Základní škola a Mateřská škola
Na začátku roku 2010 navštěvovalo mateřskou školu 23 dětí a do školy nastoupilo 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).
V neděli 10. ledna 2010 vyrazili žáci druhého
stupně a zájemci ze 4. a 5. ročníku na lyžařský
výcvik. Odborný dohled vykonával pan učitel
Jan Havel a paní učitelky Iveta Absolonová
a Markéta Bubnová. Všichni opět vyrazili
do Zdobnice v Orlických horách na chatu
Slunečná. Lyžařský výcvik skončil v pátek
15. ledna 2010.
Ve čtvrtek 21. ledna proběhl zápis do prvního
ročníku základní školy, zapsat se přišlo devět
budoucích prvňáčků.
Ve čtvrtek 28. ledna při příležitosti vysvědčení vyhlásila paní ředitelka pro celou školu
projektový den - „Poznáváme mikroregion Brodec“. Každá třída zpracovávala jiné téma,
které pak představila svým spolužákům.
V únoru začal pod vedením učitelek Marie Šaldové a Markéty Bubnové opět pracovat
zdravotnický kroužek, ve kterém se žáci 3. a 6. ročníku učili poskytovat první pomoc.
Ve středu 24. února zhlédli žáci 1. - 4. ročníku a děti ze školky ve Vamberku v divadle
pohádku „Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil“.
V pátek 26. února se v Mostku konal 51. rodičovský ples.
V neděli 14. března vystoupily děti ze školky v Přestavlkách na setkání důchodců. Děti jim
zahrály pohádku „O veliké řepě“, zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky.
Ve středu 24. března přijela do školky
paní Balvínová z centra Magnet hrou
a přivezla sebou magnetické stavebnice, se kterými si děti dvě hodiny
hrály a stavěly úžasné stavby.
V pondělí 1. března nastoupil do šesté
třídy nový žák Vilém Škrabánek
z Brné.
V březnu vyrazili Jan Kozák, Jan
Lovětinský,
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Martin

Černý,

Lukáš

Dusílek, Karel Vašátko, Josef Štěpán,
Tomáš Petraš a Daniel Peňáz do Rokytnice v Orlických horách reprezentovat
školu v halovém fotbale. Z deseti zúčastněných družstev skončilo to lhotecké
na 7. místě.
V pondělí 15. března se v Rychnově
nad Kněžnou uskutečnilo okresní kolo
Olympiády v českém jazyce. Lhoteckou
školu reprezentoval Jan Kozák, který obsadil 23. - 24. místo z 31 soutěžících.
Ve čtvrtek 18. března se konal Den otevřených dveří.
V rámci projektu „Volba povolání“ se v úterý
30. března uskutečnila exkurze žáků 6. - 9. ročníku do Harrachova. Žáci navštívili místní
sklárnu, muzeum skla, minipivovar, hornické
muzeum, rudnou štolu a zhlédli i vodopády.
V dubnu se děti ze školky vypravily na návštěvu zvířátek u Horáčků,
kde se seznámily s bažantem královským a obojkovým, zajíčky polními a divokým prasetem.
Ve středu 7. dubna se ve škole i ve školce
uskutečnila beseda s Policií České republiky.
Policisté si s dětmi povídali o své práci
a o bezpečném chování dětí na silnici. Děti
si také prolezly a prozkoumaly policejní auto,
nasadily si pouta a vyzkoušely policejní helmu.
V sobotu 10. dubna vyrazily děti i s rodiči na výlet do ZOO Lešná
u Zlína. Cestou se zastavily na vrchu Hostýně.
Ve čtvrtek 15. dubna se v rámci projektu
„Příběhy bezpráví“ konala exkurze do Hradce
Králové. Žáci zhlédli dva dokumentární filmy
z prostředí rodin v Dánsku a České republice.
V pondělí 19. dubna se žáci druhého stupně
vydali na pravidelný úklid homolských
schodů, které uklidili a oškrabali od mechu.
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V pondělí 26. dubna se děti ze školky
v rámci akce Den Země zúčastnily
výchovně

