Sraz Lhot a Lehot
Od čtvrtka 30. června do neděle 3. července
2016 se konal v Ostroţské Lhotě, okres Uherské
Hradiště třicátý šestý Sraz Lhot a Lehot. Naše
Lhoty se zaregistrovaly ve čtvrtek kolem patnácté hodiny jako dvacátá sedmá Lhota.
Celkem se srazu zúčastnilo šedesát sedm Lhot a Lehot z České republiky a Slovenské
republiky. V sobotu dopoledne se konalo setkání zástupců Lhot a ve 13.00 hod. začal
tradiční průvod všech Lhot a Lehot obcí Ostroţská Lhota. Na závěr průvodu byla kaţdá
Lhota představena. Na setkání vystoupily nejen hudební kapely. Kulturní program
pokračoval aţ do nedělního večera.
Za Lhoty u Potštejna se srazu zúčastnilo osm návštěvníků.
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Setkání koňských sil pod Homolskými schody
V sobotu 24. září 2016 se konal na louce
za tělocvičnou u cesty do Velké Lhoty
osmý ročník Setkání koňských sil
pod Homolskými schody.
Po deváté hodině začala první disciplína
- Dětský parkur s vodičem, v této soutěţi zvítězila Eliška Hovorková s koněm
Ţaneta a v té samé disciplíně bez vodiče Tereza Jiroušková s koněm Shirli. Dále
následovala Formanská jízda (jízda vozů na čas přes různé překáţky - most, zetko, slalom,
osmička, cikcak, couvání, branka a účko), ve které zvítězil kočí Jaroslav Marvan s koněm
Greta. Poté se uskutečnil slavnostní nástup. Po nástupu následovala disciplína Ovladatelnost v kládě (kočí s koněm předváděli práci s kládou na překáţkách - branka, osmička,
couvání, slalom a navalování), kterou vyhrál kočí Jiří Knapovský s koněm Sosna. Těţký
tah (koně na saních tahají obrubáky) vyhrál Jiří Knapovský s klisnou Sosna a Dostih chladnokrevníků vyhrál také Jiří Knapovský s koněm Sosna. Nakonec se kaţdý mohl zapojit
do divácké soutěţe - běh na čas do homolských schodů. V kategorii do 12 let zvítězila
Barbora Čejková s časem 1 minuta a nad 12
let Radim Štěpán s časem 37 sekund.
Po celý den si mohly děti zaskákat na trampolíně nebo zajezdit na koních. Také byly
pro děti nachystány i různé soutěţe
(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
Kaţdoroční uzavírání cyklistické sezóny Okruhu Brodec se konalo v sobotu 1. října 2016.
Jako vţdy bylo moţné odstartovat z jakéhokoli místa na cyklotrase a v jakémkoli směru
hvězdicovou jízdou sbírat razítka na obvyklých stanovištích v jednotlivých obcích mikroregionu. Za minimální počet šesti razítek z devíti v cíli obdrţeli účastníci slevu na občerstvení v hodnotě 30 Kč. Zakončení cyklotrasy proběhlo ve Svídnici, kde na cyklisty
čekalo občerstvení.
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Volby konané 7. října 2016 a 8. října 2016
V pátek 7. října od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu 8. 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 244 voličů. Volební místnost byla
v tělocvičně budovy Základní školy a Mateřské školy Lhoty u Potštejna. Předsedkyní lhotecké okrskové volební komise byla Eva
Myšáková, místopředsedkyní Jana Stejskalová, členem Martin Růţička ml. a Václav Pelda
(na fotografii zprava) a zapisovatelkou Dana Dědková.
Do zastupitelstva kraje přišlo ve Lhotách volit 80 voličů - volební účast 32,79 %, počet
platných hlasů byl 77. Vítězem se ve Lhotách stalo ANO 2011 s 29 hlasy (37,66 %), druhá
byla Komunistická strana Čech a Moravy s 10 hlasy (12,99 %), třetí místo obsadila Česká
strana sociálně demokratická se 7 hlasy (9,09 %), čtvrtá se umístila Občanská
demokratická strana se 6 hlasy (7,79 %), na páté aţ šesté pozici se s 5 hlasy (6,49 %)
umístili STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI a Svobodní a Soukromníci, sedmá byla Koalice Piráti a Strana zelených + Změna pro Královéhradecký kraj se 4 hlasy (5,19 %), na osmé aţ desáté pozici se 3 hlasy (3,90 %) skončila Koalice Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura a Strana Práv Občanů a SNK, TOP 09 a Koalice pro Královéhradecký
kraj a jedenáctou a dvanáctou pozici s 1 hlasem (1,30 %) obsadila strana Volte Pravý Blok
- www.cibulka.net a NEZÁVISLÍ. Volební účast v Královéhradeckém kraji byla 37,33 %
(volilo 165 964 voličů z celkového počtu 444 612) a bylo odevzdáno 163 079 platných
hlasů. Celkem se volilo 45 zastupitelů - mandátů. Celkovým vítězem se stalo ANO 2011
s 25,18 % (41 075 hlasů, 13 mandátů), na druhém místě byla Česká strana sociálně
demokratická s 13,08 % (21 346 hlasů, 6 mandátů), na třetím místě se umístila Občanská
demokratická strana s 9,93 % (16 207 hlasů, 5 mandátů), čtvrtá byla Koalice pro Královéhradecký kraj - KDU-ČSL - Hradecký demokratický klub - Volba pro město s 9,75 %
(15 912 hlasů, 5 mandátů), pátá skončila Komunistická stana Čech a Moravy s 9,39 %
(15 319 hlasů, 4 mandáty), šestí byli STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI s 8,98 %
(14 649 hlasů, 4 mandáty), sedmá byla TOP 09 s 7,74 % (12 628 hlasů, 4 mandáty), osmá
byla Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura a Strana Práv Občanů
a SNK s 5,54 % (9 041 hlasů, 2 mandáty) a na devátém místě se umístila koalice Piráti
a Strana zelených + Změna pro Královéhradecký kraj s 5,27 % (8 602 hlasů, 2 mandáty).
Ostatní strany nepostoupily do skrutinia a nezískaly ţádný mandát.
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Vítání občánků
V neděli 20. listopadu 2016
odpoledne

