Otevírání cyklosezóny
Dobrovolný svazek obcí Orlice pořádal
v sobotu 24. dubna 2010 již pátý ročník
otevírání cyklosezóny, kterého se zúčastnil
rekordní počet 320 registrovaných účastníků
(kromě dalších účastníků neregistrovaných).
Start byl v 9.00 hod. u Regionálního turistického informačního centra na náměstí
v Kostelci nad Orlicí a po celé
trase byly rozmístěny zastávky
a probíhaly různé soutěže.
Po vyjetí z kosteleckého náměstí
účastníky akce čekala první zastávka v Záměli, kde pro ně bylo
připraveno občerstvení a doprovodný program. Odtud pak jeli
do Potštejna, kde po prohlídce
zámku
kontrolní

stanoviště

na

dorazili

na

druhé

Vochtánce.

Po občerstvení a absolvování soutěžních
disciplín trasa pokračovala na Černou
Skálu a přes Lhoty u Potštejna do Brumbárova, kde v areálu se srubem a dětským hřištěm u studánky od 13.00 hod.
probíhal

program

s kouzelníkem

Mr. Carlem, kapelou Scrap Music Jamm

a nechyběla reprodukovaná hudba,
bohaté

občerstvení

a

registračních lístků o ceny.
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slosování

Pouť a fotbalový zápas

V neděli 25. dubna 2010 se ve Lhotách u Potštejna a na Homoli konala pouť. Na návsi
ve Lhotách byly dětem k dispozici dvě atrakce - malý kolotoč a trampolína. Také zde byla
střelnice a jeden stánek s plyšovými hračkami.

Na Homoli bylo stánků více - čtyři stánky s perníky a sladkostmi, jeden stánek s cukrovou vatou, jeden stánek
s hračkami a dva stánky s oblečením.
Při příležitosti pouti místní „sportovci“ uspořádali fotbalový
zápas „Sparta - Slavia“, který skončil vítězstvím pro Spartu
2:0. Úspěšnými střelci na straně Sparty byli: Tomáš Nováček
a Tomáš Kameník. Rozhodčím zápasu byl Martin Růžička.
Počasí se vydařilo a sportovce přišla podpořit spousta diváků.

- 71 -

SPARTA: Horní řada zleva: Tomáš Kameník (Koldín), Petr Horáček (Lhoty), Jaroslav Lédr
(Borovnice), Petr Novotný (Kostelecká Lhota), Petr Kubík ml. (Choceň), Tomáš Nováček (Koldín)
a Libor Hájek (Lhoty). Dolní řada zleva: Jan Kozák (Polom), Martin Dimitrov (Koldín), Petr
Kubík st. (Choceň) a Lukáš Prudič (Kostelecké Horky).

SLAVIA: Horní řada zleva: Pavel Novák (Chleny), Vojtěch Kvasnička (Chleny), Michal Vavruška
(Lhoty), Kamil Matějka (Rájec), Miloslav Jireš (Borovnice) a Petr Kadoch (Koldín). Dolní řada zleva:
Miroslav Poláček (Chleny), Pavel Podhorník (Koldín), David Matějka (Koldín), Petr Bečička (Lhoty)
a Leoš Matějus (Borovnice).
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Setkání harmonikářů na Homoli
V neděli 25. dubna 2010
se na Homoli od 8.00 hod.
konala ranní mše svatá
a od 10.00 hod. se konala
dopolední mše svatá. Při
poslední mši od 14.00 hod.
začalo v homolském kostele setkání harmonikářů,
které se pod názvem „Homolské harmoniky“ letos
konalo již počtvrté.
Několik harmonikářů pod vedením Petra

Šimáčka,

které

zpěvem doprovodila
Dana Sokolová, zahrálo při mši v homolském

kostele,

a pak se všichni
přesunuli do jídelny
Zoposu

v Přesta-

vlkách, kde program
pokračoval představením jednotlivých hudebníků (hrajících nejen
na harmoniku, ale i kytaru, flétnu a podobně s doprovodem bicích nástrojů)
až do večerních hodin.
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Čarodějnice
V pátek 30. dubna 2010 se za tělocvičnou konalo pálení čarodějnic. Od sedmnácté hodiny se již scházely děti,
které poté vyrazily na procházku. Během
procházky s názvem „Pohádková cesta“ děti potkaly několik pohádkových
postav, se kterými soutěžily o sladkosti.
Starší děti si pro ty mladší připravily
vlastní program
a samy se převlékly za pohádkové postavičky. Po návratu si děti opekly
párky.
Oheň byl zapálen po osmé hodině a za chvilku

se

rozhořel.

