Kácení májky
V sobotu 6. června 2015 byla po 16.00 hod. skácena
májka, která stála od 30. dubna 2015 před obchodem.
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Sraz Lhot a Lehot

Od pátku 3. července do neděle 5. července 2015 se konal v Lehotě na Slovensku (okres
Nitra) třicátý pátý Sraz Lhot a Lehot. Naše Lhoty se zaregistrovaly ve čtvrtek navečer jako
dvacátá Lhota. Celkem se srazu zúčastnilo padesát čtyři Lhot a Lehot z České a Slovenské
republiky. V sobotu dopoledne se konalo setkání zástupců Lhot a ve 13.00 hod. začal
tradiční průvod všech Lhot a Lehot obcí Lehota. Na závěr průvodu byla každá Lhota
představena.
Na setkání vystoupily nejen hudební kapely. O sobotní půlnoci vypukl velkolepý ohňostroj.
Kulturní program pokračoval až do nedělního večera.
Za Lhoty u Potštejna se srazu zúčastnilo osm návštěvníků.

- 83 -

Setkání koňských sil pod Homolskými schody
V sobotu 26. září 2015 se konal na louce za tělocvičnou u cesty do Velké Lhoty sedmý
ročník Setkání koňských sil pod Homolskými schody.
Po deváté hodině začala první disciplína - Dětský parkur s vodičem, v této soutěži zvítězila
Anna Svincencová s koněm Jantte a v té samé disciplíně bez vodiče Tereza Jiroušková
s koněm Patron. Dále následovala Formanská jízda (jízda vozů na čas přes různé překážky
- most, zetko, slalom, osmička, cikcak, couvání, branka a účko), ve které zvítězil kočí Hel
s koňmi Míša a Miki. V jednospřežení vyhrál kočí Jaroslav Marvan s koněm Míša. Poté
byl Slavnostní nástup a po něm následovala disciplína Ovladatelnost v kládě (kočí s koněm
předváděli práci s kládou na překážkách - branka, osmička, couvání, slalom a navalování),
kterou vyhrál M. Glenzner s koněm Amant. Ve Svozu slámy byl nejúspěšnější Jaroslav
Marvan. V Těžkém tahu se koně „přetahovali“ s diváky, vítězem se stal Jiří Knapovský
s koněm Samanta, kterého přemohlo až 15 diváků. Dostih chladnokrevníků vyhrál Jiří
Knapovský s koněm Samanta. Nakonec se každý
mohl zapojit do divácké
soutěže - běh na čas
do homolských schodů.
V kategorii do 12 let
zvítězil Ondřej Hlávka
s časem

54

sekund

a nad 12 let Josef Vašátko
s časem 55 sekund.
Po celý den si mohly děti
zaskákat na trampolíně
nebo zajezdit na koních.
Nově

byly

nachystány
soutěže

pro

děti

i

různé

(např.

hledání

podkov či přetahování).
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 3. října 2015.
Uzavírání cyklotrasy zahájil ve třináct hodin v hospodě 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 ve Svídnici, kde na cyklisty
čekalo občerstvení.
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Rozsvícení vánočního stromu
V neděli

29.

listopadu

2015

od 17.30 hod. proběhlo před obchodem
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Nejdříve všechny přivítal starosta
obce Jan Růžička. Poté vystoupily děti
ze lhotecké Základní školy a Mateřské
školy, které zarecitovaly básničky
a zazpívaly. Po dětech vystoupil Smíšený pěvecký sbor Orlice z Kostelce
nad Orlicí. Potom se rozsvítil vánoční
strom, který byl opět umístěn před obchodem. A nakonec si děti rozbalily
dárky, které na ně čekaly pod stromečkem - adventní kalendáře. Všichni
se

mohli

zahřát

teplým

čajem

nebo grogem. I přes deštivé počasí
se sešla spousta lidí.
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I ve Velké Lhotě byla provedena výzdoba
vánočními světýlky. Oproti minulým rokům,
kdy byla vánočními světýlky ozdobena rostlá
borovice u výpustě z rybníka, byla letos vánoční
výzdoba umístěna na vývěsní tabuli a stromy vedle
ní. Na stromy a horní část vývěsní tabule byla
navěšena světýlka a na střechu doprostřed vývěsní
tabule byl umístěn stromeček s hvězdou na špičce.
Světýlka se odrážela v rybníku (obrázek vpravo).
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Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
V pátek 4. prosince 2015
odpoledne se pod homolskými schody konalo Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi.
Vypouštění balónků je již
tradiční předvánoční akce,
jejíž smysl spočívá v tom,
že v jednu chvíli si po celé republice mohou děti
vypustit