se

v tělocvičně

Základní školy a Mateřské
školy konalo Vítání občánků,
na kterém byly přivítány čtyři
děti

narozené

ve

Lhotách

u Potštejna na konci roku 2015
a

v roce

2016.

Nejdříve

všechny přivítal starosta obce
Jan Růţička a poté vystoupily
děti ze Základní školy a Mateřské školy se svým pásmem básniček a písniček. Potom jiţ
starosta přivítal jednotlivé děti mezi občany Lhot u Potštejna a místostarostka obce Eva
Myšáková vysvětlila význam kaţdého křestního jména. Rodiče se poté podepsali
do pamětní knihy a obdrţeli ručně malovaný pamětní list, knihu dětských říkadel a malý
finanční dárek. Byly přivítány tyto děti: Valerie Chládková, Michal Kwasniak, Nella
Marková a Kristýna Stará. Po přivítání Kristýnky proběhl přípitek a po té si všichni mohli
posedět a občerstvit se.
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Valerie Chládková

Michal Kwasniak

Kristýna Stará

Nella Marková
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Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 27. listopadu 2016 od 17.00 hod.
proběhlo před obchodem slavnostní rozsvícení
vánočního stromu. Nejdříve všechny přivítal
starosta obce Jan Růţička. Poté vystoupily děti
ze lhotecké Základní školy a Mateřské školy,
které zarecitovaly básničky a zazpívaly. Potom
byl rozsvícen vánoční strom a nakonec si děti rozbalily dárky, které na ně čekaly
pod stromečkem - adventní kalendáře. Všichni se mohli zahřát teplým čajem nebo grogem.
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Čerti
V pondělí 5. prosince 2016 chodil po vesnici Mikuláš s andělem a čerty. Role Mikuláše
se ujal Michal Petraš, anděl byla Barbora Kopecká a za čerty se převlékli Marek Růţička,
Dušan Horváth, Lukáš Bednář, Nikola Zavacká a Anna Hlávková (na fotografii zleva).
Čertovský průvod letos navštívil doma třináct 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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Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
V pátek 9. prosince 2016 odpoledne se
pod homolskými schody konalo Vypouštění

balónků

Vypouštění

s přáním

balónků

je

k Jeţíškovi.
jiţ

tradiční

předvánoční akce, jejíţ smysl spočívá
v tom, ţe v jednu chvíli si po celé
republice mohou děti vypustit svůj
balónek s přáníčkem pro Jeţíška k nebi.
V roce 2016 se do této akce zapojila
potřetí

i

Obec

Borovnice.

Přesně

v 15.15 hod. byl dán prostřednictvím Rádia Impuls pokyn k slavnostnímu vypuštění balónků. Nad homolské schody vylétlo v tu chvíli 102 balónků s přáníčky
a nad celou Českou republiku bylo
v jeden

okamţik

celkem

vypuštěno

78 535 fialových balónků.
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Základní škola a Mateřská škola v roce 2016
Na začátku roku 2016 navštěvovalo mateřskou školu 24 dětí a do školy chodilo 92 ţáků
(1. a 2. třída - 22 ţáků, 3., 4. a 5. třída - 29 ţáků, 6. třída - 9 ţáků, 7. třída - 16 ţáků, 8. třída
- 10 ţáků a 9. třída - 6 ţáků) ze Lhot, Borovnice, Doudleb nad Orlicí, Chlen, Chlínek,
Kostelce nad Orlicí, Krchleb, Podlesí - Němčí, Polomi, Potštejna, Přestavlk, Rájce, Seče,
Sudslavy a Vrbice.
Od

neděle

10. ledna do pátku
15. ledna vyrazili
ţáci druhého stupně a někteří zájemci z prvního stupně
na lyţařský výcvik.
Výcviku se zúčastnilo
ţáků.