Během

podvečera

i noci si všichni přítomní

mohli

po-

chutnat na klobásách,

makrelách

a kuřecích plátcích.
I

přes

ťových

pár

deškapek

se počasí vydařilo
a všichni si čarodějnické rejdění užili.
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pěkně

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech
28. 5. - 29. 5. 2010
V pátek

28.

května

2010

od

14.00

hod.

do 22.00 hod. a v sobotu 29. května 2010
od 8.00 hod. do 14.00 hod. byly na území ČR
otevřeny volební místnosti - konaly se volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební
místnost ve Lhotách byla v tělocvičně ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna.
Předsedkyní okrskové volební komise byla Ludmila Cimrová, místropředsedkyní Eva
Myšáková, členy Helena Havlová, Václav Pelda a zapisovatelkou Dana Dědková. Pan
Václav Pelda byl jediný zástupce za politickou stranu (Komunistická strana Čech a Moravy), ostatní politické strany neměly zájem vyslat do lhotecké volební komise své zástupce.
Ve Lhotách bylo zapsáno v seznamu voličů 232 voličů, volit přišlo ve Lhotách 151 občanů
- volební účast 65,09 %, všechny hlasy byly platné. Vítězem se ve Lhotách stala strana
TOP 09 s 35 hlasy (23,18 %), druhá byla Česká strana sociálně demokratická s 34 hlasy
(22,52 %), třetí se umístila Občanská demokratická strana s 21 hlasy (13,91 %), na čtvrtém
místě skončily Věci veřejné s 19 hlasy (12,58 %), Komunistická strana Čech a Moravy
s 16 hlasy (10,60 %) se umístila na pátém místě, šestá byla Křesťanská a demokratická
unie - Československá strana lidová s 8 hlasy (5,30 %), sedmá skončila Suverenita - blok
Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu se 7 hlasy (4,64 %), na osmém místě se umístila
Strana zelených se 3 hlasy (1,99 %), na devátém až jedenáctém místě se umístili Strana
Práv Občanů ZEMANOVCI, Dělnická strana sociální spravedlnosti a Strana svobodných
občanů, které obdržely po dvou hlasech (1,32 %) a po jednom hlase (0,66 %) získaly
Konzervativní strana a Česká pirátská strana, které se umístily na dvanáctém až třináctém
místě. Celkem kandidovalo ve volebním kraji Královéhradeckém sedmnáct politických
stran. Ve Lhotách čtyři strany nezískaly ani jeden hlas.
V těchto volbách bylo voleno 200 poslanců.
V České republice

bylo zapsáno na seznamu voličů 8 415 892 voličů, volit přišlo

5 268 098 voličů - volební účast 62,60 %, počet platných hlasů byl 5 230 859 hlasů.
Celkovým vítězem se v ČR stala Česká strana sociálně demokratická s 56 mandáty
(22,09 % hlasů), na druhém místě skončila Občanská demokratická strana s 53 mandáty
(20,22 % hlasů), třetí místo obsadila strana TOP 09 s 41 mandáty (16,70 % hlasů), čtvrtá
skončila Komunistická strana Čech a Moravy s 26 mandáty (11,27 % hlasů) a páté místo
obsadily Věci veřejné s 24 mandáty (10,88 % hlasů). Ostatní strany nezískaly žádné
poslanecké křeslo.
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Zahájení prázdnin
Ve čtvrtek 1. července 2010
se od 13.30 hod. konalo na hřišti
a za tělocvičnou zahájení prázdnin. Pro děti bylo nachystáno
dvanáct různých úkolů, které
musely splnit, například pinkání
pingpongovým míčkem, nakreslení obrázku poslepu, skákání
v pytli, nošení vajíčka na lžíci
přes překážky, hod bramborou,
chytání rybiček, slalom s fotbalovým míčem a další. Na začátku trasy každé dítě obdrželo
kartičku, na kterou jim bylo zapisováno úspěšné splnění úkolů. Za tělocvičnou bylo
nachystáno bohaté občerstvení. Úkoly i občerstvení nachystala sama parta dětí ve věku
kolem dvanácti let a organizačně zvládly vše
na jedničku.
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Sraz Lhot a Lehot
První červencový víkend
(2. - 4. července 2010)
se

