Základní škola a Mateřská škola
Ve školním roce 2008-2009 navštěvovalo mateřskou školu
21 dětí a do školy chodilo 71 žáků (1. - 2. třída - 16 žáků,
3. - 5. třída - 21 žáků, 6. třída - 10 žáků, 7. třída - 7 žáků,
8. třída - 10 žáků a 9. třída - 7 žáků).
V pátek 9. ledna 2009 přichystal pan Pinkas z Koldína
pro děti ze školky jízdu na saních. Dětem se projížďka
s koníčky Drakem a Skautem velmi líbila.
V první polovině ledna vyrazili žáci druhého stupně na lyžařský výcvik do Zdobnice
v Orlických horách na chatu Slunečná. Všichni si lyžařský kurz pořádně užili.

V pátek 16. ledna se v Mostku konal jubilejní 50. rodičovský ples. Letos si po hodně
dlouhé době nepřipravili předtančení žáci základní školy Lhoty u Potštejna (z důvodu
nezájmu žáků), ale předtančovala taneční skupina z Domu dětí z Rychnova nad Kněžnou.
Ve čtvrtek 22. ledna proběhl zápis do prvního ročníku základní školy. Zapsat se přišlo
čtrnáct nových prvňáčků.
Ve středu 28. ledna se Jan Kozák a Jana Ledrová zúčastnili Okresního kola dějepisné
olympiády v Rychnově nad Kněžnou. Olympiády se zúčastnilo 28 zástupců základních
a středních škol, v poměrně náročném znalostním testu z historie naší země skončil Jan
Kozák na 26. místě a Jana Ledrová na 27. místě.
Ve čtvrtek 29. ledna se žáci prvního stupně a děti ze školky vypravili na lední revue
do Hradce Králové, kde zhlédli tyto pohádky: Sněhurka a sedm trpaslíků, Křemílek
a Vochomůrka a Rumcajs. Hlavními aktéry revue byly děti ve věku 6 až 11 let, které
předvedly vynikající krasobruslařské kousky.
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Od začátku února se pravidelně scházeli malí zdravotníci ze třetího
ročníku, aby se naučili v rámci svých sil poskytovat první pomoc.
Pod vedením paní učitelky Šaldové se učili nejenom teorii, ale vše
si prakticky nacvičili.
Ve čtvrtek 19. února
se školní i děti ze školky vypravily na výlet
do pražské zoologické
zahrady. Děti si prohlédly
slony, hrochy, hady, želvy, orly a další zvířátka.
V pátek 6. března vysvětlila paní Kloudová žákům 4. až 9. ročníku zábavnou formou
základní pravidla slušného chování, a to nejenom doma, ale i ve škole a ve společnosti.
V březnu

děti

ve

školce

pekly

chleba.

Společnými silami zadělaly těsto, po vykynutí
tvarovaly bochánky a pak ho pekly. Upečený
chleba krásně voněl a výborně chutnal.
V úterý 10. března navštívil sedmý a osmý
ročník v rámci projektu „Volba povolání“ firmu
Rojek v Kostelci nad Orlicí.
V neděli 22. března vystoupily děti ze školky
v Přestavlkách na setkání důchodců, kterým předvedly krátké pásmo říkanek, tanečků
a písniček.
Ve středu 25. března zhlédli děti ze školky a žáci 1. až 3. ročníku vzdělávací program
Jak se z pážete Matýska stal rytíř. Jednalo se o veselé povídání plné legrace a plyšových
zvířátek. Rytíř dětem zábavnou formou vypravoval o životě ve středověku, ukázal jim
i repliky dobových zbraní a oblečení. Děti si zastřílely z opravdové kuše a vyzkoušely opravdické
brnění.
Žáci 4. až 9. ročníku se 25. března zúčastnili
vzdělávací besedy s panem Danielem Richterem
z Muzea Hradec Králové na téma Jak válčili husité.
Žáci si mohli vzít do ruky repliky pravých zbraní
a vyzkoušet si jejich váhu i manévrovatelnost.
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Ve čtvrtek 26. března žáci šestého
ročníku a někteří sedmáci reprezentovali školu v halovém fotbale ve
Voděradech, kde obsadili šesté místo.
V pátek 27. března děti ze školky
vynášely Morenu. S Morenou vyzdobenou náhrdelníkem z vejdunků prošly děti celou vesnicí. U potoka jí
na