svůj

balónek

s přáníčkem pro Ježíška
k nebi. První Vypouštění balónků proběhlo v roce 2007 v Českých Budějovicích a bylo
pouze lokální. V roce 2015 se do této akce díky Petře Koutné z Rájce podruhé zapojila
i Obec Borovnice. Centrem celorepublikového Vypouštění balónků bylo tentokrát město
Pardubice, kde byl dán přesně v 15.15 hodin prostřednictvím Rádia Impuls pokyn
k slavnostnímu vypuštění balónků. Nad homolské schody vylétlo v tu chvíli 107 balónků
s přáníčky a nad celou Českou republikou 87 923 fialových balónků vypuštěných v jeden
okamžik.
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Čerti
V sobotu 5. prosince 2015 chodil po vesnici Mikuláš s andělem a čerty. Role Mikuláše
se ujal Tomáš Petraš, anděl byla Barbora Kopecká a za čerty se převlékli Nikola Zavacká,
Marek Růžička, Martin Kroul a Lukáš Bednář. Čertovský průvod letos navštívil doma
devět rodin. Stejně jako v předchozích letech nechali čerti rodičům doma proutek,
kterým by mohli rodiče čerty zavolat, kdyby děti začaly zlobit.
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Vítání občánků
V neděli 13. prosince 2015 odpoledne
se v tělocvičně Základní školy a Mateřské
školy konalo Vítání občánků, na kterém
bylo přivítáno sedm dětí narozených
ve Lhotách u Potštejna v roce 2015.
Vítání občánků se ve Lhotách u Potštejna
konalo naposledy v roce 1999. Nejdříve
všechny přivítal starosta Jan Růžička
a poté vystoupily děti ze Základní školy
a Mateřské školy se svým pásmem
básniček a písniček. Potom již starosta
přivítal jednotlivé děti mezi občany Lhot
u Potštejna a místostarostka obce Eva

Myšáková vysvětlila význam každého křestního
jména. Rodiče se poté podepsali do pamětní knihy
a obdrželi ručně malovaný pamětní list, knihu
dětských říkadel a malý finanční dárek. Byly
přivítány tyto děti: Elen Krčmářová, Jan Stejskal,
Jan Havel, Vojtěch Růžička, Anastázie a Sebastian Hajnovi a Nikola Kovaříčková. Po přivítání
Nikolky proběhl přípitek a po té si všichni mohli
posedět a občerstvit se.
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Elen Krčmářová

Jan Stejskal

Jan Havel
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Vojtěch Růžička

Anastázie a Sebastian Hajnovi

Nikola Kovaříčková
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Základní škola a Mateřská škola
Na začátku roku 2015 navštěvovalo mateřskou školu 24 dětí a do školy chodilo 86 žáků
(1. a 2. třída - 22 žáků, 3., 4. a 5. třída - 27 žáků, 6. třída - 15 žáků, 7. třída - 10 žáků,
8. třída - 7 žáků a 9. třída - 5 žáků) ze Lhot, Borovnice, Doudleb nad Orlicí, Chlen,
Kozoder, Krchleb, Plchovic, Polomi, Potštejna, Přestavlk, Rájce, Seče, Sudslavy,
Vamberka a Vrbice.
Ve čtvrtek 8. ledna se děti ze školky vypravily spolu s paní MVDr. Taťánou Husákovou
k paní Markové na statek podívat se na lamy. Paní doktorka dětem řekla spoustu
zajímavých věcí o lamách a děti si lamy mohly také společně s ovečkami nakrmit.
Od neděle 11. ledna do pátku 16. 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 Absolonová a Markéta Bubnová. Všichni opět vyrazili do Zdobnice
v Orlických horách na chatu Slunečná.