v Tvarožné

na

Moravě

Lhotě

konal

již

třicátý Sraz Lhot a Lehot.
Naše

Lhoty

se

zare-

gistrovaly v pátek okolo
patnácté
třicátá

hodiny
Lhota.

jako

Celkem

se srazu zúčastnilo šedesát šest Lhot a Lehot, z tohoto počtu jich bylo šest ze Slovenska.
V sobotu dopoledne se konalo tradiční setkání zástupců Lhot a ve 13.00 hod. začal tradiční
průvod všech Lhot a Lehot obcí Tvarožná Lhota. Po cestě se účastníci průvodu mohli
občerstvit pálenkou z oskeruší, kterou jim místní nalévali. Na závěr průvodu byla každá
Lhota představena a předstoupila na pódium. V pátek i v sobotu byl připraven bohatý
kulturní program. V sobotu po průvodu obcí byl vytvořen nový český rekord v jedení
tvarohových koláčků, kdy se během jedné chvíle podařilo sníst dva tisíce koláčků. Večer
si pak účastníci zvolili svou první Miss Lhotu. Jelikož byl v pondělí svátek, tak program
pokračoval i celou neděli.
Naše Lhoty měly na srazu dvacet pět účastníků a všem se sraz moc líbil.
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Setkání koňských sil pod Homolskými schody

V sobotu 17. července 2010 se
na louce pod Homolí konal 2. ročník Setkání koňských sil pod Homolskými schody. V dopoledním
programu byly soutěže pro děti, jízda na koni na čas okolo barelů, jízda na koni na čas
mezi tyčemi a volil se nejkrásnější kůň (Miss kůň). Odpoledne po slavnostním nástupu
následovala Formanská jízda (jízda vozů na čas přes různé překážky - most, brod, atd.),
Žolík (jízda vozů v tří minutovém limitu přes překážky, které byly obodované, a vyhrál ten,
kdo získal nejvíce bodů), Těžký tah, Dostih chladnokrevníků a Terénní jízda traktůrků.
Nakonec se každý mohl zapojit
do divácké soutěže - běh na čas
do homolských schodů. Po celý
den si mohl každý vyzkoušet
airsoft (střelba na terč) či
se projet na čtyřkolkách, děti si
mohly zaskákat na trampolíně.
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Matrix M. V. Rally Kostelec nad Orlicí 2010
Jako Volný závod v rámci Mistrovství České republiky se konal již třetí ročník Matrix M. V. Rally
Kostelec nad Orlicí. Soutěž byla zahájena na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí v pátek 23. července 2010, kdy proběhly dvě
rychlostní zkoušky (RZ 1 a RZ 2). Dalších osm rychlostních zkoušek (RZ 3 až RZ 10)
se konalo v sobotu 24. července 2010.
Trasa první rychlostní zkoušky
vedla přímo městem (Městský
okruh Kostelec nad Orlicí) a první vůz startoval v 18.00 hod.
Start do druhé rychlostní zkoušky (Kostelec nad Orlicí - Lhoty
u Potštejna) v 18.15 hod. byl
za nádražím v Kostelci nad Orlicí. Trasa testu vedla stoupáním
do Suché Rybné a Vrbice.
Pokračovala sjezdem přes Chlínky do Chlen a následně po místní komunikaci do Lhot
u Potštejna k hasičárně, kde kousek za ní byl cíl trasy.
První sobotní rychlostní zkouška - RZ 3 (Kostelec nad Orlicí - Záměl) začala v 8.00 hod.
za nádražím v Kostelci nad Orlicí. Trasa testu vedla stoupáním do Suché Rybné,
přes Doudleby nad Orlicí a končila asi 100 m před křižovatkou silnic Záměl - Potštejn
směrem k Doudlebům. RZ 6 a RZ 9 vedly stejnou trasou a první vozy startovaly
v 11.00 hod. (RZ 6) a ve 14.00 hod. (RZ 9).
Start čtvrté rychlostní zkoušky (Peklo nad Zdobnicí - Rychnov nad Kněžnou) byl
v 8.30 hod. a byl umístěn na účelové komunikaci v místní části Pekla - v Roští. Trasa testu
vedla k železniční zastávce Peklo, pak do Rovně a pokračovala přes lesní úsek do obce
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Jahodov, přes Končiny do cíle na dohled od Rychnova nad Kněžnou. RZ 7
a RZ 10 vedly stejnou trasou a první
vozy startovaly v 11.30 hod. (RZ 7)
a 14.30 hod. (RZ 10).
Pátá