rozloučenou

zatančily,

řekly

několik básniček, zazpívaly a pak
vládkyni zimy hodily do potoka.
V pondělí 30. března se uskutečnilo
školní

kolo

Miss panenka
2009. Zúčastnilo se ho deset
panenek a vítězkou se stala panenka Daniela Peňáze, která
postoupila do finále, které se konalo 3. června v Hradci Králové.
Panenka Daniela se v tomto finále probojovala až do užšího finále
spolu s dalšími osmi panenkami, bohužel, ale nakonec nevyhrála,
ale i tak to byl obrovský úspěch.
V prvních dubnových dnech zavítali do školky
a školy policisté z Obvodního oddělení Vamberk,
Územního

odboru

Rychnov

nad

Kněžnou

a Krajského ředitelství Východočeského kraje.
Policisté dětem vypravovali o své práci, předvedli

výcvik a zásah psa, oblečení těžkooděnce při zásahu a nové policejní
auto. Děti se mohly do auta posadit,
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poslechnout si radiostanici i spustit maják.
Prohlédnout a vyzkoušet si mohly i detekční
trubičku na měření alkoholu, neprůstřelnou
vestu, helmu, obušek a pouta.

Ve čtvrtek 16. dubna proběhlo ve školce
a ve škole hudební představení s názvem
Viktor - kamarád. Zpěvák si s dětmi
zazpíval

a

popovídal

o

řemeslech,

pohádkách, cizích jazycích a znameních.
V pondělí 20. dubna se žáci druhého stupně
vydali na pravidelný jarní úklid homolských
schodů, které uklidili a oškrabali od mechu.
V úterý 21. dubna
si

druhý stupeň

připomenul

Den

Země. Část žáků
jela na kole a druhá část šla pěšky do nedalekých
Kosteleckých Horek, kde pro ně byl připraven program
spojený s vycházkou do okolní přírody.
Na konci dubna navštívili žáci 6. a 7. ročníku Městský úřad
v Kostelci nad Orlicí. Pan tajemník je provedl po jednotlivých pracovištích úřadu
a nakonec následovala prohlídka dochovaných cel z doby existence soudu v této budově.
Odpoledne ještě zamířili do kostelecké knihovny, kde byli seznámeni s prací a posláním
knihovny.
V úterý 28. dubna se některé starší děti společně
s dětmi z prvního stupně základní školy vydaly
pod

Homol,

kde pro

ně byl

připraven

pracovníky Ekologického centra Kostelecké
Horky východně vzdělávací program Mysli
všemi smysly. Prostřednictvím her se smysly,
experimentů a pozorování si děti postupně
uvědomily, jak důležité a zároveň nepo-
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stradatelné pro každého z nás jsou naše
smysly - zrak, sluch, čich, hmat a chuť.
Ve středu 29. dubna se školka proměnila
ve slet čarodějů a čarodějnic. Děti plnily
různé úkoly, vymýšlely zaklínadla a létaly
na koštěti.
Ve středu 29. dubna se v Častolovicích
konalo oblastní kolo soutěže Hlídek
mladých zdravotníků I. a II. stupně. Hlídka
I. stupně ve složení Tereza Kozáková, Lucie Pavlíčková, Monika Hyláková, Simona
Smóĺka a Nikola Zavacká obsadila krásné třetí místo. Hlídka II. stupně - Michaela
Mazankievičová, Josef Červinka, Anežka Krčmářová, Barbora Kopecká a Petra
Zámečníková skončila na pátém místě.
V květnu se děti ze školky vypravily na návštěvu lesních zvířátek u Horáčků. Děti
si prohlédly líheň malých bažantů, malé zajíčky polní a mohly si pohladit divoké prase
Tondu.
V sobotu 2. května se uskutečnil výlet dětí a rodičů. Společně navštívili ZOO park
a Dinopark ve Vyškově a zámek ve Slavkově.
V úterý 5. května se žáci 4. a 5. ročníku vypravili na dopravní hřiště do Rychnova
nad Kněžnou, kde skládali své první cyklistické zkoušky. Jejich výkon byl pro všechny
šokem, svůj první řidičský průkaz získala pouze jedna žákyně - Vendula Kounová. Ostatní
sice teoretické znalosti mají, ale neuplatňují je v praxi.
Ve čtvrtek 7. května proběhlo fotografování dětí a žáků školy a jednotlivých tříd. Tentýž
den se konala besídka ke Dni matek.
Pro maminky a babičky si děti připravily
pásmo písniček, básniček, divadelní vystoupení Princezna ze mlejna a scénky.

