Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 14. ledna 2012 se v místním pohostinství konala od 17 hod. Výroční valná
hromada SDH Lhoty u Potštejna.
Starostou lhoteckého sboru byl v roce 2012 Milan Dědek, velitelem Václav Morávek,
místostarostou Jan Růžička, jednatelem Jan Havel, hospodářem Jiří Fibikar, revizorem
Libor Hájek a členy výboru byli Jiří Horáček, Lukáš Horský a Ladislav Matějka.
Členský příspěvek na rok 2012 činil Kč 100,--.
V průběhu roku 2012 se výbor scházel pravidelně jednou měsíčně (zpravidla první středu
v měsíci) ve lhotecké hospodě na krátkých poradách, kde se projednávaly plánované akce
a organizační věci.
Na konci roku 2012 měl lhotecký hasičský sbor 39 evidovaných členů (Petr Bečička,
František Břečťan, Milan Dědek, Hana Dědková, Jan Dostál, Josef Dostál, Jiří Fibikar,
Marcela Flegelová, Josef Hájek, Libor Hájek, Jan Havel, Veronika Havlová, Michaela
Hlávková, Jiří Horáček, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Lenka Jakubcová,
František Kopecký, Monika Kounová, Josef Kurka, Jiří Marek, Ladislav Matějka, Josef
Matějus, Martin Morávek, Tomáš Morávek, Václav Morávek, Libor Provazník, Radek
Provazník, Jan Růžička, Jiří Rychtařík, Jakub Smutný (Borovnice), Jaromír Starý, Věra
Sýkorová, Jaromír Vavruška ml., Michal Vavruška, Zdeněk Zahradník st., Bohuslav
Zámečník a Soňa Zářecká) a 17 členů přispívajících (Lubomír Andrle, Jiří Břečťan,
František Dostál, Jaroslav Hájek, Jiří Havlík, Milan Horský, Josef Hylák, Jaroslav Charvát,
Zdeněk Charvát, Josef Jiruška, Jaromír Kameník, František Kozel, Josef Provazník,
František Starý, Milan Stejskal, Jaromír Vavruška st. a Zdeněk Zahradník ml.).
V roce 2012 zemřel dlouholetý člen sboru Jaroslav Morávek. Zemřel také Jaroslav
Horáček, který, i když již nebyl členem SDH, dlouhá léta zastával funkci starosty lhoteckého sboru. Hasiči vykonali čestnou stráž u rakve na obou rozloučeních. Milan Dědek, Libor
Hájek, Jan Havel a Jan Růžička na rozloučení pana Morávka a Milan Dědek, Libor Hájek,
Jan Havel, Lukáš Horský, Václav Morávek a Jan Růžička na rozloučení pana Horáčka.
V roce 2012 reprezentovaly Lhoty na soutěžích tyto děti - Lukáš Bednář (Borovnice),
Jakub Fabián, Anna Hlávková, Michal Horáček, Kateřina Horváthová, Nikita Horváthová,
Ondřej Jakubec, Barbora Kopecká, Zuzana Kopecká, Vendula Kounová, Martin Kroul
(Přestavlky), Erik Matějka, Patrik Matějka, Daniel Peňáz (Chleny), Soňa Peňázová, Michal
Petraš, Marek Růžička, Kateřina Sýkorová, Lucie Sýkorová, Petra Zámečníková, Oldřich
Zářecký a Nikola Zavacká. Na všech soutěžích soutěžila dvě dětská družstva.
Před každou soutěží probíhal pravidelný nácvik mládeže, který vedli Jan Havel, Lukáš
Horský a Libor Hájek. Ženy trénoval Jan Havel.

- 59 -

V sobotu 28. ledna 2012 se konal ve Chlenech devátý hasičský ples okrsku číslo osmnáct.
V pátek 10. února 2012 se na Polomi konala Okrsková valná hromada.
Ve středu 7. března 2012 navštívilo čtrnáct dětí a čtyři dospělí jako odměnu za celoroční
práci krytý plavecký bazén v Ústí nad Orlicí.
V březnu se konaly tři brigády na pálení klestí po těžbě v obecním lese, lokalita "Zadní
obicka" (cestou na Skrovnici první les po levé straně). V sobotu 10. března 2012 se brigády
zúčastnili Milan Dědek, Libor Hájek, Václav Morávek, Jan Růžička, Lukáš Horáček, Petr
Horáček, Jakub Smutný, Jaromír Starý, Jakub Fabián, Barbora Kopecká, Vendula
Kounová a Marek Růžička. V sobotu 17. března 2012 se zúčastnili Milan Dědek, Libor
Hájek, Jan Havel, Lukáš Horský, Jan Růžička, Martin Růžička, Marcela Flegelová, Věra
Sýkorová, Soňa Zářecká, Lukáš Bednář, Jakub Fabián, Ondřej Jakubec, Martin Kroul, Erik
Matějka, Marek Růžička, Kateřina Sýkorová, Lucie Sýkorová, Petra Zámečníková
a Nikola Zavacká. A poslední brigády v sobotu 24. března 2012 se zúčastnili Milan Dědek,
Libor Hájek, Lukáš Horský, Václav Morávek, Jan Růžička,
Martin Růžička, Michaela Hlávková, Anna Hlávková, Jakub
Fabián, Dušan Horváth, Nikita Horváthová, Michal Horáček,
Ondřej Jakubec, Vendula Kounová, Martin Kroul, Patrik
Matějka a Marek Růžička. Dopravu na brigádách zajišťoval
Jaroslav Hájek. Celkem bylo odklizeno a spáleno asi 380 m3
chvojí, větví a zbytků stromů. Touto brigádou získal sbor do pokladny
Kč 19 395,--.
V sobotu 31. března 2012 se konalo
v Pohoří Shromáždění představitelů
Sboru dobrovolných hasičů okresu
Rychnov nad Kněžnou.
V roce 2012 bylo zakoupeno šest
kusů vycházkových uniforem (sako,
kalhoty, košile, kravata, čepice
a hodnostní označení). Tyto uniformy byly nakoupeny přímo na míru

Lukáš Horský

člena SDH a každý na ně přispěl částkou Kč 2 200, --, jedna
uniforma stála celkem Kč 4 504,--.
Na jaře bylo ženám zakoupeno jedenáct pracovních kalhot
za Kč 3 630,--, každá členka na ně přispěla částkou Kč 130,--.
Barbora Kopecká
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Hasiči opět zajistili tradiční pálení čarodějnic za tělocvičnou, které se konalo v pondělí
30. dubna 2012. Hasiči zajistili veškeré občerstvení, kácení stromů, postavení hranice
a mladí hasiči připravili pro děti pohádkovou cestu s různými soutěžemi a hrami.
Ve středu 20. června 2012 odpoledne zasáhl Lhoty i okolí prudký přívalový déšť a voda
pronikla z polí kolem vodárny přes pilu a dvůr Břečťanových (č. p. 24) a zaplavila sklepy
v domě Starových (č. p. 9). Hasiči (Milan Dědek, Libor Hájek, Lukáš Horský a Václav
Morávek) společně s ostatními občany se podíleli na odsávání vody a úklidu sklepů.
V sobotu 23. června 2012 dopoledne byl proveden sběr železa. Celkem byly svezeny tři
vleky železného šrotu. Sběr železa provedli Petr Bečička, Milan Dědek, Libor Hájek, Jan
Havel, Lukáš Horský, Jan Růžička, Marek Růžička a Martin Růžička. Prodejem železného
šrotu získali hasiči částku Kč 10 560,--.

Ve středu 1. srpna 2012 vyčistily děti - hasiči za pomocí stříkačky požární nádrž na návsi
od nánosů žabinců, bahna a jiného nepořádku.
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V pátek 3. srpna 2012
odpoledne vyčistili Milan
Dědek, Jan Havel, Libor
Hájek a

Lukáš

Horský

koryto potoka (pod rybníkem) ve Velké Lhotě.
Bahno si odvezl Miroslav
Myšák na zarovnání terénu
na svém pozemku, celkem
čtyři vleky. Bahno bylo
vybráno
a

malým

bagrem

bylo

koryto

potom

dočištěno pomocí hasičské
techniky (7 B - 20 metrů).
Při

čištění

se

spálily

elektrické kabely od výfuku
na hasičské stříkačce.
V sobotu 18. srpna 2012 se konalo námětové cvičení, které bylo zahájenou sirénou.
Jako požářiště byla stanovena budova salaše v areálu ZOPOS Přestavlky a. s. (bývalé
JZD). Voda se táhla od rybníka ve Velké Lhotě dopravním vedením B až k přilehlému
hnojništi a odtud dvěma proudy z každé strany se provádělo hašení. Bylo použito 25 kusů
hadic B a 4 kusy hadic C. Akce proběhla bez poruch a voda byla dodávána v potřebném
množství a tlaku. Tímto cvičením se prověřuje dostupnost vody v různých částech obce.
Cvičení hasiči vyhodnotili u tělocvičny při grilování na ukončení sezony.
V říjnu se někteří hasiči podíleli brigádnickou
činností na opravě střechy hasičské zbrojnice.
V pátek 5. října 2012 pobíjeli Milan Dědek, Libor
Hájek, Jan Havel, Jiří Horáček, Václav Morávek
a Jan Růžička okraje střechy palubkami. V sobotu
13. října 2012 Milan Dědek, Václav Morávek
a Jan Růžička vyzdili nadstřešní část komínu včetně desky. V pátek 26. října 2012 Libor
Hájek, Lukáš Horský a Jan Růžička provedli demontáž sirény, natřeli jí a držák na ní
upravili. V pondělí 29. října 2012 Libor Hájek, Jiří Horáček, Lukáš Horský a Jan Růžička
namontovali sirénu na nové stanoviště ve hřebenu střechy.
V listopadu 2012 byla provedena údržba a zazimování techniky.
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Hasičské soutěže v roce 2012
Okrsková hasičská soutěž: V sobotu 19. května 2012 se na Polomi konala okrsková
hasičská soutěž. Lhoty u Potštejna reprezentovala dvě družstva dětí (A - Barbora Kopecká,
Vendula Kounová, Martin Kroul, Patrik Matějka, Daniel Peňáz, Soňa Peňázová, Michal
Petraš, Marek Růžička, Kateřina Sýkorová a Nikola Zavacká, B - Jakub Fabián, Michal
Horáček, Anna Hlávková, Nikita Horváthová, Ondřej Jakubec, Zuzana Kopecká, Erik
Matějka, Patrik Matějka, Lucie Sýkorová a Oldřich Zářecký), jedno družstvo žen (Marcela
Flegelová, Veronika Havlová, Lenka Jakubcová, Barbora Kopecká, Pavlína Morávková,
Věra Sýkorová, Soňa Zářecká a Renáta Zavacká) a dvě družstva mužů (A - Petr Bečička,
Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horský, Tomáš Morávek, Václav Morávek a Michal
Vavruška, B - Jan Havel, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Ladislav Matějka,
Jakub Smutný a Jaromír Starý).
Děti A se ve své kategorii umístily na výborném prvním místě s časem
37.09 s., děti B skončily na druhém místě s časem 40.33 s. Celkem soutěžilo pět dětských družstev. V kategorii žen soutěžila čtyři družstva. Lhotecké ženy skončily na třetím místě s časem 35.63 s. Soutěž vyhrály ženy
z Přestavlk (33.62 s.). Muži A skončili na třetím místě s časem 31.35 s.
a muži B skončili na šestém místě s časem 33.94 s. V mužské kategorii
soutěžilo dvanáct družstev. Putovní pohár okrsku si odvezlo družstvo
mužů z Rájce s časem 26.07 s. Prvních pět mužských družstev soutěžilo
ještě o pohár starosty obce Polom. Lhotecké družstvo A se umístilo
na čtvrtém místě s časem 30.40 s. a pohár získali muži z Vrbice (24.77 s.).