třicet

jedna

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 19. ledna proběhl zápis do prvního ročníku základní školy, zapsat se přišlo sedm
předškoláků.
V pátek 15. ledna se na Vrbici konal tradiční rodičovský ples. Letos opět vystoupili
na plese ţáci školy (Dominik Hejlek, Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Ondřej Jakubec,
Matěj Lovětinský, Kateřina Sýkorová, Lukáš Šeda, Denisa Štěpánková, Pavlína Zemanová
a Oldřich Zářecký) se svým předtančením, opět pod vedením paní učitelky Ludmily
Štěpánkové.
Ve středu 20. ledna zavítali ţáci 6. ročníku do Kostelce nad Orlicí do městské knihovny,
kde je paní knihovnice seznámila s funkcí knihovny, výpůjčním řádem, dělením knih
na jednotlivé ţánry a nechybělo ani čtení ukázek z některých knih.
Ve středu 27. ledna absolvovali děti ze školky a ţáci 1. aţ 5. ročníku poslední lekci plavání
v bazénu v Ústí nad Orlicí. Všem zůstalo na památku "Mokré vysvědčení", drobný dárek
a všichni dostali také volnou vstupenku do bazénu.
Ve čtvrtek 28. ledna dostali ţáci pololetní vysvědčení. V tento den také proběhl na druhém
stupni projektový den na téma Anglie. V první části ţáci zhlédli komentované fotografie
z poznávacího zájezdu do Londýna a ve druhé části projektového dne na ţáky čekala tato
stanoviště: sport, kultura a historie, zeměpis, „čaj o páté“ a Rusko-anglické vazby.
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V úterý

2.

února

se

vydala

školka

na vycházku na Prorubu s paní Hanou Markovou, která sebou vzala lamu May Day.
Od pondělí 15. února do pátku 20. února
byly jarní prázdniny, byla zavřena i mateřská škola.
V úterý 23. února se děti ze školky a ţáci
1. aţ 3. ročníku vypravili do Vamberka
na divadelní pohádku O kocouru Mikešovi.

V pondělí 29. února přijela do školky
a do školy paní Mazúchová s dravci. Všem
představila např. orla stepního, krkavce,
sovu puštíka, sovu pálenou, bílého holoubka a fretku.
V pátek 4. března se ve školce konal karneval. Děti si rej
masek, spoustu zajímavých soutěţí a následný průvod
po škole moc uţily.
Ve čtvrtek 10. března zavítalo do školky a za ţáky
1. aţ 4. ročníku divadlo s Africkou pohádkou o cestovali
Dr. Emilu Holubovi.

Ve čtvrtek 17. března se konal Den
otevřených dveří, rodiče i veřejnost měli moţnost navštívit školu
i

školku,

prohlédnout

si

a zúčastnit se vyučovacích hodin.
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je

Pondělí 21. března bylo
ve

znamení

Moreny

neboli

Vynášení
Smrtky.

Všichni ţáci 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.
V neděli

některé

děti

ze školky a někteří ţáci školy vystoupili na zahájení turistické sezony pod vrbickou
rozhlednou.
Ve čtvrtek 31. března se ţáci druhého stupně vydali na návštěvu Východočeského divadla
v Pardubicích, kde zhlédli komedii Lháři.
V neděli 10. dubna vystoupily některé děti ze školky a někteří ţáci školy na vystoupení
pro důchodce v penzionu na Vrbici.
V pondělí 11. dubna zavítal druhý stupeň do Rychnova nad Kněţnou na 18. ročník
Mezinárodního

filmového

festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden
svět. Ţáci zhlédli tři dokumenty: Nejsem z cukru, Rok
bez rodičů a Dům plný snů.
V úterý 12. dubna se ţáci
v rámci

akce

Den

Země

tradičně zapojili do úklidu.
Mladší ţáci se zaměřili na úklid okolí školy a autobusové zastávky a starší ţáci uklidili
a očistili schody na Homol a nejbliţší okolí.
Děti z mateřské školy prošly louky a posbíraly několik pytlů odpadků.
Jiţ druhý rok je lhotecká škola zapojená
do projektu Ovoce do škol, díky kterému
ţáci prvního stupně dostávají kaţdý týden
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ovoce nebo zeleninu zdarma. V dubnu byla speciální dodávka ovoce a zeleniny, která nesla
název exotické ovoce. Deváťáci zorganizovali ochutnávku tohoto ovoce v jídelně. Ţáci
mohli ochutnat známé i méně známé ovoce a zeleninu.
V pátek 22. dubna se v Rychnově nad Kněţnou uskutečnilo oblastní kolo Hlídek mladých
zdravotníků, kterého se zúčastnila i dvě druţstva ze lhotecké školy. Mladší děti prvního
stupně pod vedením kapitánky Lucie Hylákové ve sloţení Pavel Hejzlar, Zuzana
Bartoňová, Ondřej Nečas a Renáta Urbancová vybojovaly druhé místo ze sedmi hlídek.
Starší druţstvo s kapitánkou Nikolou Hejlkovou ve sloţení Vendula Vytlačilová, Barbora
Moravcová, Tereza Glacová a Monika Štěpánková ve své kategorii obsadilo také druhé
místo (soutěţily tři hlídky).
V úterý 26. dubna proběhla pro ţáky druhého stupně přednáška na téma Ţivot v závislosti,
kterou provázel Roman Povala, který měl sám zkušenosti s drogami.
Poslední dubnový týden si děti ze školky uţívaly kouzlení a čarování s čarodějnicí Bertou
a v pátek 29. dubna si uţily pravý čarodějnický rej v maskách.