Ve čtvrtek 14. května se v Rychnově
nad Kněžnou konala na dopravním hřišti
dopravní soutěž. Soutěžící zápolili v jízdě
zručnosti, jízdě podle dopravních pravidel,
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testech v dopravních značkách a poskytování první pomoci. Mladší žáci (Lukáš Bednář,
Martin Kroul, Barbora Kopecká a Petra Zámečníková) obsadili 8. příčku a starší žáci
(Martin Černý, Jan Kozák, Jana Ledrová a Pavlína Morávková) skončili na 5. místě.
V polovině května se konala okresní
soutěž v softbalu, které se zúčastnily
pouze tři týmy. Lhotecké družstvo
se umístilo na třetím místě.
V pátek 29. května se celá škola spolu
se

školkou

rozjela

do

vojenské

posádky v Týništi nad Orlicí, kam byla
pozvána na oslavu Dne dětí. Děti
se mohly posadit do opravdického tanku, podívat se na výcvik služebních psů, na starší
i novější vojenskou techniku, slaňování hasičů z výsuvné plošiny, jejich výzbroj a výstroj
a dozvěděly se k čemu vše slouží.
V květnu obdrželi všichni žáci devátého ročníku rozhodnutí o přijetí na vybrané střední
školy a střední odborná učiliště: Lucie Krčmářová (SOŠ a SOU Nové Město nad Metují obor kadeřnice), Daniel Dušek (Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů
a nábytku Hradec Králové - obor umělecký truhlář a řezbář), Jindřich Koblása (Střední
odborné učiliště opravárenské Králíky - obor opravář zemědělských strojů), David
Kratochvíl (Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku Hradec
Králové - obor umělecký truhlář a řezbář), Ondřej Ulrych (VOŠ a SPŠ Rychnov
nad Kněžnou - obor automechanik) a Zdeněk Vajrauch (VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec
nad Orlicí - obor agropodnikání).
V pondělí 1. června se žáci školy i děti ze školky staly, na základě výběru peněz
(Kč 5 076,--), adoptivními rodiči opičky komby ušaté a papouška kakadu bílého z pražské
zoologické zahrady.
V úterý 2. června se děti ze školky vydaly na výlet
do Potštejna. Děti absolvovaly prohlídku zámku
a zhlédly divadelní představení O Červené karkulce.
Ve středu 3. června se někteří žáci vypravili na atletický trojboj do Kostelce nad Orlicí. Soutěžilo se v hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky a 50 metrů běh.
Lhoťáci obsadili sedmé místo z celkového počtu
dvanácti škol. Tereza Kozáková skončila ve své
kategorii dvanácti dívek na vynikajícím druhém místě.
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Ve čtvrtek 4. června proběhl zápis do mateřské školy, přišlo se zapsat devět dětí.
V pondělí 8. června se žáci prvního stupně vypravili do Potštejna, kde si prohlédli zámek
a na jeho nádvoří zhlédli divadelní představení. Poté se vypravili na hrad a pak sestoupili
do údolí Vochtánka.
V pondělí 8. června se žáci druhého stupně vypravili na školní exkurzi do Hradce Králové.
Navštívili Klicperovo divadlo - představení Fridricha Šilera - Panna Orleánská a vodní
elektrárnu Hučák.
V úterý 9. června se v Bohousové konala olympiáda malotřídních škol, které se zúčastnili
zástupci ze šesti škol. Žáci soutěžili v těchto disciplínách: hod na cíl, sprint na 50 metrů,