Horní řada zleva: Jakub Fabián, Erik Matějka, Ondřej Jakubec,
Nikola Zavacká, Barbora Kopecká a Vendula Kounová. Dolní
řada zleva: Kateřina
Sýkorová, Soňa Peňázová, Zuzana Kopecká, Lucie Sýkorová,
Nikita
Horváthová,
Oldřich Zářecký a Michal Horáček.
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Horní řada zleva: Marcela Flegelová, Renáta Zavacká,
Pavlína Morávková a Barbora Kopecká. Dolní řada zleva:
Veronika Havlová, Věra Sýkorová a Soňa Zářecká.

Horní řada zleva: Václav Morávek, Lukáš Horský a Tomáš Morávek. Dolní řada zleva: Libor Hájek,
Jan Havel a Petr Bečička.
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Lhotecký džbán: V sobotu
14. července 2012 se v Kostelecké Lhotě konal dvanáctý

ročník

netradiční

hasičské soutěže Lhotecký
džbán, tentokrát s podtitulem
"Vinobraní“.
Lhoty

u

Potštejna

repre-

zentovala dvě družstva dětí
(A - Lukáš Bednář, Patrik Matějka, Vendula Kounová, Michal Petraš, Marek Růžička,
Petra Zámečníková a Nikola Zavacká, B - Jakub Fabián, Anna Hlávková, Michal Horáček,
Ondřej Jakubec, Erik Matějka, Patrik Matějka, Kateřina Sýkorová a Oldřich Zářecký),
jedno družstvo žen (Marcela Flegelová, Veronika Havlová, Lenka Jakubcová, Barbora
Kopecká, Pavlína Morávková, Věra Sýkorová, Nikola Zavacká a Renáta Zavacká) a jedno
družstvo mužů (Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Jiří Marek, Václav
Morávek, Jakub Smutný a Jaromír Starý).
Netradiční hasičský útok provedli muži stejně jako ženy. Osm soutěžících (vinaři) muselo
nejdříve utrhnout víno (nafukovací balónky), potom víno museli vylisovat a symbolicky
nalít do kádě, ze které čerpali vodu na sražení terčů. Osmý soutěžící doběhl zpět
na startovní místo a připravil pro ostatní osm pohárků s "vínem". Zbytek týmu provedl
požární útok a běžel zpátky na startovní místo, kde celý tým provedl degustaci "vína".
Teprve po vypití "vína" byla soutěž dokončena. Dětské družstvo mělo dvě soutěže klasický požární útor a šlapání balónků na čas.
Letošní soutěž byla pro lhoťáky velmi úspěšná. Dětská družstva soutěžila v mladší kategorii tři a ve starší čtyři, mužských družstev bylo sedmnáct a ženských čtyři. Děti A
v kategorii starších dětí skončily na třetím místě (1 min. 10.15 s.) a děti B skončily s časem
1 min. 16.11 s. na čtvrtém
místě. Ženy svojí kategorii
vyhrály (1 min. 31.60 s. ),
obhájily první místo z loňského roku. Muži se umístili

na

čtvrtém

místě

(1 min. 28.00 s.) a jejich
kategorii vyhrálo družstvo
z Olešnice (1 min. 19.15 s.).
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O

Horecký

pohár:

V Kosteleckých Horkách
se v sobotu 22. září 2012
konal již dvanáctý ročník soutěže O Horecký
pohár.
Za Lhoty u Potštejna zde
soutěžila čtyři družstva ženské (Marcela Flegelová, Lenka Jakubcová,
Barbora Kopecká, Pavlína Morávková, Věra Sýkorová, Soňa Zářecká, Petra Zámečníková, Nikola Zavacká
a Renáta Zavacká), mužské (Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš
Horský, Jiří Marek,
Jakub Smutný a Jaromír Starý) a dvě
dětská družstva (A Nikita Horváthová,
Barbora

Kopecká,

Vendula Kounová,
Patrik Matějka, Soňa Peňázová, Michal Petraš, Kateřina Sýkorová a Nikola Zavacká, B Jakub Fabián, Michal Horáček, Kateřina Horváthová, Nikita Horváthová, Ondřej Jakubec, Zuzana Kopecká, Erik Matějka, Patrik
Matějka, Lucie Sýkorová
a Oldřich Zářecký).
Dětské družstvo A svou
kategorii
kde

starších

soutěžilo

dětí,
sedm
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družstev,

vyhrálo

s

časem

34.90 s. Dětské družstvo B
se ve stejné kategorii umístilo
na šestém místě s časem 41.75 s.
V ženské kategorii soutěžilo šest
družstev, lhotecké ženy se umístily na výborném třetím místě
s časem 40.93 s., zvítězilo družstvo z Kosteleckých Horek (čas
36.75 s.).
V mužské kategorii soutěžilo devět družstev a lhotečtí muži skončili na sedmém místě
s časem 47.51 s. Zvítězili muži z Kosteleckých Horek (čas 38.00 s.).
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Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna
K 31. prosinci 2012 mělo Myslivecké sdružení Podháj 14 aktivních členů: Josef Bečička,
Milan Bečička, Petr Bečička, František Dudek, Jaroslav Horáček, Jindřich Husák, Zdeněk
Charvát, Ladislav Matějka, Libor Provazník, Jaromír Vavruška ml. (všichni ze Lhot),
Antonín Diblík (Choceň), Miloš Kurka (Rychnov nad Kněžnou), David Fibikar a Miroslav
Fibikar (oba Koldín). Předsedou sdružení byl v roce 2012 Jaroslav Horáček, jednatelem
Jaromír Vavruška, hospodářem Libor Provazník a pokladníkem byl Petr Bečička.
Výroční schůze Mysliveckého sdružení Podháj se konala březnu 2012 ve lhotecké hospodě.
Členové Mysliveckého sdružení Podháj se scházeli každý poslední pátek v měsíci také
v hospodě ve Lhotách.
Myslivecké sdružení hospodařilo na necelých 600 ha honebních pozemků.
Myslivecký rok trval od 1. dubna 2011 do 31. března 2012.
V mysliveckém roce 2011-2012 bylo sloveno 9 srnců, 2 srny, 4 srnčata, 5 selat a 6 lončáků
prasete divokého, 2 zajíci, 7 lišek, 2 kuny a 4 toulavé kočky. Celková váha ulovené zvěře
srnčí činila 156 kg. Zvěř srnčí byla rozdělena mezi členy nebo byla použita k pohoštění
na mysliveckých akcích. Černé zvěře bylo sloveno tedy 11 ks o celkové hmotnosti 464 kg.
Zvěřina byla rozdělena členům dle předem daných pravidel. Několik kusů bylo využito
k mysliveckým účelům a lončák byl přidělen honcům za jejich obětavou práci.
Všem jedincům zvěře černé byl odebrán vzorek na vyšetření trichinelly (svalovce)
a krev z jednoho kusu byla předložena k vyšetření pro expertízu na klasický mor prasat,
to vše s negativním výsledkem.
V MS Podháj byli v mysliveckém roce 2011-2012 tři lovečtí psi - dva vlastnil Jaromír
Vavruška a jednoho Miroslav Fibikar. Ve lhotecké honitbě byly tři umělé nory (Na Vrších,
v Čenkovci a v remízku za Velkou Lhotou), ve kterých v myslivecké sezoně 2011-2012
byly odchyceny dvě lišky. Dále bylo ve lhotecké honitbě čtrnáct krmelců a jedenáct
slanisek.
I v tomto roce předkládali myslivci krmivo do zaječích krmelečků. Bylo ořezáno několik
listnatých stromů (jabloň a osika), aby zajíc i v době nejvyšší nouze měl možnost okusu,
který vylepší jeho potravní možnosti.
V roce 2012 se nepodařilo uskutečnit plánovaný poplatkový odstřel trofejového srnce.
V roce 2012 se uskutečnily dva hony. První hon se konal v sobotu 1. prosince 2012
a druhý hon se konal ve středu 26. prosince 2012 (hon na Štěpána). Zakončení obou honů
bylo ve lhotecké hospodě.
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Stolní tenis - sezona 2011-2012
TTC (Table Tenis Club) Lhoty u Potštejna je registrovaný oddíl hráčů stolního tenisu.
Během sezóny se hrají utkání dospělých - každý tým hraje dvakrát s každým týmem dané
soutěže. V jednom utkání se hraje osmnáct zápasů (dvakrát čtyřhra a šestnáctkrát dvouhra).
V utkání hrají čtyři hráči. Zápas stolního tenisu se hraje na 3 vítězné sety (sady) do 11,
mezi sety je asi minutová přestávka. Za vítězství v utkání jsou 3 body, za remízu 2 body
a za prohru 1 bod. Sezóna stolního tenisu trvá zhruba od konce září a končí přibližně
v polovině dubna, v závislosti na počtu mužstev v soutěži, krajské a okresní soutěže
nekončí úplně stejně. V okresních soutěžích jsou zápasy 1x týdně a v krajských zpravidla
1x za 14 dní, ale hrají se dva zápasy za jeden den, buď v sobotu nebo v neděli (dopoledne,
odpoledne). Dospělí trénují zpravidla jednou až dvakrát týdně na sále hospody ve Chlenech, ti co bydlí v Kostelci, někdy trénují přímo tam.
TTC Lhoty u Potštejna měl v sezoně 2011-2012 tři týmy, oproti minulé sezóně ubyl D tým.
Počet týmů se snížil z důvodů nedostatku hráčů, ale hlavně nedostatečné kapacity herny
ve Chlenech.
A tým - Zdeněk Drahoš (Kostelec nad Orlicí), Břetislav Štieber (Borovnice), Milan
Bečička (Záměl), Miloslav Jireš (Borovnice), Jiří Marek (Lhoty), Jiří Vavruška (Lhoty),
Rostislav Vevjora (Kostelec nad Orlicí), Tereza Kozáková (Polom) a Jan Trnka
(Potštejn);
B tým - Milan Bečička, Zdeněk Drahoš, Leoš Matějus (Borovnice), Libor Peňáz
(Chleny), Jiří Marek, Libor Hájek (Lhoty), Jan Trnka, Rostislav Vevjora, Dušan Junek
(Přestavlky) a František Jakubec (Chleny);
C tým - Leoš Matějus, František Jakubec, Dušan Junek, Miroslav Tesař (Kostelec
nad Orlicí), Vojtěch Jakubec (Chleny), Libor Hájek, Jiří Marek, Daniel Peňáz (Chleny)
a Libor Peňáz.
TTC Lhoty u Potštejna „A“ hrál v sezóně 2011-2012 v krajské soutěži II. třídy ve skupině
B. V minulé sezoně měl klub zastoupení ještě v nejvyšší krajské soutěži Divize mužů,
ale bohužel musel tuto soutěž opustit. Tým "A" skončil v této soutěži na devátém místě
se 42 body (7 výher, 6 remíz a 9 proher), skóre bylo 173:178. V této soutěži se hrálo 22 kol
a soutěžilo zde 12 týmů. Vítězem se stal Baník Vamberk "A" s 59 body.
TTC Lhoty „B“ soutěžil v regionálním přeboru 1. třídy, oproti minulé sezoně sestoupil
z krajské soutěže II. třídy, skupina B. Tým "B" skončil na sedmém místě s 46 body
(10 výher, 4 remízy a 8 proher), skóre bylo 178:170. Vítězem se stal tým TJ Sokol České
Meziříčí "A" s 61 body. V této soutěži hrálo 12 týmů 22 kol.
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TTC Lhoty „C“ hrál v regionálním přeboru 3. třídy. Tým „C“ skončil na druhém místě
s 43 body (13 výher, 1 remíza a 2 prohry) a skóre bylo 209:79. Tímto umístěním postoupil
do vyšší soutěže a to do regionálního přeboru 2. třídy. Vítězem a prvním postupujícím
se stal Sportovní klub Vršovan Voděrady "C" s 46 body. V regionálním přeboru 3. třídy
se hrálo 16 zápasů a celkový počet družstev byl 9.
Děti během sezony jezdily na okresní bodovací turnaje mládeže, kde získávaly body,
podle kterých se určilo pořadí za celou sezonu. Trénovaly zpravidla dvakrát týdně ve škole
ve Lhotách a jejich trénink vedli Ladislav Jakubec, František Jakubec, Leoš Matějus
a Břetislav Štieber.
Ve