Na konci dubna proběhla ve škole školní dopravní soutěţ, která se skládala z testu
dopravní výchovy a jízdy zručnosti (například průjezd brankou, houpačka, slalom,
převáţení hranolku a typická osmička). Po jejich úspěšném absolvování získali někteří ţáci
(Anna Bečičková, Vojtěch Jakubec, Vojtěch Zavacký, Pavel Hejzlar, Bohuslav Vytlačil
a Matěj Kovaříček) průkaz cyklisty. Jízdu zručnosti si vyzkoušely i děti ze školky,
které na svých kolech a odstrkovadlech jezdily po vyznačené dráze.
Ve středu 4. května proběhlo fotografování dětí ze školky a ţáků školy.
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Ve čtvrtek 5. května
si děti a ţáci školy
připravili pro maminky a babičky besídku
ke Dni matek. Někteří
zazpívali, jiní zarecitovali, zatancovali či sehráli scénky nebo netradiční pohádku.
V úterý 10. května se pro ţáky 8. a 9. ročníku uskutečnila beseda o holocaustu s paní
Hanou Vavříkovou.
Ve čtvrtek 12. května se v Rychnově nad Kněţnou konalo Okresní kolo dopravní soutěţe.
Druţstvo starších ani mladších ţáků se na stupních vítězů neumístilo, ale v soutěţi
jednotlivců v II. kategorii obsadil 2. místo Oldřich Zářecký z 8. třídy.
Děti ze školky si v květnu vyzkoušely několik povolání.
Vţily se do role pekařů a upekly si výborné domácí
houstičky nebo si zkusily vyrobit indické placky. Potom
se vţily do role módních návrhářů, švadlenek a krejčích
a navrhovaly různé druhy oblečení, zdobily je a zkusily si
šít na šicím stroji. Děti také zavítaly do kadeřnictví paní
Moniky Kounové. V úterý 17. května se ještě vypravily

do místní knihovny, kde jim
knihovnice paní Věra Horská
ukázala spoustu kníţek. Také
paní Hana Marková pozvala
děti na svůj statek. Tam jim
pan

kovář

předvedl,

jak

koním upravuje kopýtka.
V úterý 17. května se druhý
stupeň

vydal

na

výlet

do Adršpachu a do pivovaru
Olivětín v Broumově.
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Ve čtvrtek 19. května zavítal do školky
a na první stupeň školy hráč na bicí
a

perkusivní

nástroje

David

Andrš

se svojí interaktivní bubenickou dílnou Bubnování ze sběrného dvora. Děti
si vyzkoušely bubnování na všechno
moţné i nemoţné - na plastové sudy,
hrnce, plechovky, pokličky ...
V úterý 24. května jeli ţáci
prvního
do

stupně

Deštného

na

výlet

v Orlických

horách. Ţáci nejdříve navštívili ateliér zvonaře a hrnčířky, potom muzeum řemesel
a sportu a pak šli na Šerlišský mlýn a k Masarykově
chatě.
Ve

čtvrtek

26.

května

proběhl zápis do mateřské
školy. Zapsat se přišlo sedm dětí, které obsadily sedm uvolněných míst.
V druhé polovině května se Leon Hájek, Jaroslav Urbanec, Renáta Urbancová, Lenka
Mazankievičová, Veronika Flegelová, Ondřej Hlávka, Ondřej Nečas a Vojtěch Zavacký
zúčastnili turnaje ve vybíjené malotřídních škol v Bohousové, kde obsadili třetí místo.
Renáta Urbancová byla vyhlášena nejlepším hráčem celého turnaje.
V pátek 27. května se někteří ţáci 3. a 4. ročníku zúčastnili Mayového závodu, který se konal v Rychnově nad Kněţnou. Za lhoteckou školu soutěţili Čejeni - Sára Leţáková,
Zuzana Bartoňová, Jaroslav Urbanec,
Tomáš Dvořák, Leon Hájek, Matěj
Kovaříček, Pavel Hejzlar a Vojtěch
Zavacký. Indiáni měli předvést své
umění ve štafetovém plavání, běhu
na 200 metrů a střelbě. Čejeni závod
nevyhráli,

ale

Pavel

Hejzlar

vyhlášen nejlepším střelcem turnaje.
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byl

V pátek

27.

května

se školou rozezněla
píšťalka a ve škole
hořelo,

naštěstí

jen

jako. Děti i ţáci museli rychle opustit školu
a čekat na příjezd
hasičů

z Vamberka.