šplh, skok z místa do dálky a vytrvalostní běh. Nejúspěšnějším reprezentantem byl Vlastík
Buben, který získal dvě třetí místa za šplh a sprint.
Ve středu 17. června přijelo do školky maňáskové divadlo s pohádkou O perníkové
chaloupce.
V polovině června se konal fotbalový turnaj O pohár starosty obce Sopotnice, kterého
se zúčastnily tři školy. Lhoty se umístily na druhém místě.
Několik odvážlivců z druhého stupně se rozhodlo ze čtvrtka 25. června na pátek 26. června
přenocovat ve škole. Večer plnili různé dobrodružné úkoly. V pátek ráno se do školy začali
sjíždět indiáni z různých kmenů. Jednotliví členové kmenů si museli vyrobit svůj totem,
vyzkoušeli si výrobu různých náramků a přívěsků, tvorbu sošek a amuletů z hlíny
a představili se indiánským jménem. Poté na ně venku čekali dovednostní soutěže přetahování, rozdělávání ohně, dráha zručnosti a střílení z luku. Celý den zakončili indiáni
netradiční stopovanou.
V pátek 26. června si užily děti ze školky a žáci prvního stupně zábavnou soutěživou
hodinku s kouzelníkem.
V pondělí 29. června se konal sportovní den. Kromě fotbalového klání „Lhoty x
Borovnice“ (výsledek 14:2) se hrála i přehazovaná.
V pondělí 29. června proběhlo slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky a slavnostní
vyřazení žáků 9. ročníku. V přítomnosti rodičů a pánů starostů - Růžičky a Urbance
(Borovnice) školkové děti zatancovaly a zarecitovaly a deváťáci zavzpomínali na uplynulá
školní léta. Petr Černý, Erik Matějka, Bohuslav Vajrauch, Kateřina Bartoňová, Zuzana
Kopecká, Kateřina Kolešová a Adéla Schindlerová byli pasováni na prvňáčky a deváťáci
byli pasováni na absolventy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna.
Školka byla uzavřena od 13. července do 23. srpna.
Nový školní rok byl zahájen v pondělí 1. září 2009. Ve školce byly stále stejné paní
učitelky: Ludmila Štěpánková z Vrbice a Iveta Absolonová z Koldína.
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Ve školce přibyly nové děti: Vojtěch Jakubec, Vojtěch Zavacký, Markéta Kotrasová
(všichni ze Lhot), Tomáš Dvořák (Borovnice), Ivana Florianová (Doudleby nad Orlicí),
Josef Chejnovský (Proruby) a Ondřej Nečas (Přestavlky). Na začátku září 2009
navštěvovalo mateřskou školku 22 dětí a v listopadu přibyla ještě Eliška Nicol Moravcová
(Polom). Úplata za MŠ činila Kč 200,-- za měsíc.
Ve školním roce 2009-2010 navštěvovalo školu 78 žáků (1. - 2. třída - 23 žáků, 3. - 5. třída
- 21 žáků, 6. třída - 7 žáků, 7. třída - 10 žáků, 8. třída - 7 žáků a 9. třída - 10 žáků) ze Lhot,
Borovnice, Krchleb, Polomi, Potštejna, Prorub, Přestavlk, Rájce, Sudslavy a Vrbice.
Do první třídy nastoupilo třináct nových žáčků: Kateřina Bartoňová, Zuzana Kopecká,
Adéla Schindlerová, Erik Matějka (všichni ze Lhot), Adriana Boušková, Jan Krčmář (oba
ze Chlen), Bohuslav Vajrauch (Borovnice), Kateřina Kolešová (Polom), Petr Černý,
Martin Kotera (oba z Přestavlk), Jiří Dohalský, Tomáš Dohalský (oba z Krchleb) a Petr
Pražák (Vrbice). I do dalších ročníků přibyly nové žákyně: 5. ročník - Aneta Sviastynová
(Přestavlky) a 6. ročník - Kristýna Bartoňová (Potštejn). V průběhu měsíce října odešla