V úterý 20. ledna proběhl zápis do prvního ročníku základní školy, zapsat se přišlo osm
předškoláků.
V pátek 23. ledna se na Vrbici konal tradiční rodičovský ples. Letos opět vystoupili
na plese žáci školy se svým předtančením, opět pod vedením paní učitelky Ludmily
Štěpánkové.
V pondělí 26. ledna navštívilo školku a žáky
1. až 3. ročníku divadlo s programem „Pojďte si
s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen“.
Ve středu 28. ledna 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", drobný dárek a děti dostaly také volnou vstupenku do bazénu.
Ve čtvrtek 29. ledna proběhl v 1. až 5. ročníku projektový den aneb 50 let Večerníčku.
V roce 2015 slavila postava Večerníčku a s ní spojené pohádky padesáté narozeniny
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a proto se konal ve škole projektový den zaměřený na pohádky a pohádkové postavy. Děti
plnily různé úkoly - např. sestavování dvojic pohádek a příběhů pro děti, kreslení leporel
s pohádkovým námětem. Pro žáky 6. až 9. ročníku byl nachystán projektový den s názvem
Rok hudby. Každá třída pracovala s různými tématy týkajícími se hudby a vyvrcholením
celého dne byla soutěž ve zpěvu „Hledá se nový talent“.
Od pondělí 9. února do pátku 13. února byly jarní prázdniny, byla zavřena i mateřská škola.
V pondělí 23. února navštívil školku a žáky
1. až 4. ročníku Miloš Dvořáček se svým vystoupením „Hrajeme si na Afriku“. Hudebně
naučný pořad pro děti rozvíjel citlivost a jemné zvukové vnímání. Děti si mohly zatančit,
zazpívat i zahrát na hudební nástroje u nás

méně známé (např. balafon, žába a kopejtka
na šňůře). Pro žáky 5. až 9. ročníku následoval
hudebně výchovný projekt DRUM-in. Žáci
měli příležitost si vyzkoušet hudební žánry
a pod profesionálním vedením pana Dvořáčka
se dostat hravou formou do role zpěváka,
bubeníka, rapera a podobně.
Ve čtvrtek 26. února se ve školce konal karneval. Na děti v maskách čekaly soutěže
a zábavné hry s odměnou.
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Ve středu 4. března se v Hradci Králové konala soutěž v ruském jazyce, které se zúčastnily
žákyně 9. ročníku. Děvčata obsadila 7. a 8. místo.
Čtvrtek 19. března byl 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. Poděkování
za organizaci této akce patří paní učitelce Ludmile Štěpánkové.