společných

bodovacích

turnajích

mládeže

krajů

Královéhradeckého a Pardubického nejúspěšněji reprezentovala TTC Lhoty u Potštejna v sezoně 2011-2012 v kategorii
mladší žákyně Tereza Kozáková (Polom), která však již tuto
kategorii neobsazovala a účastnila se turnajů starších kategorií,
převážně soutěží starších dívek. Tuto kategorii i vyhrála.
V TOP turnaji (8 nejlepších starších žákyň) obsadila 2. místo,
když o konečném umístění rozhodoval až poměr setů. Tereza
také objížděla celostátní turnaje České asociace stolního tenisu,
kde v kategorii mladšího žactva skončila celkově na 6. místě

Tereza Kozáková

a v kategorii staršího žactva pak na 8. místě, což jsou pozoruhodná umístění.
V kategorii nejmladších dívek měl klub největší zastoupení. Celou sérii Bodovacích
turnajů mládeže této sezony vyhrála Anna Hlávková (Lhoty). Anna se bohužel rozhodla
ve stolním tenisu v příští sezoně již nepokračovat. Na celkovém 8. místě se umístila Lucie
Sýkorová (Lhoty), která v této sezoně teprve začala startovat a hned se umísťovala
na pěkných místech mezi staršími hráčkami. Dále zde soutěžila Michaela Čižmářová
(Doudleby nad Orlicí), která skončila celkově na 13. místě. Poslední zástupkyně Kateřina
Horváthová (Lhoty) však objela malý počet turnajů a nebyla klasifikována. Mezi chlapci
zastupoval TTC Lhoty u Potštejna Jan Dostál (Smetana), který skončil na 19. místě.
Několika turnajů se zúčastnil i Ondřej Hlávka (Lhoty), který skončil celkově na 27. místě.
Ve vyšší kategorii mladších žákyň se nejvýše umístila Kateřina Sýkorová (Lhoty),
a to na 14. místě. Anna Hlávková skončila na 21. místě a Lucie Sýkorová mezi staršími
hráčkami obsadila 25. místo. V kategorii starších žáků obsadil Jan Dostál 54. - 57. místo.
Na okresních přeborech mladšího žactva získala Anna Hlávková stříbrnou medaili
ve dvouhře dívek, bronzovou přidala Kateřina Sýkorová. Spolu pak obě vyhrály nejcennější kov ve čtyřhře. Lucie Sýkorová ve smíšené čtyřhře uhrála s Josefem Čermákem (Sokol
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Kostelec nad Orlicí) stříbrnou medaili a Kateřina Sýkorová s Jakubem Malíkem (Sokol
Kostelec nad Orlicí) přidali do sbírky bronz. Na okresních přeborech staršího žactva
kralovala Tereza Kozáková. Zlatou medaili získala ve dvouhře dívek, ve smíšené čtyřhře
s Vojtěchem Jakubcem (Chleny) vybojovali také zlaté medaile. S Annou Hlávkovou
prohrály až ve finále a braly stříbro. Anna Hlávková a Vojtěch Jakubec pak získali
prvenství ve finále útěchy.
V okresních přeborech družstev mladšího žactva nasadil TTC Lhoty u Potštejna tři
družstva dívek a tento turnaj vyhrál pár Tereza Kozáková a Kateřina Sýkorová,
čímž se kvalifikoval na krajské přebory. „Béčko“ ve složení Lucie Sýkorová a Anna
Hlávková skončilo čtvrté a „céčko“ pak páté ve složení Michaela Čižmářová, Simona
Smoĺka (Borovnice) a Nikola Zavacká (Lhoty). Chlapci ve složení Oldřich Zářecký
(Lhoty), Jan Dostál a Martin Smoĺka (Borovnice) skončili na třetím místě
Na přeborech Královéhradeckého kraje družstev mladších žákyň, kam se kvalifikovalo
nejlepších šest týmů, se lhotecké duo Tereza Kozáková a Kateřina Sýkorová umístilo
na výborném prvním místě. Tímto se děvčata stala krajskými přebornicemi. Na krajských
přeborech mladšího žactva jednotlivců zazářila opět Tereza Kozáková, která celé přebory,
jichž se zúčastnilo dvanáct nejlepších hráček, vyhrála bez ztráty jediného setu. Nominovala
se též Kateřina Sýkorová, která nakonec skončila na 10. místě. Obě spolu pak nedaly šance
žádnému páru ve čtyřhře, kterou taktéž vyhrály. Své vítězné tažení Tereza zakončila
vítězstvím a třetí zlatou medailí ve smíšené čtyřhře s Janem Hýblem ze Sokola Hradec
Králové. Na krajských přeborech staršího žactva se Tereza také neztratila a mezi staršími
hráčkami vybojovala pěknou bronzovou medaili ve dvouhře, s Klárou Tláskalovou z Jaroměře pak druhou ve čtyřhře a opět s Janem Hýblem třetí bronz ve smíšené čtyřhře.
Tereza Kozáková ukončila v červnu 2012 7. ročník na ZŠ a MŠ ve Lhotách u Potštejna
a od září nastoupila na První soukromé jazykové gymnázium do Hradce Králové. Zároveň
přestoupila z TTC Lhoty do Sokola Hradec Králové. V sezoně 2012-2013 bude moci hrát
za TTC Lhoty ještě v kategorii mužů, v mládežnických kategoriích ale již bohužel ne.
V sezoně 2011-2012 se klubu ve svých soutěžích dařilo, zvláště děti byly velmi úspěšné
a přivezly spoustu medailí z různých turnajů v rámci kraje i celé ČR. Za to patří obrovské
poděkování jejich trenérům, kteří se jim věnují a obětují velké množství svého volného
času zdarma ku prospěchu jiných.
Nejstarší člen TTC Lhoty u Potštejna, dlouholetý hráč i trenér Ladislav Jakubec byl
okresním svazem Českého svazu tělesné výchovy vyhlášen nejlepším trenérem za rok
2011. Slavnostní vyhlášení se konalo v pátek 3. února 2012 v Pelclově divadle v Rychnově
nad Kněžnou.
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Pan Ladislav Jakubec z Prorub, narozený 5. června
1942 je dlouholetým trenérem stolního tenisu. Tomuto
sportu se věnuje už od založení oddílu Blesk Proruby
v roce 1965, za který aktivně hrával a kde jako trenér
sbíral zkušenosti. Již v této době s těmi nejlepšími
mladými talenty dobýval první úspěchy mezi mládeží
v rámci okresu Rychnov nad Kněžnou a bývalého
Východočeského kraje, ale i celé České republiky.
Po přestěhování klubu a změně názvu na TTC Lhoty
u Potštejna, se začal v roce 2005 opět pilně věnovat
výchově a tréninku malých nadějí k tomuto sportu
v prostorách ZŠ a MŠ ve Lhotách. Za tuto poměrně
krátkou dobu již však jeho mladí svěřenci vybojovali
početná medailová umístění v rámci regionu (okresu) a mohou se pochlubit i tituly
okresních přeborníků v kategoriích mladšího a staršího žactva. V sezoně 2010-2011 získali
tato ocenění hned třikrát, připojili i dalších pět medailových umístění. Ti nejlepší pak
obsazují stupně vítězů v rámci sezonních bodovacích turnajů, které společně pořádají kraje
Královéhradecký a Pardubický. Mimo tyto turnaje se jeho svěřencům podařilo hned
dvakrát získat titul krajských přeborníků. A k tomu ještě i stříbrnou a bronzovou medaili.
Svůj dokonalý přehled při vyhledávání talentů potvrdil tím, když si v roce 2006 všiml
i mezi staršími dětmi tehdy sedmileté dívenky Terezy Kozákové a jejího talentu a citu
pro tento sport. Správnost svého odhadu mu Tereza dokázala potvrdit už během několika
následujících let, kdy nejen ve své, ale i ve vyšších kategoriích vyhrávala v rámci okresu
i obou krajů ty nejdůležitější turnaje a přebory. A že se dá i ve skromných tréninkových
podmínkách vychovat přebornice České republiky, pak Tereza dokázala v červnu 2011
v Jaroměři v kategorii mladších dívek, kdy tímto turnajem prošla bez zaváhání a celý
turnaj po zásluze vyhrála.
A to byla bezesporu ta
největší odměna, kterou
si mohl tento trenér, který
se dlouhá léta věnuje
výchově dětí ke stolnímu
tenisu, přát.
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2012, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou proběhla ve dvaceti
čtyřech obcích, kde bylo do devadesáti pěti
pokladniček vybráno Kč 472 018,--. Rozdělení
výtěžku bylo následující: 65 % obdržel
organizátor skupinek, 15 % diecézní charity,
10 % humanitární pomoc, 5 % sekretariát
a 5 % režie sbírky. Farní charita Rychnov
nad Kněžnou, použije svých 65 % na podporu
činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově
nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením
a seniory, rodinám s více dětmi ve městě
a regionu, rodinám s postiženým dítětem
a rodinám v nouzi.
V roce 2012 byla poprvé sbírka pořádána
i ve Lhotách u Potštejna. Tři králové chodili po Lhotách v sobotu 7. ledna 2012 dopoledne.
Za Tři krále se převlékli Anna Hlávková, Oldřich Zářecký a Kateřina Sýkorová (zleva).
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Hokejový zápas
V