z druhého ročníku Dana Šohajová, ale do prvního ročníku nastoupil nový žák Oldřich
Kudrna z Potštejna, takže se počty nezměnily.
V novém školním roce bylo složení pedagogického sboru následující. Na prvním stupni
i nadále vyučovala paní učitelka Marie Šaldová ze Lhot (1. a 2. ročník) a paní učitelka
Jiřina Fialová z Potštejna (3., 4. a 5. ročník). Anglický jazyk učila paní učitelka Lucie
Lukešová z Rychnova nad Kněžnou a matematiku, informatiku a vlastivědu paní ředitelka
Dagmar Bachmanová z Potštejna. Přírodopis, zeměpis a chemii na druhém stupni učila
paní učitelka Markéta Bubnová ze Sudslavy, matematiku, fyziku a informatiku pan učitel
Jan Havel ze Lhot, anglický jazyk paní učitelka Jana Florianová z Doudleb nad Orlicí
a pan učitel Jiří Pekárek z Doudleb nad Orlicí vyučoval český jazyk a dějepis.
Školní družinu vedla paní vychovatelka Lucie Lukešová z Rychnova nad Kněžnou. Provoz
školní družiny byl od 11.00 hod. do 15.00 hod. a úplata za družinu činila Kč 20,-- za měsíc.
O pořádek a čistotu pečovala ve škole i ve školce paní školnice Karla Stará ze Lhot a paní
uklízečka Věra Vavrušková ze Lhot. Ve školní kuchyni pracovala paní vedoucí Ilona
Fridrichová z Potštejna a paní kuchařka Hana Bubnová z Polomi. Výchovným poradcem
školy byla paní ředitelka Dagmar Bachmanová. Protidrogovým koordinátorem a preventistou byl pan učitel Jiří Pekárek.
Ve školním roce 2009-2010 bylo opět prodáváno Školní mléko (neochucené i ochucené banán, čokoláda, vanilka, jahoda, smetanový vanilkový a čokoládový krém), jogurty
a ovocné pitíčko s různými příchutěmi.
V září zahájily svojí činnost tyto kroužky: stolní tenis, sportovní, myslivecký a náboženský.
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Ve školním roce 2009-2010 byl rozpis hodin následující: 1. hodina - 7.20 - 8.05 hod.,
2. hodina - 8.15 - 9.00 hod., 3. hodina - 9.20 - 10.05 hod., 4. hodina - 10.15 - 11.00 hod.,
5. hodina - 11.10 - 11.55 hod., 6. hodina - 12.45 - 13.30 hod. a 7. hodina - 13.40 - 14.25
hod..
Ve čtvrtek 10. září se vypravily děti ze školky k Horáčkovým za zvířátky. Děti viděly malé
koroptvičky a pan Horáček si s nimi hezky popovídal o přírodě.
V pátek 11. září se deváťáci vypravili na samosběr brambor pro školní jídelnu.
V polovině září se někteří žáci vypravili
na atletický čtyřboj vesnických škol do Libchav, odkud si odvezli dvě bronzové medaile.
Ve středu 30. září zavítalo do školky a na první stupeň školy Divadélko s představením Pohádky z našeho statku. Děti zhlédly maňáskovou pohádku Jak náš Voříšek přestal štěkat
a O beranovi, kterého jsme odnaučili trkat.
Ve středu 30. září zhlédli žáci druhého
stupně vystoupení divadelního spolku
z Hradce Králové Divadelní učebnice
- divadelní tvorba od vzniku samostatného Československa až po 70. léta
20. století.
Na pátek 25. září děti ze školky a žáci
ze školy nachystali výstavu výrobků
z přírodnin na školní zahradě. Z podzimních plodů vytvořili dýňová strašidla,
zvířátka, jeřabinové náhrdelníky a podzimní
kytice s košíky.
V pondělí 12. října
se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili dopravně