rychlostní

zkouška

(Skuhrov

nad Bělou - Dobré) začala v 9.00 hod.,
po startu ve Skuhrově nad Bělou vedla
trať

přes

obce

Svinnou,

Hlinné,

Osečnici a Sekyrku do Dobrého. RZ 8 vedla stejnou trasou a začátek byl v 12.00 hod.
Celkovým vítězem závodu se stala polská posádka ve složení Tomasz Kucharz a Daniel
Dymurski s vozem Peugeot 207 SUPER 2000.
Trasa závodu:
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Zakončení prázdnin
V pátek 27. srpna 2010 se v tělocvičně
a před ní konalo zakončení prázdnin.
Nejdříve poprchávalo a tak byla pro děti
připravena spousta her přímo v tělocvičně. Potom se asi dvacet pět dětí vypravilo na pochod. Děti nejdříve musely
rozšifrovat kam mají vlastně jít, potom
na určitém místě splnit úkol a zároveň
vyluštit další cíl trasy. Na závěr pochodu
děti hledaly poklad a po setmění pouštěly lampionky štěstí. Hasiči grilovali makrely a kuřecí plátky.
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Spanilá jízda mopedů
V Borovnici se v sobotu 28. srpna 2010
uskutečnil již pátý ročník Spanilé jízdy
mopedů. Ze Lhot u Potštejna soutěžili
Vladimír Beneš (15. místo) a Martin
Růžička (17. místo). Celkovým vítězem
se stal Jiří Černý mladší z Přestavlk.
Letos zde přivítali třicet jedna registrovaných účastníků, kteří se nejdříve vydali
na přibližně třicet kilometrů dlouhou trasu

Vladimír Beneš

spanilé jízdy. Trasa vedla z Borovnice přes Přestavlky a Rájec do Kosteleckých Horek, odtud
přes Bošín do Skořenic a přes Rájec do Koldína
a na Sudslavu, pak do Lhot u Potštejna a přes
Chleny, Krchleby a Přestavlky do cíle. Tento
okruh se do celkového pořadí nepočítal.
Poté proběhly čtyři soutěže: jízda zručnosti
(na čas), nejrychlejší jízda na 15 metrů (na čas),
nejpomalejší jízda na 15 metrů (na čas) a výměna kola (na čas).

