Sraz Lhot a Lehot
Od pátka 7. července do neděle 9. července 2017 se konal
ve Lhotce pod Ondřejníkem,
okres Frýdek-Místek třicátý
sedmý Sraz Lhot a Lehot. Naše Lhoty se zaregistrovaly ve čtvrtek jako dvacátá osmá
Lhota. Celkem se srazu zúčastnilo padesát osm Lhot a Lehot z České republiky a Slovenské republiky. V sobotu dopoledne se konalo setkání zástupců Lhot a ve 12.30 hod.
začal tradiční průvod všech Lhot a Lehot obcí Lhotka. Na závěr průvodu byla každá Lhota
představena. Na setkání vystoupily nejen hudební kapely. Kulturní program pokračoval
až do nedělního večera. Za Lhoty u Potštejna se srazu zúčastnilo čtrnáct návštěvníků.
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Setkání koňských sil pod Homolskými schody
V sobotu 23. září 2017 se konal na louce za tělocvičnou u cesty do Velké Lhoty devátý
ročník Setkání koňských sil pod Homolskými schody.
Po deváté hodině začala první disciplína - Dětský parkur s vodičem a poté bez vodiče.
Dále následovala Formanská jízda (jízda vozů na čas přes různé překážky - most, zetko,
slalom, osmička, cikcak, couvání, branka a účko). Potom se uskutečnil slavnostní nástup.
Po nástupu následovala disciplína

Ovladatelnost

v kládě

(kočí s koněm předváděli práci
s kládou na překážkách branka,
slalom

osmička,
a

couvání,

navalování).

Dále následoval svoz slámy
a poslední disciplínou byl
dostih chladnokrevníků.
Plánovaný běh do homolských
schodů se bohužel z důvodu
nepříznivého počasí nakonec
nekonal.
Po celý den si mohly děti
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 30. září 2017.
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 pěti razítek z deseti možných obdrželi v cíli účastníci malý
dárek. Zakončení cyklotrasy proběhlo v hospodě ve Lhotách u Potštejna, kde na cyklisty
čekalo občerstvení.
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Soutěže pro děti a bramborákové
hody
V sobotu

7.

října

2017

odpoledne

se na hřišti konal program pro děti
se soutěžemi a sladkou odměnou nakonec. Program zajistily mladé lhotecké
hasičky. Starší hasičky poté prodávaly
u hospody bramboráky. Prodáváno bylo
několik druhů bramboráků.

- 76 -

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
V pátek

20.

října

2017

od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu 21. října 2017
od 8.00 hod. do 14.00 hod. byly
otevřeny volební místnosti konaly se volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.

Ve Lhotách bylo zapsáno v seznamu voličů 248 voličů.

Volební místnost byla v tělocvičně budovy Základní školy a Mateřské školy Lhoty u Potštejna. Předsedkyní lhotecké okrskové volební komise byla Eva Myšáková, místopředsedou
Jan Havel, členem Václav Pelda a Věra Marková a zapisovatelkou Dana Dědková.
Ve Lhotách přišlo volit 163 voličů - volební účast 65,73 %, počet platných hlasů byl 162.
Vítězem se ve Lhotách stalo ANO 2011 se 71 hlasy (43,83 %), druhá byla Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura s 18 hlasy (11,11 %), třetí místo obsadila Česká pirátská
strana se 14 hlasy (8,64 %), na čtvrtém místě se umístila Česká strana sociálně demokratická se 13 hlasy (8,02 %), pátí byli STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ s 12 hlasy (7,41 %),
šestou až sedmou pozici obsadila Komunistická strana Čech a Moravy a Občanská demokratická strana s 8 hlasy (4,94 %), na osmém místě se umístila Strana svobodných občanů
se 6 hlasy (3,70 %), deváté místo obsadila TOP 09 se 4 hlasy (2,47 %), na desáté až jedenácté pozici skončila Kresťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
a REALISTÉ se 2 hlasy (1,23 %) a 1 hlas (0,62 %) obdržela Strana zelených, ROZUMNÍ stop migraci a diktátu EU - peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým ..., Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka
a Dělnická strana sociální spravedlnosti. Zbývajících devět stran nezískalo ani jeden hlas.
V těchto volbách bylo voleno 200 poslanců. V České republice bylo zapsáno na seznamu
voličů 8 374 501 voličů, volit přišlo 5 094 633 voličů - volební účast 60,84 %, počet platných
hlasů byl 5 060 745 hlasů. Celkovým vítězem se v ČR stalo ANO 2011 se 78 mandáty