výchovné

akce The Action
Besip Tour v Rychnově nad Kněžnou, která
byla na téma nehody a dopravní katastrofy.
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Ve čtvrtek 15. října proběhl v Častolovicích druhý ročník okresního kola v nohejbalu.
Do turnaje bylo přihlášeno celkem osm družstev, lhotecký tým (Lukáš Dusílek, Jan
Lovětinský, Martin Černý, Karel Vašátko a Jan Kozák) obsadil čtvrté místo.
Ve středu 21. října se ve Voděradech konalo okresní kolo
stolního tenisu. Do turnaje
bylo přihlášeno sedm chlapeckých a šest dívčích družstev.
Družstvo děvčat (Tereza Kozáková, Pavlína Morávková,
Jana

Ledrová

a

Veronika

Krejčíková) obsadilo třetí místo a chlapecké družstvo (Daniel Peňáz, Vlasta Buben, Michal Petraš a Jan Kozák) ve své kategorii zvítězilo.
V pátek 23. října si děti ze školky užily vycházku s poníky od paní Pospíchalové. Všechny
děti si moc rády vylezly na hřbet poníka Pátka nebo Gastona a nechaly se kousek svézt.
V pondělí 26. října se žáci 1. až 3. ročníku zúčastnili besedy na téma Úrazy hrou. Žáci
si připomněli, co se smí a nesmí dělat ve škole v době přestávek, při tělesné výchově
a pobytu venku, při přechodu přes vozovku, jaké je vhodné a bezpečné oblečení
pro cyklisty a chodce a jiné.
V pondělí 26. října navštívila druhý stupeň paní Serbousková ze Státního zdravotního
ústavu a vypravovala žákům o tom, jak a proč kouřit a nekouřit tabák. Podobnou
přednášku na téma Pojďme nekouřit absolvovali i žáci 4. a 5. ročníku.
Ve středu 4. listopadu navštívili žáci 9. ročníku Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou,
kde je pracovnice úřadu seznámila s programem Jak postupovat při volbě povolání.
Ve čtvrtek 5. listopadu se děti ze školky a žáci prvního stupně vypravili do Vamberka,
kde zhlédli pohádku s písničkami O dobru a zlu.
V úterý 10. listopadu žáci druhého stupně navštívili Hradec Králové - nejprve Krajský úřad,
potom Eurocentrum, kde debatovali na téma Cestujeme po Evropské unii, a nakonec
výrobní závod ZVU POTER a. s. Hradec Králové.
Ve čtvrtek 19. listopadu přijelo do školky divadlo Štemberk s maňásky a zahrálo dětem
ze školky a dětem z 1. a 2. třídy tři pohádky - Budka v poli, Budulínek a Máša a medvěd.
Ve čtvrtek 19. listopadu se druhý stupeň zúčastnil tematického dopoledne nazvaného
Příběhy bezpráví. Nejprve žáci zhlédli dokument Hitler, Stalin a já a pak následovala
beseda se členy Konfederace politických vězňů.
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Ve čtvrtek 19. listopadu proběhl den otevřených dveří.
V pátek 27. listopadu se družstvo dívek (Jana Ledrová, Dominika Hrubá, Veronika
Krejčíková, Pavlína Morávková, Markéta Vytlačilová a Veronika Nováčková) zúčastnilo
okresního kola v přehazované, které se konalo
v Kostelci nad Orlicí. Turnaje se zúčastnilo
celkem dvanáct družstev, lhotecká děvčata
skončila na osmém místě.
V pátek 4. prosince navštívili mateřskou školu
i všechny třídy školy Mikuláš, anděl a čerti.

Jednalo se o žáky osmého ročníku,
kteří poté prošli i Lhotami.
V pondělí 7. prosince žáci 5. až 9. ročníku podnikli výlet do Rychnova
nad Kněžnou, kde zhlédli další část
zeměpisného cyklu Planeta Země 3000,
tentokrát o Indii.
V sobotu 12. prosince se v Praze uskutečnilo vyhlášení výsledků celostátní
literární soutěže o Literární cenu Jana
Kollára. V kategorii žáků základních
škol obsadil krásné 3. místo žák 7. ročníku lhotecké školy Tomáš Petraš.
Ve čtvrtek 17. prosince proběhla
ve škole i ve školce vánoční besídka.
V pátek 18. prosince vyrazili děti
ze školky spolu se školáky na pro-

hlídku vánočně nazdobeného kostela na Homoli.
Od středy 23. prosince měli všichni vánoční
prázdniny.
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Homol

Pohlednice z roku 1902

V roce 2009

patřil

kostel

na Homoli

pod Římskokatolickou farnost - děkanství
Kostelec nad Orlicí. Hřbitov byl v létě
otevřen od 7.00 do 19.00 hod. a v zimním
období od 7.00 do 16.00 hod..
V neděli

21.