Ve čtvrtek 19. března se konal Den otevřených dveří, rodiče i veřejnost měli možnost
navštívit školu i školku, prohlédnout si je a zúčastnit se vyučovacích hodin.
V pátek 20. března navštívila školka paní Charvátovou, která jim ukázala králíčka,
prasátko a kravičku. Odvážné děti si zvířátka i pohladily. V tento den děti vybavené
svářečskými sklíčky pozorovaly zatmění Slunce. Celou vycházku pozorovaly pohyby
Měsíce, jak pomaličku zakrýval sluneční kotouč.
Ve středu 25. března navštívil školu a školku
chovatel sokolník Karel Nejman s ukázkou
dravců. Pan Nejman předvedl venku na hřišti
všem přítomným ukázky sokolnického výcviku s některými ptáky, pověděl jim některé zajímavosti ze života dravců a nakonec ukázal
i nejmenší plemeno loveckého psa a speciálně
vycvičenou fretku. Dravce si pak mohly děti
pohladit a některé i podržet na rukavici.
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V úterý 31. března reprezentovala Monika
Hyláková, Kateřina Sýkorová, Nikola Zavacká
a Anna Hlávková jako vítězky okresního kola
ve stolním tenise rychnovský okres na krajském finále v Jičíně. Děvčata vyhrála celý
turnaj bez ztráty bodu a jednoznačně ovládla
celé krajské finále v dívčí kategorii.
I v dubnu pokračovalo ve školce pravidelné cvičení jógy, které vede ke zdravému způsobu
života, probouzí v dětech radost a lásku k sobě i okolí a pomáhá zbavit se stresu.
Ve středu 8. dubna se žáci druhého stupně zúčastnili v Rychnově nad Kněžnou promítání
tří krátkých dokumentárních filmů v rámci projektu Jeden svět na školách.
Ve středu 22. dubna se v Hradci Králové konal festival ARS POETICA - Puškinův památník, kterého se zúčastnila Monika Hyláková z 9. ročníku s básní Maxim Gorkij/Balada
o feje, kterou doplnila hrou na housle, a žáci 8. ročníku (Nikola Hejlková, Anna Hlávková,
Ondřej Jakubec, Kateřina Sýkorová, Denisa Štěpánková a Pavlína Zemanová) se scénkou
Kot v sapogách (Kocour v botách). Žáci 8. ročníku se svojí scénkou obsadili 1. místo.
V pondělí 29. dubna proběhlo poslední kolo plavecké ligy v Rychnově nad Kněžnou.
Lhotecká škola v celkovém bodování obsadila předposlední místo.
V dubnu proběhlo vyhodnocení sběru pomerančové kůry. Sběru se zúčastnilo dvacet jedna
dětí a dvě paní učitelky, které nasbíraly dohromady 49,155 kg. Nejlepším sběračem se stal
Pavel Hejzlar z 3. ročníku, který nasušil 6,33 kg.
Ve středu 29. dubna se z dětí ve školce stali kouzelníci, čarodějnice a černokněžníci.
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Školka se proměnila v kouzelnický dům a děti se naučily kouzelná zaříkadla a při čarodějnickém reji plnily různé úkoly a soutěže. Na vycházce děti „létaly“ na vlastnoručně
vyrobeném košťátku.
Ve čtvrtek 30. dubna proběhla ve škole školní dopravní soutěž, která se skládala z testu
dopravní výchovy a jízdy zručnosti (například průjezd brankou, houpačka, slalom,
převážení hranolku a typická osmička). Jízdu zručnosti si vyzkoušely i děti ze školky,
které na svých kolech a odstrkovadlech jezdily po vyznačené dráze.
V dubnu se žáci v rámci akce Den Země tradičně zapojili do úklidu. Mladší žáci
se zaměřili na úklid okolí školy a autobusové zastávky a starší žáci uklidili a očistili
schody na Homol.
V pondělí 4. května se žáci školy v rámci Projektového dne vydali do lesa v okolí potoka
Brodce, kde poznávali stromy, rostliny a hovořili o zvířátkách žijících v našich lesích.
V úterý 5. května si děti a žáci školy připravili
pro maminky a babičky besídku ke Dni matek.
Někteří zazpívali, jiní zarecitovali, zatancovali či sehráli scénky.
V pondělí 11. května proběhlo na Homoli fotografování dětí ze školky a žáků školy.
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V úterý 12. května se žáci druhého stupně vypravili do Prahy na Václavské náměstí,
na Pražský hrad, na Karlův most a Staroměstské náměstí.
V úterý 19. května navštívila
školu a školku mluvčí Policie České republiky z Rychnova nad Kněžnou spolu
s dvěma policisty z Kostelce
nad Orlicí. Policisté s dětmi
ve školce debatovali o základních pravidlech silničního provozu a o poutání bezpečnostními pásy v autě. Se školními žáky proběhla beseda
na téma Trestní odpovědnost mladistvých. Venku si pak všichni mohli prohlédnout
policejní auto a přehlídku výstroje a výzbroje. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet
„oděv“ těžkooděnce na vlastních bedrech.
Ve středu 20. května se v Rychnově nad Kněžnou konal Mayový závod, kterého se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku. Soutěž probíhala ve třech disciplínách - štafetové plavání
8 x 25 metrů, střelba vzduchovkou na dřevěné špalíčky a štafetový běh 8 x 200 metrů.
Družstvo 3. ročníku se umístilo na 8. místě a družstvo ze 4. ročníku na 6. místě. V prvním
vloženém závodě (střelba na bizona) obsadil Ondřej Nečas 2. místo. Ve druhém vloženém
závodě obsadil ve svých skupinách 3. ročník 2. místo a 4. ročník 3. místo.
V pátek

22.

května

se

v Rychnově

nad Kněžnou konalo okresní kolo soutěže
Hlídek

mladých

zdravotníků.

Hlídka

I. stupně (Lucie Hyláková, Monika Štěpánková, Tereza Glacová, Renáta Urbancová, Anna Bečičková a Pavel Hejzlar) obsadila čtvrté místo. Hlídka II. stupně
(Monika Hyláková, Nikola Zavacká, Anna Hlávková,
Nikola Hejlková, Vendula Vytlačilová a Kateřina Sýkorová)
se umístila na třetím místě.
V neděli 24. května se konal výlet rodičů s dětmi, tentokrát
do Police nad Metují (Muzeum Merkur a Muzeum papírových modelů) a do labyrintů Stolové hory Ostaš.
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V druhém pololetí se žáci 4. ročníku účastnili dopravní výchovy, při které získávali
vědomosti o pravidlech a správném chování v silničním provozu. V květnu pak měli
možnost získat průkaz cyklisty (vědomostní testy a jízda na dopravním hřišti). Z jedenácti
dětí ho však získaly pouze čtyři (Lucie Hyláková, Veronika Padrtková, Ondřej Nečas
a Adam Žaba).
V květnu proběhl sběr papíru, vybralo se 2 120 kg. Nejlepší sběračskou třídou byl
8. ročník, jehož žáci nasbírali 170 kg, což je na žáka 28,33 kg.
Ve středu 3. června se školka
vydala na výlet do Častolovic.
Děti si pohrály na dětském hřišti,
pak se vypravily za zvířátky
do Minizoo a na prohlídku zámku. Nakonec si děti daly oběd
v zámecké restauraci. Ve středu
odpoledne pak proběhl zápis dětí
do mateřské školy. Zapsat se
přišlo sedm nových dětí. Jedno dítě bylo odmítnuto, protože volných míst bylo pouze šest.
Ve středu 3. června se v Kostelci nad Orlicí konal atletický
čtyřboj, který byl určen pro žáky prvního stupně. Zúčastnili se
ho Leon Hájek, Anna Bečičková, Ondřej Hlávka, Renáta
Urbancová, Dominik Žid a Barbora Moravcová. Soutěžilo se
ve skoku dalekém, hodu míčkem, sprintu na 50 metrů
a v běhu na 300 metrů. Lhoťáci obsadili 11. místo z dvanácti
škol. Renáta Urbancová ve své kategorii dívek třetího ročníku
obsadila třetí pozici.
Ve čtvrtek 4. června vyrazili žáci 1. až 5. ročníku na školní
výlet