(29,64 %), na druhém místě skončila Občanská demokratická strana s 25 mandáty
(11,32 %), třetí místo obsadila Česká pirátská strana s 22 mandáty (10,79 %), čtvrté místo
obsadila Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura s 22 mandáty (10,64 %), pátá
skončila Komunistická strana Čech a Moravy s 15 mandáty (7,76 %), šestá byla Česká
strana sociálně demokratická s 15 mandáty (7,27 %), sedmou pozici obsadila Kresťanská
a demokratická unie - Československá strana lidová s 10 mandáty (5,80 %), osmá skončila
TOP 09 se 7 mandáty (5,31 %) a deváté místo obsadili STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
s 6 mandáty (5,18 %). Ostatní strany nezískaly žádné poslanecké křeslo.
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Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 3. prosince 2017
od

17.00

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.
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 úterý 5. prosince 2017 chodil po vesnici Mikuláš s andělem a čerty. Role Mikuláše
se ujal Ondřej Jakubec, anděl byla Nikola Zavacká a za čerty se převlékli Marek Růžička,
Oldřich Zářecký, Anna Hlávková a Lukáš Bednář (Borovnice) - na fotografii zleva.
Čertovský průvod letos navštívil doma patnáct 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 sobotu 9. prosince 2017 odpoledne se pod homolskými schody konalo Vypouštění
balónků s přáním Ježíškovi. Nejen děti si mohly k nebi vypustit svůj balónek s přáníčkem
pro Ježíška. Letos se již tato akce nekonala
celorepublikově jako v loňských letech, ale obec
Borovnice se rozhodla tuto oblíbenou akci zachovat
a uspořádala jí již po čtvrté.
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Základní škola a Mateřská škola
Na začátku roku 2017 navštěvovalo mateřskou školu 24 dětí a do školy chodilo 94 žáků
(1. a 3. třída - 22 žáků, 2., 4. a 5. třída - 28 žáků, 6. třída - 8 žáků, 7. třída - 9 žáků, 8. třída 18 žáků a 9. třída - 9 žáků) ze Lhot u Potštejna, Borovnice, Doudleb nad Orlicí, Chlen,
Chlínek, Krchleb, Podlesí - Němčí, Polomi, Potštejna, Prorub, Přestavlk, Rájce, Seče,
Sudslavy a Vrbice.
Od neděle 8. ledna do pátku 13. ledna 2017 vyrazili žáci druhého stupně a někteří zájemci
z prvního stupně na lyžařský
výcvik. Výcviku se zúčastnilo
třicet jedna žáků. 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.
Ve

čtvrtek

12.

ledna

2017

ve školce proběhla pyžamová
party,

která

byla

zakončena

diskotékou.
V pátek 20. ledna 2017
se ve školce konala
módní přehlídka. Holčičky předvedly svoje
„róby“ a ani chlapci
se nenechali zahanbit
a předvedli svoje úžasné modely.
V pátek 20. ledna 2017
se na Vrbici konal tradiční rodičovský ples.
Letos opět vystoupili
na plese žáci školy
(Zuzana Kopecká, Erika Hájková, Daniela Peňázová, Markéta Štěpánová, Michal Horáček,
Matěj Lovětinský a Oldřich Zářecký) se svým předtančením. Letos se žáky předtančení
nacvičila paní učitelka Marie Tylšová.
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Ve středu 25. ledna 2017 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 všichni dostali také volnou vstupenku do bazénu.
V pondělí 6. února 2017 se žáci druhého stupně a tři žáci 5. ročníku vydali do divadla
v Pardubicích, kde zhlédli představení Lucerna od Aloise Jiráska.
Ve čtvrtek 23. února 2017 se ve školce
konal karneval. Děti
si řádění v maskách
velmi užily. Zpestřením

karnevalu

byla

hudební skupina NoProblem, která děti hodinu bavila svými písničkami různých žánrů
a zároveň je poučila
o škodlivosti kouření,
braní drog a pití alkoholu či o životě současných zpěváků. Tohoto programu skupiny NoProblem s názvem Z pohádky do pohádky se zúčastnili i žáci 1. až 4. ročníku.
Všichni si mohli i zazpívat a zatancovat.
Pro žáky 5. až 9. ročníku si skupina NoProblem nachystala preventivní program
S hudbou proti drogám. V rámci tohoto
hudebně vzdělávacího programu se žáci
seznámili s osmi významnými hudebními osobnostmi, jejich životy, tvorbou a hlavně
fatálními následky nesprávného životního stylu a užívání návykových látek.