Hasiči všem ukázali
techniky vyprošťování
osoby z hořícího domu,
nejrůznější nástroje, lehátka, obleky a hadice.
V květnu proběhlo vyhodnocení sběru pomerančové kůry. Sběru se zúčastnilo dvacet tři
ţáků, kteří nasbírali dohromady 47,8 kg kůry. Nejlepším sběračem se stal Pavel Hejzlar,
který nasušil 6,9 kg.
Ve středu 3. června se v Kostelci nad Orlicí konal atletický čtyřboj ţáků 3. aţ 5. ročníků.
Zúčastnili se ho Zuzana Kolešová, Sára Leţáková, Leon Hájek, Ondřej Hlávka, Renáta
Urbancová a Jaroslav Urbanec. Lhotecké druţstvo si v kategorii malotřídních škol odvezlo
zlaté medaile a Jaroslav Urbanec vybojoval 3. místo v soutěţi jednotlivců (všech chlapců
ze 3. tříd).
Ve

středu

8.

června

proběhla

v Potštejně Olympiáda malotřídních
škol, které se zúčastnilo šest škol.
Soutěţilo se v běhu na 50, 60, 500
a 1 000 m, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, hodu na cíl a štafetě
4 x 100 m. Lhoty u Potštejna reprezentovali Laura Kociánová, Marek
Moravec, Lucie Halířová, Jaroslav
Urbanec,

Ondřej

Hlávka,

Renáta

Urbancová, Lenka Mazankievičová a Leon Hájek. Celkem lhoťáci vybojovali čtyři zlaté,
jednu stříbrnou a šest bronzových medailí.
V pondělí 13. června se konala besídka pro rodiče a prarodiče ţáků z 1. a 2. ročníku,
kteří jim předvedli, co se během školního roku naučili v krouţku angličtiny. O týden
později se besídka konala pro rodiče a prarodiče ţáků 3. a 4. ročníku.
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Ve středu 15. června se děti
ze školky vypravily na výlet
do Potštejna. Děti si prošly
zámecké komnaty a plnily
různé úkoly v zámecké zahradě, potom šly na oběd
na Vochtánku a pak se ještě
zastavily v cukrárně.
Při příleţitosti 10. výročí
otevření vrbické rozhledny
některé

děti

ze

školky

vystoupily v neděli 19. června
u vrbické rozhledny s pásmem tanečků a písniček.
Ve středu 22. června proběhla ve školce stopovaná spojená s hledáním pokladu.
V neděli 26. června se ţáci s rodiči vydali na výlet na Dolní Moravu, kde navštívili stezku
v oblacích a Mamutíkův vodní park.
V úterý 28. června proběhlo
stanování na školním hřišti.
Ţáci

absolvovali

několik

soutěţí. Nejdříve byl pochod
s hledáním indicií, díky kterým
nalezli

poklad

k uvaření

-

suroviny

gulášové

polévky.

Následovaly další soutěţe.
V červnu se ţáci školy i děti
ze školky stali, na základě výběru peněz, adoptivními rodiči ţelvy dlaţdicovité z praţské
zoologické zahrady.
Ve středu 29. června proběhl ve škole Sportovní den, který zahájilo tradiční fotbalové klání
Borovnice x Lhoty. Tentokrát byla dvě druţstva. V mladší kategorii vyhrálo druţstvo
Borovnice
nad Lhotami
2:1 a ve starší