vzdělávacího

programu

„Malý princ a růže“. Děti vyslechly
příběh o Malém princi a zúčastnily se
zajímavých soutěží. Žáci ze školy se
ve stejný den zapojili do programu
„Vstoupit do lesa“ - vyzkoušeli si role
výtvarníka, básníka, botanika, lesníka,
vytvořili umělecká díla, napsali báseň
o vodě, poznávali dřeviny a typy lesů.
V pondělí 26. dubna nastoupila do školky nová paní učitelka - Soňa Zářecká, která
do začátku prázdnin zastupovala paní učitelku Ivetu Absolonovou (ta šla na mateřskou
dovolenou a 1. září 2010 se jí narodila dcera Tereza).
Ve čtvrtek 29. dubna nastoupila do deváté třídy nová žačka Dagmar Vaculová.
V pátek 30. dubna si ve školce dali sraz všichni černokněžníci, čarodějnice a čarodějové.
Čarodějnický průvod prošel Lhotami a děti si čarodějnický rej se spoustou zaklínadel moc
užily.
V sobotu 8. května se některé děti ze školky
vypravily na „Otvírání studánky“ na Vrbici,
kde předvedly krátkou scénku, zazpívaly
a zarecitovaly.
V úterý 11. května proběhlo fotografování dětí
ze školky a žáků školy. Tentýž den se konala
besídka ke Dni matek. Pro maminky a babičky
si děti připravily pásmo písniček, básniček,
povídek a vtipných scének.
Ve středu 5. května se v Rychnově nad Kněžnou konalo Okresní kolo Hlídek mladých
zdravotníků. Hlídka prvního stupně ve složení Tereza Kozáková, Ondřej Jakubec, Nikola
Zavacká, Anna Hlávková a Kateřina Sýkorová se umístila na 4. místě a hlídka druhého
stupně (Jana Ledrová, Barbora Kopecká, Michaela Mazankiewičová, Lucie Pavlíčková
a Kristýna Bartoňová) se umístila na 6. místě.
Ve čtvrtek 13. května se v Rychnově nad Kněžnou konala dopravní soutěž. Soutěž se skládala z jízdy na kole po dopravním hřišti, písemných dopravních testů, dvou rozdílných jízd
zručnosti a první pomoci. Starší žáci (Petra Zámečníková, Pavlína Morávková, Tomáš
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Petraš a Martin Kroul) se umístili na skvělém 3. místě. Mladší žáci (Vendula Kounová,
Tereza Kozáková, Daniel Peňáz a Patrik Matějka) se umístili na 13. místě.
Ve středu 26. května proběhl zápis do mateřské školy.
Ve čtvrtek 27. května se v Kostelci nad Orlicí lhoťáci
zúčastnili softbalové soutěže. Letos automaticky
postoupili do krajského finále, kde soutěžilo šest škol.
Bohužel se lhotecký tým umístil na posledním místě.
V úterý 1. června se v Hradci Králové konalo
slavnostní vyhodnocení „Miss panenka“. Školního
kola se zúčastnilo devatenáct panenek a vítězem
se

již

Daniel

potřetí
Peňáz.