Anna Bečičková z 5. ročníku obsadila 2. místo ve výtvarné soutěži „Moje obec - místo,
kde žiji“, kterou vyhlásilo Gymnázium F. M. Pelcla a Městský úřad v Rychnově
nad Kněžnou. V únoru 2017 proběhlo vyhodnocení této soutěže.
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Od pondělí 27. února do pátku 3. března 2017 byly jarní prázdniny, byla zavřena
i mateřská škola.
Ve čtvrtek 9. března 2017 zavítali do školy lektoři z Centra školního vzdělávání z Hradce
Králové se vzdělávacím programem v angličtině Velká Británie s Britem. Lektoři žákům
zábavně povídali o Británii a různých zajímavostech o ní. Nakonec si žáky v rámci
různých soutěží vyzkoušeli, zda jim rozumí.

V úterý 14. března 2017 se konal Den otevřených dveří, rodiče i veřejnost měli možnost
navštívit školu i školku, prohlédnout si je a zúčastnit se vyučovacích hodin.
V březnu se děti ze školky seznamovaly
v rámci projektu s celým lidským tělem.
Nejdříve si mohly osahat kostru i s některými vnitřními orgány, pracovaly s encyklopediemi, obrázky, knihami i DVD a ve čtvrtek 16. března 2017 přišla do školky
zdravotní

sestřička

Michaela

Hlávková

a působivě dětem povídala o své práci.
V úterý 21. března 2017 se děti ze školky
vypravily do Vamberka na divadlo Malá
čarodějnice.
Pátek 24. března 2017 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.
V úterý 4. dubna 2017 se konala v Kostelci nad Orlicí okrsková soutěž ve vybíjené.
Lhotecké družstvo ve složení Vojtěch Zavacký, Vojtěch Jakubec, Leon Hájek, Bohuslav
Vytlačil, Matěj Kovaříček, Anna Bečičková (z 5. ročníku), Jaroslav Urbanec, Tomáš
Dvořák, Vladimír Glac (ze 4. ročníku), Leona Koterová, Jindřich Zeman a Marek Moravec
(ze 3. ročníku) vybojovalo 3. místo. Ve středu 12. dubna 2017 se pak v Kostelci nad Orlicí
konalo okresní kolo ve vybíjené, tam již lhotecké družstvo skončilo na 5. až 7. místě
(zraněného Matěje Kovaříčka nahradil Jiří Kaplan z 5. ročníku).
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Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se druhý stupeň zúčastnil Mezinárodního filmového festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Žáci zhlédli tři dokumenty: Rockeři,
Holka z Instagramu a Jesserův sen.
V neděli 9. dubna 2017 vystoupily některé děti ze školky a někteří žáci školy na posezení
pro důchodce v penzionu na Vrbici.
Ve středu 12. dubna 2017 proběhl zápis do prvního ročníku základní školy, zapsat se přišlo
šest předškoláků.
V úterý 24. dubna 2017 se žáci v rámci akce Den Země tradičně zapojili do úklidu. Žáci
druhého stupně očistili schody na Homol a nejbližší okolí.
V úterý 25. dubna 2017 navštívili školku
a žáky 1. a 2. ročníku manželé Paldusovi
se svou Show se zvířátky - pejsky a opičkou.
Předvedli

nejen

žonglování

a

kouzla,

při kterých asistovaly i děti, ale také drezúru
dvou pejsků. Opičku si děti mohly i pohladit
a vyfotit se s ní.