kategorii

vyhrálo také
druţstvo
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Borovnice, tentokrát 6:2. Po té následovaly různé sportovní tradiční i méně tradiční
disciplíny. Ve stejný den odpoledne proběhlo slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky
a slavnostní vyřazení ţáků 9. ročníku. V přítomnosti rodičů a starosty Lhot Jana Růţičky
a starostky Borovnice Soni Rojkové děti ze školky zatancovaly a zarecitovaly a deváťáci
zavzpomínali na uplynulá školní léta. Jan Kocián, Jan Kubíček, Martin Palán, Nikola
Bubnová, Nataela Dvořáčková, Eliška Hovorková a Marie Štěpánková obdrţeli
na památku na mateřskou školu krásnou kníţku a pamětní list. Deváťáci obdrţeli
závěrečná vysvědčení a pamětní listy.
Ţáci 9. ročníku obdrţeli na konci školního roku rozhodnutí o přijetí na vybrané střední
školy a střední odborná učiliště: Ondřej Jakubec (Vyšší odborná škola a Střední odborná
škola Rychnov nad Kněţnou - Obor strojírenství), Nikola Hejlková (Obchodní akademie
T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí - Ekonomické lyceum), Anna Hlávková (Gymnázium
F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněţnou - Gymnázium), Kateřina Sýkorová (Gymnázium
F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněţnou - Gymnázium), Denisa Štěpánková (Vyšší odborná
škola a Střední škola pedagogická Litomyšl - Předškolní a mimoškolní pedagogika)
a Pavlína Zemanová (Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu
Choceň - Prodavač).
Mateřská škola byla od 1. července do 31. srpna uzavřena z důvodu rekonstrukce podlahy
v mateřské škole.
Nový školní rok v základní i mateřské škole byl zahájen ve čtvrtek 1. září.
Ve školce stále pracovaly paní učitelka Ludmila Štěpánková z Vrbice a Iveta Absolonová
z Koldína. V průběhu svačin a oběda jim pomáhala paní školnice Karla Stará.
Školka byla otevřena od 6.30 hod. do 16.00 hod., oproti minulému školnímu roku byla
provozní doba prodlouţena o 45 minut. Ve školce přibyly nové děti: Jakub Kocián, Sára
Hejlková, Tereza Ţampachová (všichni ze Lhot u Potštejna), Tomáš Tylš (Chlínky),
Zuzana Fajfrová (Vrbice), Kateřina Dostálová (Krchleby) a Nikola Střílková (Suchá
Rybná).
Na začátku září 2016 navštěvovalo mateřskou školku 24 dětí. Úplata za mateřskou školu
činila 200 Kč za měsíc.
K 1. září navštěvovalo školu 93 ţáků (1. a 3. třída - 22 ţáků, 2., 4. a 5. třída - 28 ţáků,
6. třída - 8 ţáků, 7. třída - 9 ţáků, 8. třída - 18 ţáků a 9. třída - 8 ţáků) ze Lhot, Borovnice,
Doudleb nad Orlicí, Chlen, Chlínek, Krchleb, Podlesí - Němčí, Polomi, Potštejna, Prorub,
Přestavlk, Rájce, Seče, Sudslavy a Vrbice. Všichni dojíţdějící ţáci jezdili do školy díky
Obecnímu úřadu Lhoty u Potštejna i v tomto školním roce zdarma.
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Do první třídy nastoupilo osm ţáčků: Nikola Bubnová (Polom), Nataela Dvořáčková
(Borovnice), Jiří Glac (Seč), Eliška Hovorková, Jan Kocián, Martin Palán (všichni ze Lhot
u Potštejna), Marie Štěpánková (Potštejn) a Dominik Teplý (Borovnice). Do třetí třídy
přibyla nová ţákyně Kateřina Hricková (Polom).
V novém školním roce bylo sloţení pedagogického sboru následující. Na prvním stupni
i nadále vyučovala paní učitelka Marie Nejedlá z Rozsochy (1. a 3. ročník) a nová paní
učitelka Pavla Macháňová z Rychnova nad Kněţnou (2., 4. a 5. ročník). Matematiku učila
paní ředitelka Dagmar Bachmanová z Potštejna. Vlastivědu a přírodovědu paní učitelka
Jiřina Fialová z Potštejna. Výchovy, informatiku a prvouku nová paní učitelka Eva
Vaňková z Rychnova nad Kněţnou. Informatiku vyučovala paní učitelka Markéta
Bubnová ze Sudslavy. Anglický jazyk na obou stupních vyučovala 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 druţinu vedla paní vychovatelka Pavla Klášterecká z Vamberka. Provoz školní
druţiny byl od 11.00 hod. do 16.00 hod., provozní doba byla oproti minulému školnímu
roku prodlouţena o 75 minut, a úplata za druţinu činila 25 Kč 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
u Potštejna a nová paní uklízečka Dana Šíslová také ze Lhot. Ve školní kuchyni pracovala
paní vedoucí Ilona Fridrichová z Potštejna, pan kuchař Vlastislav Padrtka ze Sudslavy
a paní kuchařka Ladislava Dudková ze Lhot.
Ve školním roce 2016-2017 bylo opět prodáváno Školní mléko. Ţáci měli zabezpečený
celodenní pitný reţim - neomezeně se mohli napít čaje, šťáv nebo dţusu. Cena pitného
reţimu činila na dva měsíce 40 Kč. I v tomto roce byla Základní škola Lhoty u Potštejna
zapojena do projektu Ovoce do škol a ţáci prvního stupně dostávali jednou týdně 1 kus
ovoce zdarma (např. nektarinku, hrušku a jiné).
Ve školním roce 2016-2017 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 ţáci 10 aţ 15 minut
na hřišti, aby se proběhli, vyvětrali a načerpali nových sil.
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V září zahájily svou činnost tyto krouţky: krouţek anglického jazyka (určený pro ţáky
1. a 2. ročníku) vedla Marie Tylšová, pěvecký krouţek (pro ţáky z prvního stupně) vedla
Pavla Macháňová a sportovní hry (určené opět ţákům z prvního stupně) vedl Jan Havel.
V říjnu pak začal ještě krouţek stolního tenisu pod vedením pana Ladislava Jakubce
z Prorub. Dále byl otevřen nový krouţek - přírodovědný, který vedl pan František Břečťan
ze Lhot u Potštejna.
Ve středu 14. září zavítalo do školky a za ţáky
1. aţ 4. ročníku divadélko pro děti z Hradce
Králové s pohádkou Zvířátka ze statku. Byla to
pohádka o psu Voříškovi, který seznamoval
děti se ţivotem zvířat na statku. Pro ţáky
5. aţ 9. ročníku si herci připravili představení
s názvem