Martin Růžička
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Polomské okruhy
V neděli 29. srpna 2010 se konaly
jedenácté Polomské okruhy - závod
silničních kol. V letošním roce se
na start závodu postavilo celkem
osmdesát tři závodníků. Závod
začínal na kopci v Prorubech a dále
vedl přes Polom a Lhoty u Potštejna
zpět do Prorub. Závodilo se za plného provozu a na vlastní nebezpečí.
Celkem bylo osm kategorií.
Kategorie Žáci a žačky (0 - 14 let) se zúčastnili tři závodníci a zvítězil Petr Kleiner
(čas 59.12 min.), v této kategorii se jely tři okruhy.
Kategorie Juniorky (15 - 18 let) se zúčastnila pouze jedna závodnice - Monika Tučková
(čas 1 hod. 10.14 min), která jela tři okruhy.
V kategorii Junioři (15 - 18 let) byli čtyři
startující a zvítězil Matyáš Smolík s časem 1 hod 33.31 min. - jeli šest okruhů.
Kategorie Ženy (19 a více let) se zúčastnilo pět závodnic a vyhrála Radka
Splítková (59.26 min.) - jely tři okruhy.
V kategorii Veteráni I. (40 - 49 let) startovalo sedm mužů a zvítězil Viktor Poslt
(čas 1 hod. 30.58 min.) - jeli šest okruhů.
Kategorie Veteráni II. (50 - 59 let) se zúčastnilo dvanáct mužů a zvítězil Jiří Voňka
s časem 1 hod. 20. 54 min. - jelo se pět okruhů.
Kategorie Veteráni III. (60 a více let)
byla zastoupena devíti startujícími, kteří
jeli pět okruhů. Vítězem se stal Josef
Beránek (čas 1 hod. 26.32 min.).
V kategorii Muži (19 - 39 let) zvítězil Jan
Hruška (čas 1 hod. 45.53 min). V této
kategorii startovalo čtyřicet dva soutěžících, kteří jeli sedm okruhů - celkem
60 kilometrů s převýšením 1 400 metrů.
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Zakončení cyklosezóny Okruhu Brodec
Každoroční uzavírání cyklistické sezóny Okruhu Brodec se konalo v sobotu 9. října 2010.
Oficiální start byl ve 13.00 hod. u vrbické
rozhledny a zakončení v 16.00 hod. na Polomi.
Jako vždy bylo možné odstartovat z jakéhokoli místa na cyklotrase a v jamkémkoli

směru hvězdicovou jízdou sbírat razítka
na obvyklých stanovištích v jednotlivých
obcích mikroregionu. Z Vrbice se většina
účastníků
do

vydala

Brumbárova,

do

Svídnice,

Kosteleckých

poté
Horek,

Přestavlk, Borovnice, Lhot u Potštejna
a Hájek na Polom. Za minimální počet pěti
razítek v cíli obdrželi účastníci občerstvení v hodnotě
Kč 30,--. Razítkovací místo
ve Lhotách u Potštejna bylo
před

hospodou.

Krásné

počasí bylo jako stvořené
pro projížďku na kole.
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Volby do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. 10. - 16. 10. 2010
V pátek 15. října 2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 hod.
do 14.00 hod. byly na území ČR otevřeny volební místnosti - konaly se volby do Zastupitelstev obcí. Volební místnost ve Lhotách byla v tělocvičně ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna.
V těchto volbách se volilo sedm členů obecního zastupitelstva.
Předsedkyní okrskové volební komise byla Eva Myšáková, místropředsedkyní Blanka
Břečťanová, členem Helena Havlová a zapisovatelkou Dana Dědková.

Zleva: Blanka Břečťanová, Helena Havlová, Dana Dědková a Eva Myšáková.

V České republice se volilo 6 367 nových obecních zastupitelstev. Celkem bylo v ČR
zapsáno na seznamu voličů 8 408 941 voličů, volební účast byla 48,50 %. Celkem bylo
vydáno 4 078 052 obálek, odevzdáno jich bylo 4 071 515 a počet platných hlasů byl
90 242 385 hlasů.
Ve Lhotách u Potštejna bylo zapsáno v seznamu voličů 234 voličů, volit přišlo 157 občanů
(volební účast 67,09 %) a počet platných hlasů byl 1 017.
Oproti minulým volbám do obecního zastupitelstva, kdy kandidovalo pouze devět občanů,
byl v letošním roce zájem o členství v zastupitelstvu mnohem vyšší. Celkem kandidovalo
devatenáct občanů, deset občanů kandidovalo jako nezávislý kandidát a devět občanů
v rámci Sdružení nezávislých kandidátů. Mimo Ivany Palánové kandidovali všichni
současní členové zastupitelstva. Průměrný věk kandidátů do zastupitelstva byl 42 let,
nejmladšímu kandidátovi bylo 27 let a nejstaršímu 59 let.
Nejvíce hlasů získal Jan Havel - 124 hlasů (z maximálního možného počtu 157 hlasů),
současný starosta Jan Růžička se umístil na druhém místě se 113 hlasy. Novými členy
obecního zastupitelstva se stali: Jan Havel, Jindřich Husák, Zuzana Janečková, Josef
Jiruška, Jan Růžička, Martin Růžička a Pavel Zářecký. Průměrný věk členů nového
zastupitelstva je 46 let.
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Kandidátní listina
číslo
kandidát
věk
1.
Václav Morávek
51
2.
Miroslav Myšák
53
3.
Sdružení nezávislých kandidátů
1. Pavel Zářecký
40
50
2. Jindřich Husák, Ing.
3. Libor Hájek
33
4. Jiří Hlávka
36
5. Miroslav Flegel
34
6. Jaroslav Horáček
54
7. Libor Provazník
27
8. Martin Morávek
27
9. Lukáš Horský
27
4.
Jiří Horáček
46
5.
Jan Havel
27
6.
Zuzana Janečková
46
7.
Jan Ledr
41
8.
Jan Růžička
52
9.
Josef Jiruška
59
10. Martin Růžička
51
11. Jaromír Starý
47