stal
Jeho

panenka postoupila do

finále,

kde obsadila krásné 2. místo. Celkem postoupilo do finále
53 panenek.
V pondělí 7. června se zájemci z druhého stupně vypravili
do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení
„Dobře placená procházka“.
V úterý 8. června přijelo do školky a za žáky z prvního
stupně divadlo s příběhem „Nová dobrodružství veverky
Zrzečky“ a za žáky z druhého stupně s programem „Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus“. V tento den se někteří žáci
z prvního stupně zúčastnili olympiády malotřídních škol v Rovni. Družstvo mladších žáků
(Ondřej Jakubec, Oldřich Zářecký, Pavlína Zemanová a Kateřina Sýkorová) obsadilo
celkově 3. místo. Ondřej Jakubec získal 1. místo v hodu do dálky a Kateřina Sýkorová
v hodu na cíl. Starší žáci (Vendula Kounová, Tereza Kozáková, Vlastimil Buben a Michal
Koleš) obsadili celkově 2. místo. Vlastimil Buben vyhrál soutěž v hodu do dálky.
V pátek 11. června žáci 8. ročníku s paní učitelkou Florianovou připravili pro děti
ze školky stopovanou, ve které děti plnily originální úkoly (přeskočit potok, zazpívat
písničku se slovem voda, zopakovat si vodní živočichy, házet šišky do obruče, zaskákat si
panáka či vymýšlet slova na daná počáteční písmena).
V úterý 15. června se žáci 1. - 5. ročníku vypravili
na výlet na hrad Bouzov a do Javoříčských jeskyní.
Ve čtvrtek 17. června čekal na děti ze školky „Pohádkový les“. Odpoledne po školce se děti společně
s některými maminkami vydaly na vycházku k lesu.
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Děti potkávaly pohádkové postavičky, se kterými
musely plnit různé úkoly. Když malé děti odešly
domů, čekalo ty starší přenocování ve škole.
V neděli 20. června se v Černíkovicích konalo
okresní kolo Zlaté srnčí trofeje. Ve své kategorii
(3. - 5. třída) se na 1. místě umístila Tereza
Kozáková.
V červnu se žáci školy i děti ze školky stali,
na základě výběru peněz (Kč 3 736,--), adoptivními rodiči tří zvířátek (vakoveverky létavé,
páva korunkového a varana smaragdového) z pražské zoologické zahrady.
Žáci druhého stupně vytvořili ve čtvrtek 25. června na školním hřišti malé stanové městečko,
ve kterém přenocovali. Pozdní odpoledne
vyplnili soutěžemi (např. házení vajíčkem nebo
špalkem, vaření polévek v kotlících nad ohni).
Večer se proměnila tělocvična v diskotéku
a po jedenácté hodině žáci vypouštěli lampiony
štěstí.
V pátek 26. června se konal
branný dětský den. Někteří starší
žáci si společně s učiteli připravili pro děti ze školky i ze školy deset stanovišť, na kterých
si mohli vyzkoušet svou šikovnost a zdatnost. Celé dopoledne
vyvrcholilo ukázkou zásahu hasičů. Dětské družstvo ve složení
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Lukáš Bednář, Josef Štěpán, Patrik Matějka, Petra Zámečníková, Barbora Kopecká, Nikola
Zavacká, Daniel Peňáz, Marek Růžička, Kateřina Sýkorová a Martin Žid uhasili
„boudu“ hořící na hřišti.
V pondělí 28. června se konal sportovní den. Kromě fotbalového klání „Sever proti Jihu“ se hrála přehazovaná,
vybíjená a další doprovodné hry.
Žáci 9. ročníku obdrželi před prázdninami rozhodnutí o přijetí na vybrané
střední školy a střední odborná učiliště: Patrik Bednář (VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou
- mechanik opravář motorových vozidel), Martin Černý (VOŠ a SPŠ Rychnov
nad Kněžnou - autotronik), Lukáš Dusílek (Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních
nástrojů a nábytku Hradec Králové - uměleckořemeslné zpracování dřeva), Jan Kozák
(Česká lesnická akademie Trutnov - lesnictví), Jan Lovětinský (Průmyslová střední škola
Letohrad - elektrikář pro silnoproud), Dominik Šafránek (SOŠ automobilní a SOU automobilní Ústí nad Orlicí - mechanik, opravář motorových vozidel), Karel Vašátko (Vyšší
policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra Holešov - bezpečnostně právní
činnost), Dominika Hrubá (SOŠ a SOU Nové Město nad Metují - kadeřník), Jana Ledrová
(Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí - zdravotnický asistent), Hana Kwasniaková
(Střední škola cestovního ruchu - kuchař - číšník) a Dagmar Vaculová (Střední škola
obchodu, řemesel a služeb Žamberk - kuchař - číšník).
V úterý 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. Barbora Moravcová, Lucie Sýkorová, Tomáš Adámek, Filip Buben, David
Pavlíček a Čeněk Zářecký byli pasování na prvňáčky a deváťáci byli pasováni
na absolventy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna.
Mateřská škola byla od 7. července do 20. srpna 2010 uzavřena. Od 23. srpna do 31. srpna 2010 byla školka v provozu od 7.30 hod. do 15.00 hod. Od 1. září byla školka
v provozu již normálně - od 6.45 hod. do 15.30 hod.
Nový školní rok byl zahájen ve středu 1. září 2010.
Do školky k paní učitelce Ludmile Štěpánkové z Vrbice nastoupila nová paní učitelka
Pavlína Štrupová z Ústí nad Orlicí. Ve školce přibyly nové děti: Zuzana Bartoňová, Tereza
Kozová, Štěpán Koun (všichni se Lhot) a Sára Ležáková (Polom). Na začátku září 2010
navštěvovalo mateřskou školku 24 dětí. Úplata za MŠ činila Kč 200,-- za měsíc.
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Ve školním roce 2010-2011 navštěvovalo školu 75 žáků (1. - 2. třída - 23 žáků, 3. - 5. třída
- 20 žáků, 6. třída - 9 žáků, 7. třída - 7 žáků, 8. třída - 10 žáků a 9. třída - 6 žáků) ze Lhot,
Borovnice, Krchleb, Polomi, Potštejna, Prorub, Přestavlk, Rájce, Sudslavy, Seče a Vrbice.
Do první třídy nastoupilo devět žáčků: Tomáš Adámek (Borovnice), Filip Buben (Polom),
Tereza Glacová (Seč), Barbora Moravcová (Borovnice), David Pavlíček (Přestavlky),
Lucie Sýkorová (Lhoty), Čeněk Zářecký (Lhoty), Dominik Žid (Chleny) a Bohuslav
Vajrauch (Borovnice), který 1. třídu opakoval.
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 a informatiku učila paní
učitelka Lucie Lukešová z Rychnova nad Kněžnou a matematiku 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 Jan Píša z Rokytnice v Orlických horách učil český jazyk a dějepis.
Školní družinu vedla paní vychovatelka Lucie Lukešová z Rychnova nad Kněžnou. Provoz
školní družiny byl od 11.00 hod. do 14.30 hod. a úplata za družinu činila Kč 25,-- 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 Jan Píša.
Ve školním roce 2010-2011 bylo opět prodáváno Školní mléko (neochucené i ochucené banán, čokoláda, vanilka, jahoda, smetanový vanilkový a čokoládový krém), jogurty
a ovocné pitíčko s různými příchutěmi. Žáci měli zabezpečený celodenní pitný režim neomezeně se mohli napít čaje, šťáv nebo džusu. Cena pitného režimu činila na dva měsíce
Kč 30,--.
Ve školním roce 2010-2011 byl rozpis hodin následující: první hodina - 7.20 - 8.05 hod.,
druhá hodina - 8.15 - 9.00 hod., třetí hodina - 9.20 - 10.05 hod., čtvrtá hodina 10.15 - 11.00 hod., pátá hodina - 11.10 - 11.55 hod., šestá hodina - 12.45 - 13.30 hod.
a sedmá hodina - 13.40 - 14.25 hod.
V září zahájily svojí činnost tyto kroužky: stolní tenis, sportovní, myslivecký a náboženský.
Ve čtvrtek 30. září navštívili ve Vamberku žáci prvního stupně spolu s dětmi ze školky
divadelní představní „Jak se krotí princezny“. V tento den se někteří žáci vypravili
na atletický čtyřboj do Libchav.
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V pátek 8. října navštívili žáci 3. - 5. ročníku výstavu Zahrada východních Čech
v Častolovicích.
V úterý 12. října skončil sběr starého papíru. Do sběru se zapojily i děti ze školky. Celkem
bylo vybráno 3 070 kg. Nejvíce vybrala osmá třída - 1 205 kg, měla také nejvyšší průměr
kg na žáka - 120,5 kg.
Ve čtvrtek 14. října navštívili žáci 8. a 9. ročníku Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou,
kde se žáky besedovali o správném výběru
středních škol. Potom žáci zhlédli v rychnovském zámku výstavu Finanční stráž.
Na pátek 15. října si děti ze školky a žáci
prvního stupně nachystali výstavu Podzim
v zahradě, jednalo se o výstavu žákovských
prací z podzimních přírodnin.
Ve čtvrtek 21. října se zúčastnil tým děvčat
a