sobotu

11.

února

odpoledne
2012

byl

na velkolhoteckém rybníku sehrán hokejový zápas. Proti sobě nastoupili
mladí (Jan Havel, Lukáš
Horský, Martin Morávek,
Jaromír Starý, Petr Horáček, Libor Provazník, Jiří
Marek, Jan Kozák (Polom) a Václav Berounský
(Polom)) a staří (Milan Dědek, Jan Růžička, Václav Morávek, Libor Hájek, Petr Bečička,
Radomír Palán, Lukáš Bečička (Borovnice), Milan Stejskal (Praha) a Zdenka Stejskalová
(Praha)). Zápas skončil s výsledkem 8:8.
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Dětský karneval
V neděli 18. března 2012 se ve lhotecké hospodě konal dětský karneval. Karnevalová zábava začala chvilku po čtrnácté hodině,
kdy karnevalové rejdění zahájila Soňa Zářecká, která provázela děti celým karnevalem.
Pro děti byla nachystána spousta her (nošení
vajíčka na lžíci přes překážkovou dráhu, jezení indiánů bez rukou, jezení pudinku po slepu,
obcházení židlí, jízda na sněhové lžíci, zamotání mumie do toaletního papíru, házení
balónků do kruhu, překonávání moře na ledových krách, tanec labada). Za splnění úkolů
dostávaly děti různé sladké dobrůtky. Celé odpoledne zněly k tanci i poslechu dětské
písničky, na které děti krásně tancovaly.
Po celou dobu si děti mohly hrát v bazénku
s nafukovacími balónky. Poslední soutěž
končila před sedmnáctou hodinou.

- 75 -

- 76 -

Pouť a fotbalový zápas
V neděli 29. dubna 2012 ve Lhotách u Potštejna a na Homoli konala pouť. Na návsi
ve Lhotách byly dětem k dispozici tři atrakce houpačky, trampolína a létající kačeři s myšáky. Také zde byla střelnice, jeden stánek
s perníky

a

sladkostmi

a

jeden

stánek

s oblečením.

Na Homoli bylo stánků více - čtyři stánky s perníky a sladkostmi, jeden stánek s hračkami
a dva stánky s oblečením. V homolském kostele se při příležitosti pouti konaly tři mše v 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.
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Při příležitosti pouti místní „sportovci“ uspořádali fotbalový zápas „Sparta Slavia“. Hrálo se 2 x 30 minut s pětiminutovou přestávkou. Za družstvo Sparty
nastoupilo osm hráčů a za družstvo Slavia
také osm. Zápas začal po čtrnácté hodině
a skončil s výsledkem Sparta - Slavia
5:3. Za Spartu vstřelili góly: Radek
Frankota (1), Jakub Flekr (1), Jan Kozák
(1), Tomáš Kameník (1) a Petr Horáček
(1) a za Slavii: Petr Bečička (2) a Michal Šeda (1).

Horní řada zleva: Michal Šeda (Kostelecké Horky), Michal Vavruška (Lhoty), Karel Várady se synem
Kryštofem (Javornice), Kamil Matějka (Rájec), Tomáš Jiruf se synem Filipem (Koldín), Lukáš
Bečička (Sudslava), Miloš Vychytil (Nasavrky) a Jakub Flekr (Doudleby nad Orlicí). Dolní řada
zleva: Radek Frankota (Kostelecké Horky), Tomáš Kameník (Koldín), Petr Horáček (Lhoty), Jan
Kozák (Polom), Martin Dimitrov (Koldín), Libor Hájek (Lhoty) a Petr Bečička (Lhoty).
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Čarodějnice
V pondělí 30. dubna
2012 se za tělocvičnou konalo pálení čarodějnic. Po šestnácté
hodině vyrazily děti
na procházku za pohádkovými postavičkami, u kterých plnily
různé úkoly. Za odměnu děti dostaly sladkosti a po návratu si opekly
špekáčky. Od sedmnácté hodiny bylo již pro všechny nachystáno občersvení (makrely, kuřecí plátky, grilovaný hermelín a alkoholické i nealkoholické nápoje). Letos opět hasiči nachystali dřevěnou hranici. Oheň byl zapálen před dvacátou
hodinou a během chvilky se pěkně rozhořel. Během celého čarodějnického rejdění bylo
krásné počasí.
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Přes tři hrady
V sobotu 5. května 2012 se konal 40. ročník pochodu Přes tři hrady
a 28. ročník Přes tři hrady na kole. Startovalo se ze tří stanovišť z hřiště v Sopotnici, z Běliska v Potštejně a z areálu Domova
pod hradem na Žampachu. Pořadatelé připravili pěší trasy v délkách 5, 9, 12, 13, 15, 30 a 50 kilometrů (nejkratší z nich byla
bezbariérová a byl na ní připraven miniokruh pro děti s názvem Floriánkova stezka)
a také dvanáct cyklotras v délkách 14 až 150 kilometrů. Počasí bylo krásně slunečné
a Přes tři hrady se letos vydal rekordní počet turistů a cyklistů - celkem se zapsalo 7 519
turistů, z toho 1 014 cyklistů. V cíli každý obdržel Pamětní list a dřevěnou medaili.
Čtyři cyklotrasy, které začínaly v Sopotnici, vedly i přes Lhoty u Potštejna - 50, 65, 100
a 150 kilometrů.
Trasa 50 km (viz
mapka a výškový
profil) vedla ze Sopotnice přes Potštejn, Lhoty u Potštejna,

Borovnici,

Rájec,

Skořenice,

Běstovice, Choceň,
Mítkov,

Brandýs

nad Orlicí, Bezpráví, Kerhartice, Ústí
nad Orlicí a Libchavy zpět do Sopotnice. Trasa 65 km vedla do Dolních Libchav stejně
jako trasa 50 km, ale z Dolních Libchav pokračovala do Černovíru, Lanšperka, Červené,
Letohradu, Žampachu a Českých Libchav zpět do Sopotnice. Trasa 100 km vedla
ze Sopotnice přes Potštejn, Lhoty u Potštejna, Rájec, Kostelecké Horky, Smetanu,
Borohrádek, Horní Jelení, Újezd, Choceň, Brandýs nad Orlicí, Kerhartice, Dolní Libchavy,
Černovír, Letohrad a Žampach zpět do Sopotnice. Trasa 150 km vedla do Horního Jelení
stejně jako trasa 100 km, ale z Horního Jelení pokračovala do Luže, Předhradí, Nových
Hradů, Vysokého Mýta
a Chocně, z Chocně
vedla stejně jako trasa
100 km.
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Vítání prázdnin
V sobotu 30. června 2012 se od 17.00 hod. konalo na prostranství u hospody a na hřišti Vítání prázdnin. Pro děti bylo
nachystáno mnoho různých úkolů, které musely splnit
(chytání rybiček, prolézání tunelem, nošení vajíčka na lžíci,
hod palicí, házení míčků do koše, poznávání předmětů
poslepu, skládání puzzle, chůze na chůdách, střelba ze vzduchovky a další). Za každý
splněný úkol dostaly děti nějakou sladkost.
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Sraz Lhot a Lehot

Od 5. do 8. července 2012 se konal ve Vranové Lhotě u Moravské Třebové již třicátý druhý Sraz Lhot a Lehot. Naše Lhoty se zaregistrovaly
v pátek po třinácté hodině jako osmnáctá Lhota.
Celkem se srazu zúčastnilo šedesát dva Lhot a Lehot. V sobotu dopoledne se konalo setkání zástupců
Lhot a ve 13.00 hod. začal tradiční průvod všech
Lhot a Lehot obcí Vranová Lhota. Na závěr
průvodu byla každá Lhota představena.
Za Lhoty u Potštejna se srazu
zúčastnilo 31 zástupců.
Na setkání vystoupily nejen
hudební kapely. K vidění byl
také typický slovenský folklór, řemesla, jarmark, zahrála dechová hudba a setkání
zakončila v neděli
služba v kostele.