Ve čtvrtek 27. dubna 2017
se děti ze školky a žáci školy
vydali na exkurzi do Mléčné farmy ve Svídnici. Po dobré svačince (teplý čaj a koblihy) provedla
všechny průvodkyně vším, co se
na farmě nacházelo - obrovské
zmodernizované haly s kravičkami, dojírnu, venkovní boudičky
pro telátka, porodnici s malými
prasátky, mléčnici a bioplynovou stanici. Nechyběla ani prohlídka zemědělských strojů.
V dubnu 2017 proběhlo vyhodnocení sběru pomerančové kůry. Sběru se zúčastnilo čtrnáct
žáků, kteří nasbírali dohromady 20,784 kg kůry. Nejlepším sběračem se stal Pavel Hejzlar,
který nasušil 6,06 kg.
V pátek 28. dubna 2017 proběhl ve školce po skončení týdenního čarování a kouzlení
čarodějnický rej. Děti vymýšlely kouzelné lektvary a zaříkávadla, vyrobily si čarodějnici
z větviček a nakreslily krásné čarodějnické obrázky.
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Pavel Hejzlar z 5. ročníku se umístil na 2. místě ve výtvarné soutěži Paleta 2017,
jejímž tématem byly Stroje, strojky, stroječky. Vyhodnocení proběhlo v dubnu 2017.
V úterý 2. května 2017 proběhl zápis do mateřské školy. Zapsat se přišlo deset dětí.
Volných míst bylo pouze šest, takže nejmladší děti byly odmítnuty.
Ve čtvrtek 4. května 2017 zavítali žáci druhého stupně do Rychnova nad Kněžnou,
kde zhlédli dokument Síla lidskosti, který je seznámil se sirem Nicolasem Wintonem.
V úterý 9. května 2017 se děti ze školky vypravily do Vamberka na výpravné muzikálové
zpracování pohádky O Šípkové Růžence.
Ve středu 10. května 2017 se žáci 4. ročníku a žáci druhého stupně vydali na dopravní
hřiště do Rychnova nad Kněžnou, kde psali test z dopravní výchovy a žáci ze 4. ročníku
plnili průkaz mladého cyklisty. Kromě jednoho žáka, ho získali všichni. Ve čtvrtek
18. května 2017 se v Rychnově nad Kněžnou konalo Okresní kolo dopravní soutěže
mladých cyklistů. Lhoteckou školu reprezentovali Vendula Vytlačilová, Kateřina Kolešová,
Matěj Čížek a Jiří Dohalský.
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Ve čtvrtek 11. května 2017 proběhlo fotografování dětí ze školky a žáků školy.
Ve čtvrtek 11. května 2017 si děti ze školky připravily pro maminky a babičky besídku
ke Dni matek. Děti maminkám popřály písničkou a tanečky a daly jim malý dáreček.
V pondělí
2017

22.

května

v Rychnově

se

nad Kněžnou uskutečnilo
oblastní

kolo

mladých
kterého

Hlídek

zdravotníků,
se

zúčastnila

i dvě družstva ze lhotecké školy - mladší žáci
prvního stupně pod vedením kapitána Pavla Hejzlara ve složení Zuzana Bartoňová, Sára Ležáková, Leona
Koterová a Filip Čížek a náhradník Vilém Zeman. Starší družstvo pak s kapitánkou
Vendulou Vytlačilovou ve složení Kateřina Bartoňová, Barbora Moravcová, Tereza
Glacová a Monika Štěpánková ve své kategorii obsadilo druhé místo.
Již druhý rok je lhotecká škola zapojená do projektu Ovoce do škol, díky kterému žáci prvního stupně dostávají každý týden ovoce nebo zeleninu zdarma. V dubnu 2017 byla speciální dodávka exotického ovoce a zeleniny. Šesťáci zorganizovali ochutnávku tohoto ovoce v jídelně. Žáci a děti ze školky mohli ochutnat známé i méně známé ovoce a zeleninu.
V pondělí 10. dubna 2017 se uskutečnilo v Kostelci nad Orlicí okresní kolo biologické
olympiády kategorie D (žáci 6. a 7. tříd základních škol a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií). Za lhoteckou školu se jí zúčastnila Tereza Glacová ze 7. ročníku a celkově
obsadila páté místo ze sedmnácti zúčastněných. Ve čtvrtek 25. května 2017 se Tereza
zúčastnila krajského kola biologické olympiády, které se konalo v Hradci Králové. Tereza
se umístila na jedenáctém místě.
Ve středu 31. května 2017 se někteří žáci 3., 4. a 5. ročníku (Jindřich Zeman, Vilém Zeman,
Laura Kociánová, Zuzana Bartoňová, Lucie Halířová, Sára Ležáková, Tomáš Dvořák
a Jaroslav Urbanec) zúčastnili Mayového závodu, který se konal v Rychnově nad Kněžnou.
Součástí tohoto závodu byla střelba ze vzduchovky, plavání a vytrvalostní běh. Lhotecké
družstvo vybojovalo čtvrté místo.
V květnu 2017 proběhl sběr papíru. Celkem bylo odevzdáno 2 251 kg papíru, nejvíce
kilogramů na žáka odevzdali žáci 6. ročníku (58,25 kg na žáka).
Práce Terezy Glacové ze 7. ročníku se umístila mezi 25 nejlepšími ve výtvarné soutěži
Poznáváme svět u protinožců, do které bylo zasláno celkem 441 prací z Královéhradec-
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kého a Pardubického kraje. Vyhodnocení této soutěže proběhlo v květnu 2017.
V pátek 2. června 2017 se v Kostelci nad Orlicí konal atletický čtyřboj (hod kriketovým
míčkem, běh na 50 metrů, skok do dálky a běh na 300 metrů).
V úterý 6. června 2017 se v Rovni konala Olympiáda malotřídních škol. Soutěžilo
se v běhu na 50 metrů, skoku
z místa, hodu kriketovým
míčkem na cíl, hodu granátem do dálky, ve vytrvalostním