do

Orlických
hor. Žáci
nejdříve navštívili muzeum přírody
a řemesel Sýpka v Rokytnici v Orlických horách, potom si prohlédli kostel
v Neratově a pokračovali k Zemské
bráně a Pašerácké lávce u Divoké
Orlice a poslední zastávkou byla hráz
přehrady Pastviny.
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V úterý 16. června zavítali do školky i do školy herci
z Divadélka pro školy z Hradce Králové. Děti ze školky
a žáci 1. až 4. ročníku zhlédly loutkoherecké představení
Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů!.
Představení pro žáky 5. až 9. ročníku neslo název Jak jste
to myslel, pane Shakespeare? Aneb Život a dílo největšího
dramatika.
Ve středu 17. června proběhla v Bohousové Atletická olympiáda malotřídních škol. Soutěžilo se
v překážkovém běhu, skákání přes švihadlo po dobu 1 minuty, skoku z místa, hodu na cíl, šplhu
a společné soutěži přetahování lanem. Za Lhoty
u Potštejna soutěžilo družstvo starších žáků (Lenka Mazankievičová, Renáta Urbancová,
Ondřej Hlávka a Dominik Žid) a družstvo mladších žáků (Sára Ležáková, Zuzana
Kolešová, Jaroslav Urbanec a Leon Hájek). Lhoťáci získali v soutěžích jednotlivců celkem
sedmnáct medailí a ze všech
škol byli nejlepší a obhájili
loňské

prvenství.

V pře-

lanem

skončili

tahování
na 3. místě.

V neděli 21. června proběhly
na Vrbici Oslavy 520 let
obce Vrbice a v sobotu
27. června byl na Polomi
Sraz rodáků. Na obou
akcích vystoupily děti
ze