- 82 -

boho-

Matrix M. V. Rally Kostelec nad Orlicí 2012
Mistrovství České republiky Timeseal Sprintrally se konalo
v okolí Kostelce nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou v pátek
a sobotu 27. a 28. července 2012 jako pátý ročník Matrix M. V. Rally Kostelec nad Orlicí.
Soutěž byla zahájena na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí v pátek, kdy organizátoři
připravili pro diváky mnoho soutěží a představili jim posádky. V sobotu se pak jelo sedm
rychlostních zkoušek (RZ 1 až RZ 7).
RZ

Start - cíl

Čas 1. posádky

RZ 1

Skuhrov nad Bělou - Hraštice

8.00

RZ 2

Kostelec nad Orlicí - Lhoty u Potštejna

9.45

RZ 3

Peklo nad Zdobnicí - Rychnov nad Kněžnou

10.15

RZ 4

Skuhrov nad Bělou - Hraštice

10.45

RZ 5

Kostelec nad Orlicí - Lhoty u Potštejna

12.55

RZ 6

Peklo nad Zdobnicí - Rychnov nad Kněžnou

13.25

RZ 7

Skuhrov nad Bělou - Hraštice

13.55

Lhoty u Potštejna byly cílem dvou rychlostních zkoušek - RZ 2 a RZ 5. Trasa vedla
z Kostelce nad Orlicí a měřila 8,9 kilometrů. RZ 2 začala v 9.45 hod. na okraji Kostelce
nad Orlicí za nádražím. Trasa vedla
stoupáním do Suché Rybné a Vrbice,
pokračovala pak sjezdem přes Chlínky
do Chlen a následně po místní komunikaci do Lhot u Potštejna k hasičárně,
kde kousek za ní byl cíl trasy. RZ 5 vedla stejnou trasou a první vůz startoval
v 12.55 hod.
Celkovým vítězem závodu se stala
posádka ve složení Tomáš Kostka a Miroslav Houšť s vozem Citroën C4 WRC.
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Spanilá jízda mopedů

Vladimír Beneš

V Borovnici se v sobotu 1. září 2012 uskutečnil již sedmý
ročník Spanilé jízdy mopedů. Letos zde přivítali třicet dva
účastníků, kteří se nejdříve vydali na dvacet pět kilometrů
dlouhou trasu spanilé jízdy. Trasa vedla z Borovnice
do Přestavlk, Rájce, Kosteleckých
Horek, Bošína, Skořenic, Koldína, na Sudslavu, do Lhot u Potštejna a dál na Chleny, Krchleby
a Přestavlky zpět do Borovnice.
Tento okruh se do celkového
pořadí nepočítal. Poté proběhly
čtyři bodované soutěže - jízda zručnosti (na čas), výměna svíčky
na motoru (na čas) a rychlostní zkouška (na čas). Soutěží
Martin Růžička

se zúčastnilo dvacet šest soutěžících.

Ze Lhot u Potštejna jeli spanilou jízdu Vladimír Beneš
a Martin Růžička. Dalších
soutěží

se

již

pouze

Vladimír

zúčastnil
Beneš,

který obsadil 19. místo. Celkovým vítězem se stal Jiří
Černý mladší z Přestavlk.
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Polomské okruhy
V neděli 26. srpna 2012 se konal třináctý ročník
závodu silničních kol - Polomské okruhy. Letos
se na start závodu postavilo celkem šedesát šest
závodníků. Závod začínal na Polomi a dále vedl
přes Lhoty u Potštejna a Proruby zpět na Polom,
okruh měřil 8,5 kilometrů. Závodilo se za plného provozu a na vlastní nebezpečí. Celkem bylo
devět kategorií.

Kategorie Ženy (19 a více let) se zúčastnilo šest závodnic a vyhrála Monika Simonová
(1 hod. 7.05 min.) - jely čtyři okruhy. Kategorie Žáci (6 - 14 let) se zúčastnilo osm
závodníků a zvítězil Vít Pekárek (čas 18.33 min.), v této kategorii se jel jeden okruh.
V kategorii Junioři (15 - 18 let) bylo pět startujících a zvítězil Michal Cimburek s časem
1 hod 52.06 min. - jeli sedm okruhů. V kategorii Muži (19 - 29 let) zvítězil Lukáš Čáp (čas
1 hod. 40.53 min). V této kategorii startovalo osm soutěžících, kteří jeli sedm okruhů.
V kategorii Masters (30 - 39 let) soutěžilo jedenáct mužů, kteří jeli sedm okruhů a vítězem
se stal Roman Štastný s časem 1 hod. 40.58 min. V kategorii Veteráni I. (40 - 49 let)
startovalo devět mužů a zvítězil Radek Šatný s časem 1 hod. 31.10 min. - jeli šest okruhů.
Kategorie Veteráni II. (50 - 59 let) se zúčastnilo třináct mužů, kteří jeli také pět okruhů
a zvítězil Michal Demjanovič s časem 1 hod. 15. 26 min. Kategorie Veteráni III.
(60 - 64 let) byla zastoupena třemi startujícími a vítězem se stal Jaroslav Jiránek (čas
1 hod. 32.53 min.) - jeli pět okruhů. Kategorie Veteráni IV. (65 a více let) se zúčastnili tři
závodníci, kteří jeli opět pět okruhů, a zvítězil Karel Jiskra s časem 1 hod. 32.40 min.
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Setkání koňských sil pod Homolskými schody
V pátek 28. září 2012 se konal čtvrtý
ročník Setkání koňských sil pod Homolskými schody, letos opět na louce za tělocvičnou u cesty do Velké
Lhoty.
Po slavnostním nástupu následovala
disciplína Pole Bending (jízda na koni - slalom mezi tyčemi), v této soutěži pro děti
zvítězila v kategorii mladších dětí Tereza Kozáková s koněm Mendy a v kategorii starších
dětí Kateřina Dušková s koněm Ines. Ve Formanské jízdě (jízda vozů na čas přes různé
překážky - most, zetko, slalom, osmička, cikcak, couvání, branka a účko) zvítězil Antonín
Bohuněk s koňmi Astorem a Luckou a ve Formanské jízdě poníků vyhrál Karel Vondráček
s koňmi Pastorem a Socitou. V disciplíně Žolík (jízda vozů v tří minutovém limitu
přes překážky, které byly obodované, a vyhrál ten, kdo získal nejvíce bodů) zvítězil Jan
Ticháček s koňmi Hamletem a Bonny. V Těžkém tahu tahali koně na saních obrubáky,
jeden vážil 100 kg a vítězem se stal Jiří Pinkas s koněm Scaut, který utáhl 1150 kg. Stejnou
váhu pak zkoušeli utáhnout i diváci,
těch bylo nakonec potřeba dvanáct.
Dostih chladnokrevníků vyhrál Jiří
Knapovský
Terénní

s koněm

jízdu

Samanta.

traktůrků

vyhrál

Vladimír Beneš ze Lhot. Oproti
loňskému roku přibyla disciplína Ovladatelnost v kládě (kočí s koněm předvádějí práci
s kládou na překážkách - branka, osmička, couvání, slalom a navalování), tu nejlépe zvládl
Antonín Bohuněk s koněm Astor. Nakonec se každý mohl zapojit do divácké soutěže - běh
na čas do homolských schodů. V kategorii do 12 let zvítězila Kateřina Nejedlá a nad 12 let
Jana Zahradníková. Dopoledna byla divákům předvedena ukázka brazilského bojového
umění Capoeira. Po celý den si mohly děti zaskákat na trampolíně nebo zajezdit na koních.
Velké poděkování za uspořádání této akce patří Haně Markové a všem, kteří jí pomáhali.
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Uzavírání cyklotrasy Okruhu Brodec
Každoroční uzavírání cyklistické sezóny Okruhu Brodec
se konalo v sobotu 6. října
2012. Uzavírání cyklotrasy
zahájil ve třináct hodin u hospody ve Lhotách u Potštejna
předseda DSO Mikroregionu
Brodec Jan Havel ze Lhot.
Jako vždy bylo možné odstartovat z jakéhokoli místa
na cyklotrase a v jakémkoli
směru hvězdicovou jízdou
sbírat razítka na obvyklých stanovištích
v jednotlivých

obcích

mikroregionu.

Za minimální počet sedmi razítek z deseti
v cíli obdrželi účastníci slevu na občerstvení v hodnotě Kč 30,--. Zakončení
cyklotrasy