běhu,

překážkovém

běhu a olympijské štafetě.
Lhotecké družstvo (Jan Kocián, Dominik Teplý, Nikola
Bubnová, Laura Kociánová, Leona Koterová, Jindřich Zeman, Libor Halíř, Lucie Halířová,
Sára Ležáková, Leon Hájek a Matěj Kovaříček) obsadilo 3. místo. V jednotlivcích se Laura
Kociánová ve své kategorii dívek ze 2. a 3. ročníků umístila na 3. místě.
Ve čtvrtek 8. června 2017
se školka vypravila na výlet děti nejdříve dojely autobusem do Pardubic, poté se projely na lodi po Labi směrem
ke Kunětické hoře a nakonec
se zastavily ještě v Častolovicích, kde si prohlédly v zámeckém parku zvířátka.
V neděli 11. června 2017
se žáci a děti s rodiči vydali na výlet do Chlumce nad Cidlinou, nejdříve navštívili
Fajnpark a poté zámek Karlova Koruna.
V úterý 13. června 2017 jeli žáci prvního stupně na výlet do Nového Města
nad Metují, kde si prohlédli zámek
a zámecký park. Potom se vypravili
pěšky do turistického místa - Pekla.
Ve čtvrtek 15. června 2017 zavítalo
do školky a za žáky 1. až 4. ročníku
Divadélko z Hradce Králové s pohád-