školky

se

svým

tanečním a pěveckým
vystoupením.
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Ve čtvrtek 25. června se uprostřed hodiny ozvalo hvízdání píšťalky a vzápětí pokřik hoří.
Cvičila se evakuace při požárním poplachu. Tentokrát hořela šatna, takže všichni museli
spořádaně opustit školu pod vedením vyučujících únikovými východy. Menší žáci
odcházeli přes jídelnu, ti starší únikovým schodištěm. Do nácviku se zapojila i školka.
V pátek 26. června měli žáci ve škole branný den. Ráno přišli „s plnou polní“ a vydali se
do lesa, ve kterém byl pro děti připraven postřehový závod. Žáci prvního stupně soutěžili
ve dvojicích, v mladší kategorii vyhrály Zuzana Kolešová a Sára Ležáková a ve starší
kategorii Matěj Čížek a Dominik Žid. Žáci druhého stupně byli rozděleni na pět skupinek
a plnili také různé úkoly. Na prvním stanovišti si vyzkoušeli prvky ze zdravovědy,
poté následovala orientace v lese a hledání symbolů a spolupráce členů v týmu a také
střílení ze vzduchovky. Nakonec si v Hájku opekli vuřty.
V pondělí 29. června proběhl ve škole Sportovní den, který zahájilo tradiční fotbalové
klání Borovnice x Lhoty. Tentokrát se lhoťáci nedali a zvítězili 5 : 2. Po té následovaly
různé sportovní tradiční i méně tradiční disciplíny. V pondělí odpoledne proběhlo ještě
slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky a slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku.
V přítomnosti rodičů a starosty Lhot Jana Růžičky a starostky Borovnice Soni Rojkové
a starosty Polomi Josefa Šaldy děti ze školky zatancovaly a zarecitovaly a deváťáci
zavzpomínali na uplynulá školní léta. Ondřej Bečička, Tereza Kovaříčková, Eliška
Muthsamová, Josef Peňáz a Matěj Zavacký obdrželi na památku na Mateřskou školu
krásnou knížku a pamětní list. Deváťáci obdrželi závěrečná vysvědčení a pamětní listy.
V červnu se žáci školy i děti ze školky stali, na základě výběru peněz, adoptivními rodiči
outloně váhavého z pražské zoologické zahrady.
Žáci 9. ročníku obdrželi na konci školního roku rozhodnutí o přijetí na vybrané střední
školy a střední odborná učiliště: Jakub Fabián (Integrovaná střední škola technická,
Vysoké Mýto - Mechanik strojů a zařízení), Monika Hyláková (Gymnázium Ústí
nad Orlicí, Ústí nad Orlicí - Gymnázium), Josef Jirásek (Střední průmyslová škola
elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška - Informační technologie), Michal
Koleš (Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí - Informační technologie)
a Nikola Zavacká (Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou - Gymnázium).
Mateřská škola byla od 6. července do 21. srpna 2015 uzavřena z důvodu malého počtu
zájemců.
Nový školní rok v Základní škole byl zahájen v úterý 1. září 2015.
Do školky k paní učitelce Ludmile Štěpánkové z Vrbice nastoupila v září staronová paní
učitelka Iveta Absolonová z Koldína, která se vrátila po pěti letech z mateřské a rodičovské dovolené. V průběhu svačin a oběda jim pomáhala paní školnice Karla Stará.
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Školka byla otevřena od 6.45 hod. do 15.30 hod. Ve školce přibyly nové děti: Radim
Buben (Polom), Václav Kubíček (Doudleby nad Orlicí), Antonín Stejskal, Adéla Hlávková,
Veronika Veverková a Adam Starý (všichni ze Lhot u Potštejna).
Na začátku září 2015 navštěvovalo mateřskou školku 24 dětí. Úplata za Mateřskou školu
činila Kč 200,-- za měsíc.
K 1. září 2015 navštěvovalo školu 90 žáků (1. a 2. třída - 21 žáků, 3., 4. a 5. třída - 28 žáků,
6. třída - 9 žáků, 7. třída - 16 žáků, 8. třída - 10 žáků a 9. třída - 6 žáků) ze Lhot, Borovnice,
Doudleb nad Orlicí, Chlen, Krchleb, Polomi, Potštejna, Přestavlk, Rájce, Seče, Sudslavy
a Vrbice. Všichni dojíždějící žáci jezdili do školy díky Obecnímu úřadu Lhoty u Potštejna
i v tomto školním roce zdarma.
Do první třídy nastoupilo osm žáčků: Ondřej Bečička (Lhoty u Potštejna), Vojtěch Bouška
(Chleny), Štěpán Fajfr (Vrbice), Libor Halíř (Chleny), Tereza Kovaříčková (Lhoty
u Potštejna), Anna Nováková (Chleny), Drahoslava Truhlářová (Sudslava) a Matěj
Zavacký (Lhoty u Potštejna).
Přibyli žáci i do ostatních tříd - do druhé třídy Markéta Tylšová (Chlínky), do třetího
ročníku Jiří Krejčí (Sudslava) a do sedmé třídy Kristýna Bosáková (Potštejn).
V novém školním roce bylo složení pedagogického sboru následující. Na prvním stupni
i nadále vyučovala paní učitelka Marie Nejedlá z Rozsochy (1. a 2. ročník) a paní učitelka
Ilona Šímová z Týniště nad Orlicí (3., 4. a 5. ročník). Matematiku učila paní ředitelka
Dagmar Bachmanová z Potštejna. Vlastivědu, přírodovědu a výchovy paní učitelky Jiřina
Fialová z Potštejna a Pavla Klášterecká z Vamberka. Informatiku vyučovala paní učitelka
Markéta Bubnová ze Sudslavy. Anglický jazyk na obou stupních vyučovala nová paní
učitelka Marie Tylšová z Chlínek. Na druhém stupni vyučoval matematiku, fyziku,
tělesnou výchovu a technické činnosti pan učitel Jan Havel ze Lhot, český jazyk, dějepis
a výchovu k občanství a zdraví paní učitelka Kristýna Fajfrová z Vrbice. Přírodopis,
zeměpis a chemii učila paní učitelka Markéta Bubnová a paní učitelka Jana Florianová
z Doudleb nad Orlicí učila ruský jazyk.
Školní družinu vedla paní vychovatelka Pavla Klášterecká. Provoz školní družiny byl
od 11.00 hod. do 14.45 hod. a úplata za družinu činila Kč 25,-- za měsíc.
Výchovným poradcem školy byla paní ředitelka Dagmar Bachmanová. Protidrogovým
koordinátorem a preventistou byla paní učitelka Kristýna Fajfrová.
O pořádek a čistotu pečovala ve škole i ve školce paní školnice Karla Stará ze Lhot
a po dobu nemoci paní uklízečky Věry Vavruškové ze Lhot paní Klára Stará ze Lhot.
Ve školní kuchyni pracovala paní vedoucí Ilona Fridrichová z Potštejna a nový pan kuchař
Vlastislav Padrtka ze Sudslavy a paní kuchařka Ladislava Dudková ze Lhot.
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Ve školním roce 2015-2016 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 40,--. I v tomto roce byla Základní škola Lhoty u Potštejna
zapojena do projektu Ovoce do škol a žáci prvního stupně dostávali jednou týdně 1 kus
ovoce zdarma (např. nektarinku, hrušku a jiné).
Ve školním roce 2015-2016 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. O velké přestávce pobývali žáci 10 až 15 minut
na hřišti, aby se proběhli, vyvětrali a načerpali nových sil.
V září zahájily svou činnost tyto kroužky: kroužek anglického jazyka (určený pro žáky
1. a 2. ročníku) vedla Marie Tylšová, pěvecký kroužek (pro žáky z prvního stupně) vedla
Ilona Šímová a sportovní hry (určené opět žákům z prvního stupně) vedl Jan Havel. V říjnu
pak začal ještě kroužek stolního tenisu pod vedením pana Ladislava Jakubce z Prorub.
Na konci září navštívila školku paní Miroslava Sahulová, logopedka z Kostelce nad Orlicí.
Poslechla si, jak děti mluví, a některým doporučila další nápravu.
V úterý 29. září se žáci 6. až 9. ročníku zúčastnili v Rychnově nad Kněžnou filmové
projekce Planeta Země 3000, tentokrát na téma Východní Afrika.
Ve středu 9. září nešla ve Lhotách celý den
elektrická energie, tak se školka i celá škola