Hlasy
povolání
dělník
jednatel společnosti
podnikatel
podnikatel
účetní
zástupce mistra
podnikatel
podnikatel
zaměstnanec LČR
operátor
konstruktér
zemědělec
učitel ZŠ
výrobní ředitel
obchodní ředitel
živnostník - truhlář
finanční účetní
informatik
mistr výroby

abs.
65
79
235
49
45
36
13
16
11
29
6
30
24
124
95
43
113
80
109
50

v%
6,39
7,77
23,11
20,85
19,15
15,32
5,53
6,81
4,68
12,34
2,55
12,77
2,36
12,19
9,34
4,23
11,11
7,86
10,72
4,92

Počet
mandátů
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0

Současný systém voleb do obecních zastupitelstev je poměrně komplikovaný a ne zcela
spravedlivý. Systém rozděluje mandáty stranám, nikoliv kandidátům. Pro přidělení mandátu je rozhodující umístění kandidátů na listině a k přednostnímu přidělení mandátu dochází
v případě, pokud kandidát získá nejméně o 10 % hlasů více, než je průměr hlasů na jednoho kandidáta této strany. Získané hlasy jednotlivých kandidátů se přepočítávají docela
složitým způsobem. Jen krátce vysvětlím to nejdůležitější pro výsledky lhoteckých voleb.
U osob ve Sdružení nezávislých kandidátů se vychází z celkového počtu hlasů, které sdružení získalo. Po přepočtu hlasů mají členové sdružení počet hlasů, jež se získal vydělením
celkového počtu hlasů, které získalo sdružení, jejich pořadovým číslem na kandidátce
(např. druhý na kandidátce má 235/2 = 117,5). O 10 % hlasů více získal ve Sdružení
nezávislých kandidátů Lukáš Horský a Libor Provazník. Pořadí náhradníků ve Sdružení
nezávislých kandidátů je: Libor Hájek, Lukáš Horský, Libor Provazník, Jiří Hlávka,
Miroslav Flegel, Jaroslav Horáček a Martin Morávek.
Pořadí vypočtených podílů hlasů - noví členové obecního zastupitelstva
Podíl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

235
124
117,5
113
109
95
80

Kandidátní listina
číslo
název
3. Sdružení nezávislých kandidátů - Pavel Zářecký
5. Jan Havel
3. Sdružení nezávislých kandidátů - Jindřich Husák
8. Jan Růžička
10. Martin Růžička
6. Zuzana Janečková
9. Josef Jiruška
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Čerti a čertovské rozsvícení stromečku
V neděli 5. prosince 2010 chodil po vesnici Mikuláš s andělem
a čerty. Role Mikuláše se ujal Aleš Žampach, anděl byla Jana
Ledrová a za čerty se převlékli Jaromír Starý ml., Petr Horáček,
Lukáš Horáček, Jiří Marek a Jakub Smutný (Borovnice).
Nejdříve všichni navštívili čtrnáct rodin přímo doma a pak
se přesunuli před hospodu, kde na ně už netrpělivě čekaly další děti.
Těsně po šesté vypukl na návsi nádherný ohňostroj a potom se rozsvítil vánoční stromeček
umístěný před obchodem. Letos byla světýlka
pouze na stromečku a na budově obchodu již žádná
vánoční výzdoba nebyla. Po celou dobu plál před
„tělocvičnou“