proběhlo

v

Brumbárově,

kde na cyklisty čekalo občerstvení. Letošní
počasí cyklistům přálo, bylo slunečno.
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Volby konané 12. října 2012 a 13. října 2012
V pátek 12. října od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 13. října od 8.00 hod. do 14.00 hod. byly otevřeny volební místnosti - konaly se volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Ve Lhotách bylo zapsáno v seznamu voličů 234
voličů. Volební místnost byla v tělocvičně ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna. Předsedkyní
lhotecké okrskové volební komise byla Eva Myšáková, místropředsedkyní Helena Havlová
a členem 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.
Do zastupitelstva kraje přišlo ve Lhotách volit 82 voličů - volební účast 35,04 %, počet
platných hlasů byl 80. Vítězem se ve Lhotách stala Komunistická strana Čech a Moravy
s 22 hlasy (27,50 %), druhá byla Strana Práv Občanů ZEMANOVCI s 8 hlasy (10,00 %),
třetí až čtvrté místo se 7 hlasy (8,75 %) obsadili TOP 09 a Starostové pro Královéhradecký
kraj a Česká strana sociálně demokratická, pátá byla se 6 hlasy (7,50 %) Občanská demokratická strana, na šesté až osmé pozici s 5 hlasy (6,25 %) byli Změna pro Královéhradecký kraj, PATRIOTI a SNK Evropští demokraté, deváté místo obsadili VÝCHODOČEŠI
se 4 hlasy (5,00 %), desátá byla Strana soukromníků České republiky se 3 hlasy (3,75 %),
po 2 hlasech (2,50 %) získali Volte Pravý Blok - www.cibulka.net, Dělnická strana
sociální spravedlnosti - Stop nepřizpůsobivým a Koalice pro Královéhradecký kraj - KDUČSL - HDK - VPM a 1 hlas (1,25 %) získala Suverenita - Strana zdravého rozumu a Strana
svobodných občanů. Další kandidující strany nezískaly ani jeden hlas - Národní socialisté levice 21. století, Věci veřejné, Česká strana národně sociální a Česká pirátská strana.
Volební účast v Královéhradeckém kraji byla 38,43 % (volilo 172 234 voličů z celkového
počtu 448 201) a bylo odevzdáno 163 374 platných hlasů (94,99 % z celkového počtu
odevzdaných hlasů). Celkem se volilo 45 zastupitelů - mandátů. Celkovým vítězem
se stala Česká strana sociálně demokratická s 19,73 % (32 248 hlasů, 12 mandátů),
na druhém místě byla Komunistická strana Čech a Moravy
s 19,39 % (31 685 hlasů, 11 mandátů), třetí místo obsadila
Koalice pro Královéhradecký kraj - KDU-ČSL - HDK - VPM
s 12,07 % (19 721 hlasů, 7 mandátů), čtvrtá byla Občanská
demokratická strana s 10,62 % (17 366 hlasů, 6 mandátů), pátí
se umístili TOP 09 a Starostové pro Královéhradecký kraj
s 8,25 % (13 483 hlasů, 5 mandátů) a šestí VÝCHODOČEŠI
s 7,69 % (12 577 hlasů, 4 mandáty). Ostatní strany nepostoupily do skrutinia a nezískaly žádný mandát.
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Čerti a rozsvícení stromečku
Ve středu 5. prosince 2012 chodil po vesnici Mikuláš s anděly a čerty. Role Mikuláše
se ujal Jiří Marek, anděly byly Barbora Kopecká a Nikola Šponarová a za čerty se převlékli
Lukáš Horáček, Petr Horáček, Marek Růžička a Jaromír Starý. Čertovský průvod letos
navštívil doma jedenáct rodin.

Letos neproběhlo slavnostní rozsvícení stromečku. Stromeček, který byl umístěn opět
před obchodem, byl ozdoben v pondělí 3. prosince 2012 odpoledne a od večera již svítil.
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Základní škola a Mateřská škola
Na začátku roku 2012 navštěvovalo mateřskou školu 24 dětí a do školy chodilo 78 žáků
(1. a 3. třída - 24 žáků, 2., 4. a 5. třída - 22 žáků, 6. třída - 7 žáků, 7. třída - 9 žáků, 8. třída
- 6 žáků a 9. třída - 10 žáků).
Ve čtvrtek 19. ledna uspořádali
ve školce barevný den s bílou
barvičkou, skoro všechny děti
si přinesly bílé oblečení a hračky.
Během dne si děti hrály na záchranáře na ledových krách,
proběhla soutěž o nejzdatnějšího
eskymáka a děti se naučily
písničku Ledový král, venku pak probíhaly hrátky na sněhu.
V úterý 24. ledna navštívily děti ze školky pana Horáčka, který jim ukázal živé lišče
a poutavě o něm dětem vyprávěl.
Ve čtvrtek 19. ledna proběhl zápis do prvního ročníku základní školy, zapsat se přišlo deset
dětí.
V neděli 15. ledna vyrazili žáci
druhého stupně a někteří zájemci
z prvního stupně na lyžařský výcvik. Odborný dohled vykonával
pan učitel Jan Havel a paní učitelky Iveta Absolonova a Markéta
Bubnová. Všichni opět vyrazili
do Zdobnice v Orlických horách
na chatu Slunečná. Lyžařský výcvik skončil v pátek 20. ledna 2012.
V pátek 20. ledna se na Vrbici konal 53. rodičovský ples. Letos opět vystoupili na plese
žáci školy (Barbora Nosková, Barbora Kopecká, Michaela Mazankievičová, Petra
Zámečníková, Lukáš Bednář, Martin Kroul, Marek Růžička a Martin Žid) pod vedením
paní učitelky Jany Florianové se svým předtančením.
V únoru absolvovaly děti ze školky a žáci 1. až 5. ročníku poslední lekci plavání v bazénu v Ústí nad Orlicí.
Všem zůstalo na památku "Mokré vysvědčení".
Ve čtvrtek 9. února navštívilo školku a žáky 1. a 2.
ročníku maňáskové divadlo se třemi pohádkami -
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"O perníkové chaloupce", "O červeném
klubíčku" a "O kohoutkovi a slepičce".
V pátek 10. února si děti ve školce
vyzkoušely, jak se dříve pekl chleba. Děti
nejdříve připravily těsto, po vykynutí z něj
tvořily malé bochánky a po upečení chlebíčky ochutnaly.
V úterý 14. února

měly děti

ve školce další barevný den, tentokrát s červenou barvičkou.
Žáci I. stupně školy zhlédli
ve čtvrtek 16. února naučný
program

s

názvem "Praotec

Čech, aneb co Mikoláš Aleš
nevěděl". Pro žáky II. stupně
si Daniel Richter připravil program "Stříbrný
král, aneb král Václav II". Žáci si mohli
vyzkoušet středověké repliky nástrojů a nářadí
nebo si obléct středověké oblečení. Pro děti
ze školky byla nachystána beseda s názvem
"Jak se z pážete Matýska stal rytíř", ve které pan
rytíř přiblížil dětem dobu, ve které žil.
Školka se od 20. do 24. února proměnila ve středověk a děti si vyzkoušely, jak se stát rytířem. Celý týden chodily děti oblečeny jako rytíři,
pážata, hradní paní a kuchařky,
dozvěděly se mnoho věcí o středověku a užily si i středověkou
hostinu.
V pátek 24. února se družstvo
dívek zúčastnilo okresního přeboru v přehazované v Kostelci
nad Orlicí. Děvčata (Tereza
Kozáková, Monika Hyláková,
Nikola Zavacká, Vendula Kounová, Aneta Sviastynová a Olga Zemanová) obsadila
5. místo.
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Ve středu 29. února
se ve školce konal karneval. Na děti v maskách čekaly soutěže,
promenáda

po

celé

škole a diskotéka.
V únoru začal pod vedením paní učitelek
Marie Šaldové a Markéty Bubnové opět pracovat zdravotnický kroužek, ve kterém se žáci 3. a 6. ročníku učili
poskytovat první pomoc. Dalším kroužkem, který zahájil svou činnost v únoru,
byl dopravní kroužek, kde se čtvrťáci učili dopravní značky, základy bezpečné jízdy
po silnici a řešili různé dopravní situace.
Úterý 20. března bylo ve znamení Vynášení Moreny neboli Smrtky. Všichni žáci školy
i děti ze školky šli na náves a následně za vesnici k potoku Brodci. Tam hodili zapálenou
Morenu do potoka a za zpěvu písní vyhnali zimu a přivítali očekávané jaro.
Ve středu 21. března navštívila školku paní učitelka ze Základní umělecké školy v Kostelci
nad Orlicí paní Dašková. Cílem její návštěvy bylo předvést dětem práci v umělecké škole
a podchytit tak nové zájemce o hru na hudební nástroj.
V úterý 27. března se konal Den otevřených dveří, rodiče i veřejnost měli možnost
navštívit školu i školku, prohlédnout si je a zúčastnit se vyučovacích hodin.
Ve středu 28. března měly děti ve školce další barevný den, tentokrát se zelenou barvičkou.
V březnu za žáky 8. a 9. ročníku přijela paní Vavříková a besedovala s nimi o holocaustu.
V březnu se žáci 1. až 5. ročníku zúčastnili besedy na téma "Stolování" a žáci II. stupně
se zúčastnili besedy pod názvem "Etiketa: vztah muže a ženy".
I v roce 2012 se žáci zapojili do charitativní akce Miss panenka. Letos se soutěže
zúčastnilo osm panenek a 2. dubna byla vybrána nejhezčí. Školní vítězkou se stala panenka
paní Píšové, která představovala Kačenku z Orlických hor.
V neděli 8. dubna vystoupily některé děti ze školy s básničkami, písničkou a veselým
tanečkem na slavnostním otevření rozhledny na Vrbici. V neděli 22. dubna pak děti
potěšily důchodce v Přestavlkách, kde zarecitovaly, zazpívaly, zahrály divadlo
"O kůzlátkách a zlém vlkovi" a nakonec zatančily.
V úterý 10. dubna se zúčastnili Anna Hlávková, Kateřina Sýkorová, Michal Koleš, Michal
Slavík, Martin Smóĺka, Simona Smóĺka, Nikola Zavacká a Monika Hyláková floorbalového turnaje v Libchavách, kde obsadili třetí místo.

- 92 -

Ve čtvrtek 12. dubna se žáci 1. až 5. ročníku
vypravili na koncert s názvem "Folkové návraty".
V sobotu 14. dubna se konal výlet dětí a rodičů
do Žďáru nad Sázavou a okolí.
V neděli 22. dubna se slavil Den Země. Děti
ze školky se v pondělí 23. dubna vydaly vyčistit
cestu mezi poli za hřištěm až k hlavní silnici,
posbíraly dva pytle odpadků. Žáci 1. a 2. ročníku
se v pátek 27. dubna vypravili na pěší túru do Prorub a 3. až 5. třída do Hájku. Žáci
II. stupně se ve čtvrtek 26. dubna v rámci Dne Země vypravili na různě dlouhé trasy
do okolí Lhot, kde zkoumali lhotecké okolí a sestavovali trasy pro turistickou brožuru.
V pondělí 23. dubna se žáci druhého stupně vydali na pravidelný úklid homolských schodů,
které uklidili a oškrabali od mechu. Uklidili také nejbližší okolí kostela i altánku.
Během dvou dubnových týdnů si děti ze školky užily "Vesmírné putování". V průběhu
tohoto projektu se děti seznámily s vesmírem, planetami a hvězdami, připravily si vlastní
vesmírný koráb a získaly mnoho nových informací.
V dubnu proběhl sběr starého papíru. Celkem bylo vybráno 3 357 kg. Nejvyšší průměr
kg na žáka měla 2., 4. a 5. třída - 79,82 kg. Do sběru se zapojily i děti ze školky.
Ve čtvrtek 3. května se konal první projektový den v rámci
projektu Venkovské komunitní školy. Ze základní školy Voděrady přijeli žáci, kteří se spolu s lhoťáky vypravili na Homol,
kde si prohlédli kostel, zasoupeřili v běhu do homolských schodů
a plnili zadané úkoly. Ve čtvrtek 10. května se v druhém projektovém dni na oplátku vydali žáci lhotecké školy do Voděrad.
Tam žáci opět plnili různé úkoly, vypravili se na rozhlednu
Osičina a odpoledne si zahráli fotbal a softbal.
V pátek 4. května proběhlo ve školce první kolo dopravní soutěže. Děti si přivezly
do školky kola, tříkolky, koloběžku a odstrkovadlo. Děti projely připravenou trasu
u autobusové zastávky na návsi. Deset nejšikovnějších postoupilo do druhého kola,
které se konalo v pondělí 7. května.
Ve středu 9. května se žáci 4. a 5. ročníku rozjeli na dopravní hřiště v Rychnově
nad Kněžnou. Cílem bylo vyzkoušet si jízdu na dopravním hřišti a složit zkoušku
na průkaz cyklisty, ten získalo sedm děti z jedenácti.
V pátek 11. května se školka vypravila na procházku do Velké Lhoty, kde jim pan Charvát
ukázal telátka, selátka a moc hezky dětem o zvířátkách vypravoval.
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V pátek 11. května se vybraní žáci zúčastnili plavecko-běžeckých závodů v Rychnově nad Kněžnou. Barbora Nosková získala ve své kategorii třetí
místo.
V pondělí 14. května si děti připravily pro maminky
a