vypravily na výlety. Mateřská škola jela
nejdříve do Kosteleckých Horek, kde děti
zhlédly hospodářství se zvířátky a navštívily muzeum starých řemesel. Potom se přesunuly
do Častolovic na oběd a po obědě do zámku v Kostelci nad Orlicí na výstavu „Zámecké
imaginárium - 13 (ne)pokojů kosteleckého zámku“. Tam se dětem nejvíce líbila veliká
peřina, na které se mohly vydovádět. Žáci 1. až 5. ročníku navštívili Muzeum loutkářských
kultur v Chrudimi (program „Stínové loutky“ a „Divadlo věci“). Potom se vydali
do Slatiňan do muzea starokladrubského koně „Švýcárna“ a na nedaleký Kočičí hrádek.
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Žáci 6. až 9. ročníku vyrazili
na exkurzi do Archeoparku
ve Všestarech. Žáci si prohlédli

nejen

expozice,

ale mohli si i vyzkoušet práci
s dobovými nástroji či ochutnat pšeničné placky.

V pondělí 21. září se vybraní

žáci

zúčastnili

9. ročníku atletického
čtyřboje

v Libchavách,

kterého se účastnily čtyři
školy.

Soutěžily

zde

ve čtyřech disciplínách - běhu 60 m, hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí a vytrvalostním
běhu. Lhoteckou školu reprezentovali v kategorii mladších žáků (6. a 7. ročník) Jiří
Dohalský, Tomáš Dohalský a Martin Kotera, ve starších chlapcích (8. a 9. ročník) Matěj
Lovětinský, Vojtěch Veverka a Oldřich Zářecký, v mladší kategorii děvčat Kateřina
Bartoňová, Kristýna Bosáková a Zuzana Kopecká, ve starší kategorii (8. a 9. ročník)
Anna Hlávková, Kateřina Sýkorová a Erika Hájková. Celkově lhotecká škola obsadila
čtvrté místo.
Na začátku října proběhla tradiční „podzimní výstava“, na kterou
vyráběly děti ze školky
i žáci školy různá strašidla,

věnce,

kytice

a další výrobky z přírodnin, kterými vyzdobili zahradu a budovu
školy. Děti ve školce
vyrobily navíc krásného
skřítka Medovníčka.
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V úterý 13. října se děti ze školky
vypravily do podzimního lesa,
kde jim pan Jaroslav Horáček
pověděl