čertovský

oheň a peklo zde hlídal
sám Lucifer. V hospodě
bylo nachystáno přímo čertovské občerstvení (např.
ďábelská topinka) a i venku si mohli zájemci dát
občerstvení, ale toho moc
lidí nevyužilo - radši byli
v teple hospody.
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Kurzy vaření v Základní škole a Mateřské škole Lhoty u Potštejna
Kurzy vaření ve školní jídelně a kuchyni Základní školy a Mateřské školy ve Lhotách
u Potštejna probíhaly v rámci projektu Venkovské komunitní školy. Cílem projektu byla
podpora rozvoje celoživotního vzdělávání na venkově. V rámci projektu byl do školní
kuchyně pořízen nový konvektomat, který byl při kurzech využíván.
Ve Lhotách proběhlo celkem sedm kurzů pro veřejnost - každý kurz pro dvanáct osob.
V sobotu 2. října 2010 proběhl první
kurz zaměřený na zdobení dortů
marcipánem. Lektorkou byla Jarmila
Bartoňová ze Lhot, která zájemce
naučila potahovat dorty modelovací
mléčnou hmotou, vytvářet figurky
a růžičky z marcipánu a spoustu
dalších cukrářských fíglů.
Druhý kurz se konal v sobotu 16. října 2010, byl zaměřen na čokoládu a lektorkou byla opět Jarmila Bartoňová. Účastnice
se naučily potahovat dorty čokoládou, připravit čokoládový krém
a vytvářet ozdoby z čokolády.
V sobotu 6. listopadu 2010 se konal třetí kurz, který byl zaměřený
na studenou kuchyni. Lektorem byl Jakub Remeš, který zájemce
naučil vytvořit sýrovou roládu, naplnit a ozdobit muchomůrky z vajec a připravit italské
přílohové brambory.
Čtvrtý kurz se konal v sobotu 20. listopadu 2010, kdy se účastnice naučily připravit
těsto na medové perníčky, vytvořit adventní
perníkový věnec, vykrajovat různé tvary
a samozřejmě perníčky upéct.
Pátý kurz se konal v sobotu 27. listopadu 2010, to si účastnice nazdobily perníčky, které
si upekly před týdnem. Také si každá z účastnic udělala svícen z chvojí a různých ozdob.
V sobotu 4. prosince 2010 se konal šestý kurz zaměřený na vaření zvěřiny. Lektor Pavel
Hubálek účastníky naučil dělit zvěřinu, připravit maso, marinovat a připravit studený
a teplý pokrm.
Poslední kurz se konal v sobotu 18. prosince 2010 a byl zaměřen na pečení cukroví.
Lektorkou byla Hana Bubnová a účastníky naučila péct a zdobit vánoční cukroví
a připravit vánoční punč.
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Silvestrovský fotbalový zápas Sparta - Slavia
V pátek 31. prosince 2010 se konal již čtvrtý ročník silvestrovského fotbalového zápasu
„Sparta - Slavia“.

Hrálo se 2 x 25 minut s pětiminutovou přestávkou. Na každé straně hrálo včetně brankáře
pět hráčů. Rozhodčím byl Miloslav Jireš. Za družstvo Sparty nastoupilo sedm hráčů
a za družstvo Slavia pět. Zápas začal po desáté hodině a skončil s výsledkem Sparta - Slavia 7:5. Za Spartu vstřelili góly: Petr Horáček (2), Petr Novotný (2), Petr Kubík (2) a Libor
Hájek (1) a za Slavii: Vojtěch Kvasnička (3), Michal Vavruška (1) a Kamil Matějka (1).
Počasí bylo docela mrazivé a většina diváků se ke konci zápasu přesunula do hospody.

Horní řada zleva: Michal Vavruška (Lhoty), Vojtěch Kvasnička (Chleny), Jaroslav Lédr (Borovnice),
Libor Hájek (Lhoty), Petr Novotný (Kostelecká Lhota), Tomáš Nováček (Koldín), Petr Horáček
(Lhoty). Dolní řada zleva: Miloslav Jireš (Borovnice), Lukáš Bečička (Sudslava), Martin Dimitrov
(Koldín), Petr Kubík (Choceň), David Matějka (Koldín) a Kamil Matějka (Rájec).
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