června

2009

vystoupila

od 14.00 hod. v kostele na Homoli skupina
Gema ze Sopotnice. Každoroční koncert
na přivítání léta připravila obec Borovnice.
První
na

mše

Homoli

v roce

2009

uskutečnila

se
na

v kostele
Velikonoce

12. dubna od 14.30 hod.. Také ostatní mše
v tomto roce začínaly ve 14.30 hod. a konaly
se v těchto termínech: 26. dubna, 10. května, 24. května, 14. června, 28. června,
12. července, 26. července, 9. srpna, 23. srpna, 13. září, 27. září, 11. října, 25. října,
8. listopadu, 22. listopadu, 13. prosince a 27. prosince.
Na pouťovou neděli 3. května se konaly mše tři (od 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.).
Zároveň zde začal 3. ročník setkání harmonikářů, kteří zahráli při mši svaté od 14.00 hod..
V neděli 15. září při příležitosti Švestkové pouti se konaly opět tři mše (od 8.00 hod.,
10.00 hod. a 14.00 hod.).
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Oprava věže kostela
Na konci října 2009 byla rozebrána špička
věže na homolském kostele, od té doby
do konce roku bylo na věži lešení. Věž je
údajně v tak kritickém stavu, že zřejmě dojde
k její kompletní výměně, ale to se uvidí až
v roce 2010. Opravy jsou v režii farnosti.
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Seznam zkratek:
a. s. - akciová společnost
č. - číslo
č. p. - číslo popisné
ČČK - Český červený kříž
ČR - Česká republika
DSO - Dobrovolný svazek obcí
DVÚ Kostelec nad Orlicí – Dětský výchovný ústav Kostelec nad Orlicí
EU - Evropská unie
j. n. - jinde nezařazené
Kč - Koruna česká
MS - Mistrovství světa
MS Podháj - Myslivecké sdružení Podháj
odpa - oddíl, paragraf rozpočtové skladby (v účetnictví)
OÚ - Obecní úřad
p. č. - parcelní číslo
pol. - položka rozpočtové skladby (v účetnictví)
RD - rodinné domky
RTA - Regionální televizní agentura
s. - sekund
SDH - Sdružení dobrovolných hasičů
SOŠ a SOU Nové Město nad Metují - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Nové Město nad Metují
SPOZ - Sbor pro občanské záležitosti
s. r. o. - společnost s ručením omezeným
SRPD - Sdružení rodičů a přátel dětí
USA - Spojené státy americké
VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí - Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí
VPS SR - všeobecná pokladní správa státního rozpočtu
TTC - Table tenis club
ZOO - Zoologická zahrada
ZŠ a MŠ - Základní škola a Mateřská škola
°C - stupně Celsia
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Seznam použitých zdrojů:
http://www.aeroklub.zamberk.cz/turisticke-lety
http://www.borovnice.info/Brodik/brodik.htm
http://www.homolskeschody.cz
http://www.mapy.cz
http://www.oredo.cz
http://www.pinec.info
http://www.rally-kostelec.cz
http://triclub.dobruska.cz
http://www.stolnitenisrk.estranky.cz
http://www.volby.info
http://www.zslhoty.estranky.cz
Lhotecké školní listy z roku 2009.
Fotografie v části ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna - autor Jan Havel.
Fotografie z výlovu rybníka - autor Martin Růžička.
Podklady z Obecního úřadu - účetní výkazy, inventurní seznamy, zápisy z veřejného
zasedání obecního zastupitelstva a podobně.
Vlastní fotografie.

Děkuji všem, kteří mi při psaní této kroniky velmi pomohli.
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DVD
Na tomto DVD je kronika v elektronické podobě, fotografie a některé zdroje v elektronické
podobě.
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