mnoho

zajímavých

informací o životě lesních zvířat,
ptáků, stromů a rostlin. Děti si
vyzkoušely práci s dalekohledem,
pohladily si srst lišky a prohlédly
si lebku srnce a paroží.
Třetí říjnový týden ve školce
byl ve znamení „posvícení“.
Děti se dozvěděly spoustu
nových informací o posvícení, naučily se písničky a říkanky o posvícení a vyrobily
si

i

posvícenské

koláče,

nejdříve z papíru a nakonec
i z pravého těsta. Ve čtvrtek
22. října se pak vypravily
do kostela na Homoli, kde si společně zazpívaly písničky.
V pátek 23. října zavítala do školy kapela Memphis, která si připravila pro žáky českoanglický výchovný koncert
Ve středu 21. října proběhlo ve Voděradech Okresní kolo ve stolním tenise. Lhoty u Potštejna reprezentovala tři
družstva - první družstvo ve starší
kategorii tvořila Kateřina Sýkorová
a Anna Hlávková, druhé Pavlína Zemanová a Nikola Hejlková a v mladší
kategorii reprezentovaly Lucie Sýkorová a Lucie Hyláková (na fotografii
zleva). Děvčata obsadila dvě zlatá
místa a jedno stříbrné a tím si zajistila
postup do krajského finále. To se
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konalo

v pátek

23.

října.

Dívky ve složení Pavlína
Zemanová, Anna Hlávková,
Kateřina Sýkorová a Nikola
Hejlková (na fotografii zleva)
toto krajské finále vyhrály
a postoupily do republikového
finále,

kde

reprezentovaly

Královéhradecký

kraj.

Re-

publikové finále se konalo
17. a 18. listopadu v Jindřichově
Hradci. Do tohoto turnaje nastoupilo 16 družstev. Každý měl právo
reprezentovat svůj kraj (14 družstev) a do turnaje byly nasazeny
ještě dvě divoké karty. Děvčata
postoupila až do finále, kde bohužel prohrála. Přesto to byl nevídaný úspěch na školu vesnického
typu - druhé místo v republikovém finále. Na fotografii zleva Anna Hlávková, Jan Havel a Kateřina Sýkorová.
Od středy 28. října do pátku 30. října byly podzimní prázdniny a z důvodu malého počtu
zájemců byla zavřena i mateřská škola.
Ve středu 18. listopadu proběhla ve škole beseda s názvem Příběhy bezpráví, žáci zhlédli
několik filmových dokumentů na téma „Srpen 1968“ a debatovali s Janou Jánošíkovou
a Vlastimilem Říhou, jež jsou členy Konfederace politických vězňů.
Žáci 1. až 5. ročníku
a

děti

jezdili

ze

školky

od

středy

21. listopadu do Plavecké školy v Ústí
nad Orlicí, kde absolvovali deset lekcí
plaveckého výcviku.
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V pátek 27. listopadu se Nikola Hejlková (kapitánka), Anna Hlávková, Kateřina Sýkorová,
Erika Hájková, Pavlína Zemanová, Denisa Štěpánková a Lucie Sýkorová zúčastnily
okresního kola v přehazované v Kostelci nad Orlicí. Děvčata obsadila čtvrté místo.
Poslední listopadovou sobotu a neděli vystupovaly některé děti ze školky a ze školy
ve Vrbici, v Borovnici a ve Lhotách
u Potštejna při rozsvěcení stromečku. Děti
přednesly několik básniček a zazpívaly
písničky.
Od úterý 1. prosince do neděle 6. prosince
vyrazilo deset žáků školy do Londýna
a jeho okolí. Prohlédli si londýnské
památky a muzea a navštěvovali také školu,
kde je rodilý mluvčí učil anglický jazyk.
V pátek 4. prosince navštívili mateřskou
školu i všechny školní třídy Mikuláš,
andělé a čerti. Čertovský průvod navštívil
i obchod, poštu a Obecní úřad.
V neděli 13. prosince vystoupily některé děti ze školky a ze školy s krátkým pásmem
básniček a písniček na Vítání občánků ve Lhotách u Potštejna.
V úterý 15. prosince proběhla vánoční

besídka

tentokrát ve vánočně
ném

vyzdobekostele

na Homoli. Děti
a žáci si připravili
směsici písniček,
básniček a povídání.
V pátek 18. prosince reprezentovali Jiří Dohalský, Tomáš Dohalský, Dominik Hejlek,
Oldřich Kurdna, Matěj Čížek, Tomáš Adámek, Dominik Žid a Ondřej Nečas lhoteckou
školu v předvánočním fotbalovém turnaji. Ve své kategorii se bohužel umístili
na posledním čtvrtém místě.
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