ba-

bičky
besídku ke Dni matek. Děti zazpívaly, zarecitovaly, zatancovaly a sehrály scénky.
Ve středu 16. května proběhlo na Homoli
fotografování dětí ze školky a žáků školy.
Ve čtvrtek 17. května
měly děti ve školce
další barevný den, tentokrát se sluníčkově
žlutou barvičkou.
V pondělí 21. května
se konalo v Rychnově
nad Kněžnou oblastní
kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Kateřina Bartoňová, Vendula Vytlačilová,
Zuzana Kopecká, Kateřina Kolešová a Jiří Dohalský soutěžili v kategorii žáků I. stupně
a Barbora Kopecká, Monika Hyláková, Barbora Nosková, Simona Smóĺka a Nikola
Zavacká v kategorii II. stupně. Obě družstva se umístila na 5. místě.
Ve středu 23. května vyrazili žáci z I. stupně na školní výlet do Josefova. Nejdříve
si prohlédli městské muzeum, potom pevnost a vojenské muzeum a nakonec navštívili
železniční muzeum.
V pátek 25. května navštívili žáci 5. až 9. ročníku Klicperovo divadlo v Hradci Králové,
kde zhlédli divadelní představení "Mrzák Inishmannský".
V pátek 1. června měly děti ze školky naplánováno v rámci dětského dne hledání pokladu
v přírodě. Bohužel jim počasí nepřálo a dětský den strávily ve školce, kde si ho i přes nepřízeň počasí užily.
V sobotu 2. června si Simona Smóĺka převzala v Brně diplom a cenu za druhé místo
v celorepublikové výtvarné soutěži Hnutí Brontosaurus s námětem "Když Tě příroda
nakopne ...".
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V úterý 5. června proběhl zápis do mateřské školy. Sedm volných míst bylo obsazeno,
jedno dítě bylo z hlediska kapacity odmítnuto.
V pátek 8. června se děti ze školky vypravily do Častolovic, kde si prohlédly zámek,
minizoo a dětské
hřiště v parku.
Ve školce proběhl
ve středu 13. června modrý den.
Tentokrát
všichni

se
zaměřili

na výtvarné činnosti.
Žáci ze školy si dětský den
užili až v pondělí 18. června,
kdy se vypravili k homolským
schodům, kde plnili různé
úkoly. Po návratu do školy
si opekli vuřty a pokračovali
v zábavných soutěžních hrách.
Ke

konci

června

proběhl

ve školce indiánský den. Děti
si vyráběly čelenky, povídaly si o indiánech, poznávaly v přírodě bylinky, kreslily totem
a prošly si indiánskou stezku odvahy (na stanovištích plnily u velkých indiánů různé úkoly
- např. házení tomahavku na cíl, poznávání rostlin, modelování misek a výroba náramku).
V podvečer na děti čekala jízda na koni a večer indiánské hry, tanec a ještě večerní rituál.
Na indiánský den navazovalo přenocování ve školce, kde nocovalo jedenáct odvážlivců.
Ve středu 27. června žáci II. stupně stanovali ve škole. Navečer si zahráli přehazovanou,
podnikli velkou vodní bitvu, navečeřeli se v hospodě a hráli další zábavné hry. Večer poseděli u ohně, mohli si opéct vuřty a o půlnoci následovala stezka odvahy, která vedla až na Homol.
Ve čtvrtek 28. června proběhl turistický den. Žáci
1. až 5. třídy se vydali přes Hájek na Polom a zpět
do školy. Žáci 6. až 9. ročníku vyrazili na rozhledu na Vrbici. Po cestě se hrály hry a byla
spousta zábavy.
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Ve čtvrtek 28. června proběhlo slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky a slavnostní
vyřazení žáků 9. ročníku. V přítomnosti rodičů a starosty Lhot Jana Růžičky, starostky
Borovnice Soni Rojkové a starosty Polomi Josefa Šaldy školkové děti zatancovaly a zarecitovaly a deváťáci zavzpomínali na uplynulá školní léta. Anna Bečičková, Pavel Hejzlar,
Vojtěch Jakubec, Matěj Kovaříček, Bohuslav Vytlačil a Vojtěch Zavacký byli pasování
na prvňáčky a deváťáci byli pasováni na absolventy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna.
V červnu se žáci