Divadelní

učebnice

(nejlepší

divadelní představení minulého století od dvojice V+W, přes Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra
aţ po Jaroslava Cimrmana).
Na konci září navštívila školku paní Miroslava Sahulová, logopedka z Kostelce nad Orlicí.
Poslechla si, jak děti mluví, a některým doporučila další nápravu.
Na začátku října proběhla tradiční „podzimní výstava“, na kterou vyráběli děti ze školky
i ţáci školy různá strašidla, věnečky, kytice a další výrobky z přírodnin, kterými vyzdobili
zahradu a budovu školy.
V pondělí 3. října navštívili ţáci druhého stupně v Kostelci nad Orlicí projekci projektu
Planeta země 3000, tentokrát o Filipínách.
Ve středu 5. října navštívili ţáci prvního stupně Hvězdárnu a planetárium v Hradci
Králové, kde ţáci absolvovali výukový program Poprvé na hvězdárně, pohádkový příběh
s medvědem a tučňákem a nakonec se vydali do kopule původní hvězdárny.
V pondělí 10. října přijela
do školky a do školy policie
- tisková mluvčí Policie ČR
v Rychnově nad Kněţnou
Alena Kacálková a dva členové Obvodního oddělení
z Kostelce nad Orlicí, Pavel
a Lukáš. Program měl dvě
části, první probíhala venku
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před školou, kde se ţáci a děti seznámili s výzbrojí ochránců zákona a prohlédli si policejní
auto. Potom následovala přednáška a debata s policisty.
V úterý 18. října se konalo okresní kolo ve stolním
tenisu. Druţstvo chlapců (Tomáš Dohalský, Oldřich
Zářecký a Dominik Hejlek) se umístilo na pátém
místě. Děvčata Lucie Sýkorová a Barbora Moravcová kategorii 6. a 7. tříd vyhrály a třetí pozici
ve stejné kategorii obsadily Veronika Flegelová
a Tereza Kozová.
Ve čtvrtek 20. října si děti ze školky připravily
pro své nejbliţší pásmo podzimních písniček a dvě
divadelní představení O poslední vlaštovce a O veliké řepě. Nakonec všichni ochutnali pohoštění,
které připravily děti.
V úterý 25. října se druhý stupeň vydal na exkurzi do planetária v Hradci Králové. Ţáci
sledovali 3D projekci, mohli vyzkoušet různé interaktivní prvky (např. sílu zemětřesení)
a nakonec zavítali do staré hvězdárny, kde si prohlédli dalekohled. Po návštěvě hvězdárny
navštívili ještě muzeum parních strojů a jejich modelů u pana Jana Tomka a exkurzi
ukončili krátkou prohlídkou Starého náměstí.
V pátek 11. listopadu zavítal do školy na besedu Cyril Podolský, reţisér večerníčků
Krysáci. Se ţáky prvního stupně si povídal
o animovaném filmu a jeho tvorbě. Ţákům
druhého

stupně

velice

ţivou

formou

připomněl vývoj literárních filmových ţánrů
od antiky aţ po současnost.
V pátek 18. listopadu čekalo děti
ze školky zamykání lesa. Pro děti byly
nachystané různé soutěţe a činnosti
vztahující se k tématu les. Při vycházce zanesly děti zvířátkům do lesa
spoustu dobrot. Ve stejný den se
ve škole uskutečnil projektový den.
První

stupeň

měl

téma

Ferda

mravenec - ţivot mravenců a druhý
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stupeň se věnoval tématu I. světová válka.
V neděli 20. listopadu
vystoupily některé děti
ze školky a ze školy
s krátkým pásmem básniček a písniček na Vítání občánků ve Lhotách u Potštejna.