tým

chlapců

okresního

kola

ve stolním tenise v Trnově. Tým děvčat
(Veronika Krejčíková a Pavlína Morávková) měl pouze jednoho soupeře, kterého porazil a děvčata postoupila do krajského finále. Chlapci (Michal Petraš 7. ročník, Vlastimil Buben - 5. ročník
a Oldřich Zářecký - 3. ročník) v turnaji
pro osmý a devátý ročník měli soupeře čtyři a nakonec skončili na třetím místě.
V úterý 26. října se Veronika Krejčíková
a Pavlína Morávková vydaly do Jičína
na krajské finále ve stolním tenise, kde
v jejich skupině soutěžila čtyři družstva.
Děvčata nakonec obsadila krásné 2. místo.
V úterý 26. října navštívili žáci druhého
stupně a zájemci ze 4. a 5. ročníku Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně
a Ruční papírnu Velké Losiny.
Ve středu 3. listopadu přijela do školky paní
Balvínová z centra Magnet hrou a přivezla
sebou magnetické stavebnice Geomag, ze kterých děti stavěly rozličné geometrické útvary.
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V pondělí 8. listopadu žáci 4. - 9. ročníku zhlédli v kině v Rychnově nad Kněžnou cestopisný film z projektu Planeta Země 3000 na téma Česká republika - země známá neznámá.
V úterý 9. listopadu proběhl Den otevřených dveří.
Ve čtvrtek 11. listopadu se druhý stupeň zúčastnil exkurze ve firmě ASSA ABLOY
Czech & Slovakia s. r. o. (dříve FAB) v Rychnově nad Kněžnou a automobilky ŠKODA
AUTO a. s. v Kvasinách.
Ve čtvrtek 18. listopadu proběhla ve škole beseda s názvem Příběhy bezpráví, žáci zhlédli
film s názvem Mimo postavení a debatovali s politickým vězněm panem Krčmářem.
V úterý 23. listopadu proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení vítězů druhého ročníku
výtvarné soutěže „Dávají za nás ruku do ohně“ na téma „Máme rádi hasiče“. Do této
soutěže bylo zasláno přes dva tisíce výkresů z celé České republiky a Tereza Nosková,
žákyně 6. ročníku lhotecké školy obsadila výborné 2. místo.
Na začátku listopadu byly děti ze školky krmit koně u paní Pospíchalové a ve čtvrtek
25. listopadu navštívily zvířátka (divoké prasátko a zajíce polního) u pana Horáčka.
V pátek 26. listopadu se konalo okresní kolo v přehazované dívek 8. a 9. třídy. Lhotecké
družstvo (Markéta Vytlačilová, Veronika Krejčíková, Pavlína Morávková, Veronika
Nováčková, Petra Zámečníková, Barbora Kopecká a Tereza Kozáková) se z jedenácti
družstev umístilo na 9. místě.
Žáci 1. až 5. ročníku jezdili od 1. prosince
do Plavecké školy v Ústí nad Orlicí, kde absolvovali deset lekcí plaveckého výcviku.
Ve čtvrtek 2. prosince navštívil školu Ondřej
Sedláček, který si s žáky povídal o reklamě.
V pátek 3. prosince navštívili mateřskou školu
i všechny školní třídy Mikuláš, anděl a čerti.
Jednalo se o žáky osmého ročníku, kteří poté ještě navštívili obchod, poštu a obecní úřad.
V pátek 17. prosince navštívili žáci vánoční program rychnovského pěveckého sboru
Carmina.
V úterý 21. prosince proběhla ve škole i ve školce vánoční besídka nejen pro rodiče. Děti
si opět připravily směsici básniček, tanečků,
pohádek a hudebních melodií.
Posledním školním dnem roku 2010 byla středa
22. prosince, kdy Ježíšek přinesl všem dětem
nějaký dáreček a do mateřské školy a školní
družiny i krásné nové hračky.

- 98 -

Homol
I v roce 2010 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 8.00 do 16.00 hod.
V neděli 20. června 2010 vystoupila od 14.00 hod. v kostele na Homoli skupina Gemma
ze Sopotnice. Každoroční koncert na přivítání léta připravila obec Borovnice.
Mše v tomto roce začínaly ve 14.30 hod. a konaly se v těchto termínech: 10. ledna,
24. ledna, 4. dubna, 9. května, 23. května, 13. června, 27. června, 11. července,
25. července, 8. srpna, 22. srpna, 26. září, 10. října, 24. října, 14. listopadu, 28. listopadu,
12. prosince a 26. prosince.
Na pouťovou neděli 25. dubna se konaly mše tři (od 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.).
Zároveň zde začal 4. ročník setkání harmonikářů, kteří zahráli při mši svaté od 14.00 hod.
V neděli 12. září při příležitosti Švestkové pouti se konaly opět tři mše (od 8.00 hod.,
10.00 hod. a 14.00 hod.).
V květnu proběhlo ořezání stromů okolo homolského hřbitova, prořezání provedla
specializovaná firma na stromolezectví.

Fotografie z roku 1928
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Oprava chodníku na Homoli

V dubnu 2010 byla na homolském hřbitově opravena část chodníku - od vstupní brány
z Homolských schodů směrem k hlavnímu vchodu do kostela.
Při opravě byl odstraněn starý chodník, který byl již velmi zničený. Místo zničeného
chodníku byla položena pískovcová dlažba.
V loňském roce obdržela obec Borovnice dotaci při příležitosti konání akce Homolské
schody 2009 v částce Kč 50 000,--. Obec Borovnice za tuto částku opravila tento chodník
a zbytek nákladů uhradila z vlastního rozpočtu.
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Skácení a vysazení nových stromů pod homolským schodištěm

V říjnu 2010 byla pod homolských schodištěm
vykácena část stromů a také stromy okolo cesty.
Poté zde byly vysázeny stromy nové - třešně.
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Oprava věže kostela
V roce 2010 pokračovaly opravy věže homolského kostela. Práce byly prováděny firmou
LOUČKA Pardubice s. r. o. V průběhu roku
2010 byla připravována krovní konstrukce věže
a v jeho závěru byla usazena na kostel. Po dokončení prací v roce 2010 byla krovní konstrukce
zakryta plachtou a lešení na kostele zůstalo
do dalších prací. Osazení věže střešní krytinou
by mělo následovat v dalších letech podle toho,
jak se podaří zajistit finanční prostředky.
V roce 2010 bylo do oprav věže investováno
celkem Kč 510 000,--.
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