školy i

děti

ze školky stali,

na základě výběru peněz

(Kč 4 566,--), adoptivními rodiči plameňáka růžového a baziliška zeleného z pražské
zoologické zahrady.
V červnu proběhlo vyhodnocení soutěže "Požární ochrana očima dětí", do které bylo
zapojeno 25 škol rychnovského okresu. V kategorii "ZŠ 2" získal Ondřej Jakubec 2. místo.
Aneta Sviastynová v kategorii "ZŠ 3" obsadila výborné 1. místo. V kategorii "ZŠ 4"
se na 2. místě umístil Martin Žid a Petra Zámečníková tuto kategorii vyhrála. V krajském
hodnocení získala Petra Zámečníková také 1. místo.
Žáci 9. ročníku obdrželi na počátku měsíce května rozhodnutí o přijetí na vybrané střední
školy a střední odborná učiliště: Lukáš Bednář (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová
škola Rychnov nad Kněžnou - gastronomie), Martin Kroul (Integrovaná střední škola
technická Vysoké Mýto - automechanik), Tomáš Petraš (Průmyslová střední škola
Letohrad - stavebnictví), Marek Růžička - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou - strojírenství), Jakub Sýkora (Střední škola obchodu, řemesel
a služeb Žamberk - zedník), Martin Žid (Obchodní akademie a Střední odborná škola
cestovního ruchu Choceň - kuchař - číšník), Barbora Kopecká (Gymnázium F. M. Pelcla
Rychnov nad Kněžnou - gymnázium), Michaela Mazankievičová (Hotelová škola, Vyšší
odborná škola hotelnictví a turismu Poděbrady - hotelnictví), Veronika Nováčková
(Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň - kuchař - číšník)
a Petra Zámečníková (Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště
chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí - agropodnikání).
Tereza Kozáková odešla ze 7. ročníku na První soukromé jazykové gymnázium do Hradce
Králové. Dušan Horváth ukončil povinnou školní docházku v 7. ročníku a odešel na Vyšší
odbornou školu a Střední průmyslovou školu Rychnov nad Kněžnou - obráběč kovů.
Mateřská škola byla od 9. července do 26. srpna 2012 uzavřena. Od 27. srpna do 31. srpna 2012 byla školka v provozu od 7.30 hod. do 15.00 hod. Od 3. září byla školka
v provozu již normálně - od 6.45 hod. do 15.30 hod.
Ve školce byly stejné paní učitelky jako v loňském školním roce: Ludmila Štěpánková
z Vrbice a Soňa Zářecká ze Lhot u Potštejna. Ve školce přibyly nové děti: Nikola Bubnová
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(Polom), Marek Moravec (Borovnice), Tereza Kovaříčková, Martin Palán, Mia Slavíková,
Michal Schindler a Matěj Zavacký (všichni ze Lhot). Na začátku září 2012 navštěvovalo
mateřskou školku 24 dětí. Úplata za MŠ činila Kč 200,-- za měsíc.
Ve školním roce 2012-2013 navštěvovalo školu 78 žáků (1. a 4. třída - 23 žáků,
2., 3. a 5. třída - 27 žáků, 6. třída - 7 žáků, 7. třída - 8 žáků, 8. třída - 7 žáků a 9. třída 6 žáků) ze Lhot, Borovnice, Krchleb, Polomi, Potštejna, Přestavlk, Rájce, Seče, Sudslavy,
Vamberka a Vrbice.
Nový školní rok byl zahájen v pondělí 3. září 2012.
Do první třídy nastoupilo osm žáčků: Anna Bečičková, Vojtěch Jakubec, Matěj Kovaříček,
Vojtěch Zavacký (všichni ze Lhot), Pavel Hejzlar (Borovnice), Bohuslav Vytlačil (Rájec),
Leon Hájek a Jiří Těhel (oba ze Sudslavy). Přibyli žáci i do jiných tříd - Dominik Hejlek
(Lhoty, 4. ročník), Nikola Hejlková (Lhoty, 6. ročník), Soňa Peňázová (Lhoty, 6. ročník)
a Josef Jirásek (Vamberk, 7. ročník).
V novém školním roce bylo složení pedagogického sboru následující. Na prvním stupni
i nadále vyučovala paní učitelka Marie Šaldová ze Lhot (1. a 4. ročník) a paní učitelka
Marie Bartošová z Vamberka, která zastupovala do prosince za Jiřinu Fialovou z Potštejna
(2., 3. a 5. ročník). Matematiku a vlastivědu učila 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 Petra Vojtová ze Žamberka. Pan učitel Jan Píša z Rokytnice
v Orlických horách učil český jazyk, dějepis a výtvarnou výchovu.
Školní družinu vedla paní vychovatelka Pavla Klášterecká z Vamberka. 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 2012-2013 bylo opět prodáváno Školní mléko. 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 2012-2013 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.
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V září zahájil svou činnost kroužek stolního tenisu.
Ve středu 5. září přijelo do školky loutkové
divadélko Jaroslava Junga z Pardubic s hudební
pohádkou "Tři prasátka". Představení zhlédly i děti
z prvního a druhého ročníku.
V pondělí 17. září se osmáci a deváťáci vypravili
na kolech k Vrbici, kde nasbírali brambory
pro školní jídelnu.
Čtvrtek 27. září byl pro žáky
školy prvním projektovým dnem,
začal trochu netradičně a to
cvičným požárním poplachem.
Žáci 1. až 5. ročníku se vypravili
Na Vrší, kde sbírali přírodní
materiál, ze kterého po návratu
do školy vytvořili podzimní výzdobu na školní zahradě. Žáci 6. až 9. ročníku se vypravili pod Homol, kde si zasoutěžili
v běhu do schodů. Nejrychlejší byla Vendula Kounová. Potom byla na programu střelba
ze vzduchovky, nejlepšími střelci byl Ondřej Jakubec a Martin Smóĺka. Současně se střelbou probíhaly týmové soutěže "koní", kteří nosili jezdce k otázkám, které týmy zodpovídaly, soutěž v sehranosti dvojic na překážkové dráze, soutěž ve vázání uzlů a znalosti důležitých čísel, které se týkají první pomoci a zdravovědy. Došlo i na šifry Morseovy abecedy.
V pátek 5. října se vybraní žáci zúčastnili plaveckoběžeckých závodů v Rychnově nad Kněžnou. Barbora Nosková se ve své kategorii umístila na výborném
druhém místě a Vendula Kounová skončila třetí.
V říjnu proběhla již tradiční výstava Podzim
v zahradě. Děti ve školce i ve škole vytvořily různá
podzimní
strašidla a další výrobky z přírodnin,
které naaranžovaly na zahradě.
Během říjnových vycházek ukázala paní
Stará dětem ze školky malá selátka a paní
Zahradníková dětem předvedla výrobu věnečků.
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V pátek 19. října se vybraní žáci
vypravili reprezentovat školu v Okresní školní lize v plavání do Plaveckého
bazénu v Rychnově nad Kněžnou.
Bohužel se nikdo ze lhoťáků neumístil
na stupních vítězů.
V úterý 23. října se žáci 1. až 5. ročníku vypravili
do Muzea řemesel v Letohradě. Tam si vybrali
program "Už vím jak na to!" ... aneb neformální
výuka zábavnou zážitkovou formou.
Ve středu 24. října se žáci a žákyně zúčastnili
okresního kola ve stolním tenise ve Voděradech.
Matěj Ležák, Daniel Peňáz a Michal Petraš
ve své kategorii chlapců obsadili třetí místo.
Anna Hlávková a Kateřina Sýkorová získaly
v kategorii dívek druhé místo a Monika Hyláková
a Nikola Zavacká třetí místo.
V pondělí 29. října přijela do školky paní Balvínová
z centra Magnet hrou a přivezla sebou magnetické
stavebnice Geomag, ze kterých děti stavěly rozličné
geometrické útvary.
Ve středu 31. října se ve školce konalo Podzimní
zpívání pro rodiče. Děti rodičům předvedly pásmo
podzimních písniček a tanečků.
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V říjnu proběhl sběr starého papíru. Celkem bylo
vybráno 2 200 kg. Nejvyšší průměr kg na žáka
měla 9. třída - 44,2 kg.
Do sběru se zapojily i děti
ze školky.
Ve čtvrtek 1. listopadu se
vypravili žáci ze školy do Libchav do továrny na výrobu autobusů SOR a na pštrosí farmu.
V úterý 6. listopadu navštívili žáci 8. a 9. ročníku Úřad práce v Rychnově na Kněžnou,
kde se žáky besedovali o možnosti jejich dalšího studia.
V pátek 9. listopadu se dívky 8. a 9. ročníku (Barbora Nosková, Aneta Sviastynová,
Helena Štěpánová, Vendula Kounová, Kristýna Bartoňová a Tereza Nosková) zúčastnily
soutěže v přehazované v Kostelci nad Orlicí, kde obsadily bohužel poslední místo.
V pátek 9. listopadu proběhlo ve školce hudební vystoupení Jiřího Fryče a Petra Ševčíka,
kteří dětem zazpívali a zahráli.
V pondělí 12. listopadu žáci 4. až 9. ročníku
navštívili unikátní vzdělávací projekt "Planeta
Země 3000" na téma "Tajemný svět Ekvádoru
a Galapág".
Žáci 1. až 5. ročníku a děti ze školky jezdili
od 14. listopadu do Plavecké školy v Ústí
nad Orlicí, kde absolvovali deset lekcí plaveckého výcviku.
Ve čtvrtek 15. listopadu proběhla ve škole beseda s názvem Příběhy bezpráví, žáci zhlédli
filmy "Nikomu jsem neublížil" a "Proces s Dr. Miladou Horákovou" a debatovali s pány
Beranem a Krčmářem.
V úterý 4. prosince zavítal do školky a za žáky 1. a 2. ročníku pan Jung se svým
divadelním přestavením "O svatém Martinovi" a "O svatém Mikuláši".
Ve čtvrtek 6. prosince (5. prosince byly děti ze školky a žáci školy na plaveckém výcviku)
navštívili mateřskou školu i všechny školní třídy Mikuláš, anděl a čerti.
V úterý 18. prosince navštívila školka a žáci školy vánoční kostel na Homoli,
kde si zazpívali koledy a jiné písničky.
Ve čtvrtek 20. prosince proběhla ve škole i ve školce vánoční besídka nejen pro rodiče.
Děti si opět připravily směsici písniček, básniček, tanečků, pohádek a hudebních melodií.
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Homol
I v roce 2012 patřil kostel na Homoli pod Římskokatolickou farnost - děkanství Kostelec
nad Orlicí.
Mše v homolském kostele v tomto roce začínaly ve 14.30 hod. a konaly se: 8. dubna,
22. dubna, 13. května, 27. května, 10. června, 24. června, 8. července, 22. července,
12. srpna, 26. srpna, 9. září, 23. září, 14. října, 28. října, 11. listopadu, 25. listopadu,
9. prosince a 23. prosince. Na pouťovou neděli 29. dubna se konaly mše tři (od 8.00 hod.,
10.00 hod. a 14.00 hod.). V neděli 19. září při příležitosti Švestkové pouti se konaly opět
tři mše (od 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.). Ve středu 26. prosince se konala
od 14.30 hod. Vánoční mše.
Hřbitov byl otevřen v letním
období od 7.00 do 19.00 hod.
a v zimním období od 8.00
do 16.00 hod.
V neděli 17. června se na Homoli konal od 14.00 hod.
pravidelný každoroční koncert
„Vítání

léta“

se

skupinou

Gemma ze Sopotnice.
V neděli 16. prosince se v homolském kostele konal od 15.00 hod. vánoční koncert, na kterém vystoupil studentský symfonický orchestr DECAPODA ZUŠ Ústí nad Orlicí a smíšené pěvecké sbory ALOU VIVAT a CAMPANULA z Ústí nad Orlicí a Dolní Dobrouče.
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Oprava věže kostela
Ke konci roku 2011 byla dokončena oprava věže homolského kostela, ale lešení
ze spodní části věže a z kostela bylo
demontováno až na začátku roku 2012.
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Oprava věže kostnice
V prosinci 2012 se začalo s opravami střechy kostnice
(po pravé straně od vchodu na hřbitov při vstupu
z prostranství u příjezdové cesty). Střecha je mansardová
s valbou a na jejím hřebeni je oplechovaná věžička. Právě
věžička byla v roce 2012 opravena, bylo na ní natlučeno
měděné plechování. Část střešní krytiny byla sundána
a střecha byla pouze zakryta plachtou. Lešení zůstalo
na kostnici do oprav v dalším roce.

- 103 -

Ostatní
V létě 2011 byla vlevo od homolských schodů umístěna nová informační tabule. Až během léta 2012 na ní
přibyl nový nápis propagující hospodu ve Lhotách
u Potštejna.
Na

prostranství

před kostelem, vedle
kontejneru na hřbitovní
na

odpad
podzim

zasazena lípa.
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byla
2012

Seznam zkratek:
a. s. - akciová společnost
č. - číslo
č. p. - číslo popisné
ČR - Česká republika
ČSSD - Česká strana sociálně demokratická
JZD - Jednotné zemědělské družstvo
Kč - Koruna česká
MS - Mistrovství světa
odpa - oddíl, paragraf rozpočtové skladby (v účetnictví)
o. p. s. - obecně prospěšná společnost
pol. - položka rozpočtové skladby (v účetnictví)
RZ - rychlostní zkouška
s. - sekund
SDH - Sdružení dobrovolných hasičů
SR - státní rozpočet
s. r. o. - společnost s ručením omezeným
sv. - svatý
TJ - Tělovýchovná jednota
TTC - Table tenis club
USA - Spojené státy americké
VPS SR - všeobecná pokladní správa státního rozpočtu
ZŠ a MŠ - Základní škola a Mateřská škola
ZUŠ - Základní umělecká škola
°C - stupně Celsia
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Seznam použitých zdrojů:
http://cs.wikipedia.org
http://kct-sopotnice.com
http://nahlizenidokn.cuzk.cz
http://zpravy.idnes.cz
http://www.brodec.cz
http://www.ceskenoviny.cz
http://www.infomet.cz
http://www.mapy.cz
http://www.oredo.cz
http://www.ttc-lhoty.cz/
http://www.volby.cz
http://zslhoty.rajce.idnes.cz
Lhotecké školní listy z roku 2012.
Podklady týkající se TTC Lhoty u Potštejna od Jiřího Vavrušky.
Podklady z Obecního úřadu - účetní výkazy, inventurní seznamy, zápisy z veřejného
zasedání obecního zastupitelstva a podobně.
Vlastní fotografie, fotografie od Libora Hájka a fotografie poskytnuté novomanžely
a rodiči miminek.

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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