V úterý 22. listopadu navštívili
ţáci ze školní druţiny obecní
knihovnu ve Lhotách u Potštejna.
Ţáci 1. aţ 5. ročníku a děti
ze

školky

jezdili

od

středy

23. listopadu do Plavecké školy
v Ústí nad Orlicí, kde absolvovali
deset lekcí plaveckého výcviku.
V neděli 27. listopadu vystoupily některé děti
ze školky a ze školy v Borovnici a ve Lhotách
u Potštejna při rozsvěcení stromečku. Děti přednesly několik básniček a zazpívaly písničky.
V úterý 29. listopadu se ve škole i ve školce
konal Den otevřených dveří, rodiče i veřejnost
měli moţnost navštívit školu i školku, prohlédnout si je a zúčastnit se vyučovacích hodin.
Ve stejný den se škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví, v rámci kterého ţáci druhého
stupně zhlédli dva dokumenty s názvem Příběhy ţelezné opony: Dráty, které zabíjely
a Opona dokořán. Po zhlédnutí filmů proběhla beseda se členy Konfederace politických
vězňů s panem Krčmářem a panem Beranem.
V listopadu proběhl sběr papíru. Celkem bylo odevzdáno 1973 kg papíru, nejvíce
kilogramů na ţáka odevzdali ţáci 7. ročníku (35,56 kg na ţáka).
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V pondělí 5. prosince navštívili mateřskou školu i všechny školní třídy Mikuláš, andělé
a čerti. Čertovský průvod navštívil i obchod, poštu a Obecní úřad.

V pondělí 12. prosince zavítala za ţáky školy paní Kateřina Kloudová s programem Etiketa
a školní řád.
Ve středu 14. prosince se školka vypravila k paní Markové na statek podívat se na lamy,
králíčky a na prasátka.
Ve čtvrtek 15. prosince proběhla vánoční
besídka, tentokrát opět
ve vánočně vyzdobeném kostele na Homoli.

Děti

a

ţáci

si připravili směsici
písniček,

básniček

a povídání.
Ve čtvrtek 22. prosince se děti ze školky
vypravily

podívat

na výlov kaprů k panu Zářeckému a po návratu z vycházky si rozbalily dárky, které jim
tam nachystal během vycházky Jeţíšek. Odpoledne pak přišli do školky rodiče na krátkou
besídku, ochutnat cukroví, které děti samy pekly a podívat se na nové hračky.

- 103 -

Homol
I v roce 2016 patřil
kostel na Homoli
pod

Římskoka-

tolickou farnost děkanství Kostelec
nad

Orlicí.

slouţil
Benedikt

Mše
kněz
Rudolf

Machalík.
Mše

v kostele

na Homoli v tomto

roce

začínaly

v 14.30 hod. a konaly se v neděli 27. března, 10. dubna, 8. května, 22. května, 12. června,
26. června, 10. července, 24. července, 14. srpna, 28. srpna, 11. září, 25. září, 9. října,
23. října, 13. listopadu, 27. listopadu a 26. prosince. Na pouťovou neděli 17. dubna
a v neděli 18. září při příleţitosti Švestkové pouti se konaly tři mše (od 8.00 hod.,
10.00 hod. a 14.00 hod.).
V neděli 19. června se od 14.30 hod. v homolském kostele uskutečnil koncert skupiny
Gemma ze Sopotnice.
V neděli 11. prosince 2016 se od 17.00 hod. konal v homolském kostele Vánoční koncert.
Nejen vánoční písně zde zahrála kapela 5pm jazz band.
Hřbitov na Homoli byl otevřen v letním období od 7.00 hod. do 19.00 hod. a v zimním
období od 8.00 hod. do 16.00 hod.
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Seznam zkratek
a. s. - akciová společnost
cca - přibliţně
č. - číslo
čin. - činnost
č. p. - číslo popisné
ČR - Česká republika
dl., dlouh. - dlouhodobý
DPH - daň z přidané hodnoty
fin. - finanční
F. M. Pelcl - František Martin Pelcl
hist. - historický
hod. - hodin
j. n. - jinde nezařazené
JPO - Jednotka poţární ochrany
Kč - Koruna česká
kg - kilogram
kult. - kulturní
k. ú. - katastrální území
m - metr, m2 - metr čtverečný, m3 - metr krychlový
min. - minuta
ml. - mladší
mm - milimetr
např. - například
odpa - oddíl, paragraf rozpočtové skladby (v účetnictví)
p. č. - parcelní číslo
pol. - poloţka rozpočtové skladby (v účetnictví)
práv. - právnický
s. - sekund
sam. - samosprávný
SDH - sbor dobrovolných hasičů
SR - státní rozpočet
s. r. o., spol. s r. o. - společnost s ručením omezeným
st. - starší
sv. - svatý
T. G. Masaryk - Tomáš Garrigue Masaryk
TTC - Table tenis club
USA - Spojené státy americké
úz., územ. - územní
ZO ČZS - Základní organizace Český zahrádkářský svaz
°C - stupně Celsia
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Seznam použitých zdrojů
http://cs.wikipedia.org
http://nahlizenidokn.cuzk.cz
http://www.borovnice.info
http://www.infomet.cz
http://www.mapy.cz
http://www.oredo.cz
http://zslhoty.rajce.idnes.cz
Lhotecké školní listy z roku 2016.
Podklady týkající se Mysliveckého sdruţení Podháj Lhoty u Potštejna od Libora
Provazníka.
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 Lukáše Horského, Michala Marka, Václava Morávka,
Martina Růţičky ml. a fotografie poskytnuté novomanţely a rodiči narozených 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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