- 87 -

kou Dobrodružství veverky Zrzečky. Pro žáky 5. až 9. ročníku si
herci nachystali představení s názvem Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus.
V úterý 27. června 2017 se žáci
druhého stupně vypravili na turistický pochod přes Orlické hory.
Autobus je nejdříve zavezl na parkoviště Šerlichu a poté se přes Masarykovu chatu a Velkou Deštnou vydali do Zdobnice
v Orlických horách.
Ve středu 28. června 2017 se konal branný den. Žáci 1. a 3. ročníku vyrazili autobusem
na Polom, kde poznávali značky, rostliny a plnili úkoly ze zdravovědy. Žáci
2., 4. a 5. ročníku podnikli přírodovědnou výpravu ke studánce do Hájku, kde plnili různé
úkoly. Žáci druhého stupně se rozdělili na dvě skupiny. Formou stopované se vydali
přes Prorubu na Polom a zpět do školy, po cestě také plnili různé úkoly.
Ve středu 28. června 2017 bylo také naplánováno stanování na školním hřišti pro druhý
stupeň. Stany byly sice postaveny, ale nakonec se žáci museli přestěhovat do tělocvičny,
protože do některých stanů natekla voda. Ale i v tělocvičně si to všichni užili.
Ve čtvrtek 29. června 2017 proběhl ve škole Sportovní den, který zahájilo tradiční
fotbalové klání. Po té následovaly různé sportovní tradiční i méně tradiční disciplíny.
Ve stejný den odpoledne proběhlo slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky a slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku. V přítomnosti rodičů a starosty Lhot Jana Růžičky a starostky
Borovnice Soni Rojkové děti ze školky zatancovaly a zarecitovaly a deváťáci zavzpomínali
na uplynulá školní léta. Filip Čermák, Jakub Čižmař, Zuzana Fajfrová, Žaneta Horváthová,
Lucie Kolešová a Tomáš Tylš obdrželi na památku na mateřskou školu krásnou knížku
a pamětní list. Deváťáci obdrželi závěrečná vysvědčení a pamětní listy.
Žáci 9. ročníku obdrželi na konci školního roku rozhodnutí o přijetí na vybrané střední
školy a střední odborná učiliště: Erika Hájková (Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí
nad Orlicí - obor obalová technika), Michal Horáček (Střední škola obchodu, řemesel
a služeb Žamberk - obor truhlář), Jan Kotera (Střední škola Podorlické vzdělávací centrum
Dobruška - obor informační technologie), Matěj Lovětinský (Střední škola Podorlické
vzdělávací centrum Dobruška - obor obráběč kovů), Daniela Peňázová (Střední škola
zahradnická a technická Litomyšl - obor zahradník), Jennifer Rustlerová (Gymnázium
F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou - obor Gymnázium), Lukáš Šeda (Střední škola
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Podorlické vzdělávací centrum Dobruška - obor informační technologie), Markéta
Štěpánová (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou - obor
kuchař - číšník), Oldřich Zářecký (Střední škola zemědělská a střední odborné učiliště
chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí - obor elektromechanik pro zařízení
a přístroje) a Vojtěch Veverka (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov
nad Kněžnou - obor autolakýrník).
V červnu 2017 se žáci školy i děti ze školky stali, na základě výběru peněz, adoptivními
rodiči supa mrchožravého z pražské zoologické zahrady.
Mateřská škola byla od 1. července do 20. srpna 2017 uzavřena z důvodu malého zájmu.
Nový školní rok v základní i mateřské škole byl zahájen v pondělí 4. září 2017.
Ve školce pracovaly paní učitelka Ludmila Štěpánková z Vrbice a nová paní učitelka Věra
Havelková z Rychnova nad Kněžnou. V průběhu svačin a oběda jim pomáhala paní
školnice Karla Stará.
Školka byla otevřena od 6.30 hod. do 16.00 hod., stejně jako v loňském školním roce.
Ve školce přibyly nové děti: Mariola Dvořáčková (Borovnice), Nikola Kotrasová
(Přestavlky), Martin Křehký, David Nosek, Viktorie Šaldová (všichni z Polomi), Jan
Stejskal a Tereza Škampová (oba ze Lhot u Potštejna).
Na začátku září 2017 navštěvovalo mateřskou školku 25 dětí. Úplata za mateřskou školu
činila 200 Kč za měsíc.
K 1. září 2017 navštěvovalo školu 87 žáků (1. a 4. třída - 20 žáků, 2., 3. a 5. třída - 26 žáků,
6. třída - 9 žáků, 7. třída - 8 žáků, 8. třída - 8 žáků a 9. třída - 16 žáků) ze Lhot u Potštejna,
Borovnice, Doudleb nad Orlicí, Chlen, Chlínek, Krchleb, Podlesí - Němčí, Polomi,
Potštejna, Prorub, 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 pět žáčků: Filip Čermák (Lhoty u Potštejna), Zuzana Fajfrová
(Vrbice), Lukáš Jelínek (Sudslava), Lucie Kolešová (Přestavlky) a Tomáš Tylš (Chlínky).
Do čtvrté třídy přibyla nová žákyně Natali Faitová (Rájec).
V novém školním roce bylo složení pedagogického sboru následující. Na prvním stupni
i nadále vyučovala paní učitelka Marie Nejedlá z Rozsochy, Pavla Macháňová z Rychnova
nad Kněžnou, Dagmar Bachmanová z Potštejna, Jiřina Fialová z Potštejna a nová paní
učitelka Věra Dolanská ze Sopotnice. Na druhém stupni vyučoval Jan Havel ze Lhot
u Potštejna matematiku, fyziku, informatiku, tělesnou výchovu a technické činnosti. Český
jazyk, dějepis a výchovu k občanství a zdraví vyučovala Kristýna Fajfrová z Vrbice.
Přírodopis, zeměpis, chemii, praktické činnosti, domácnost a tělesnou výchovu vyučovala
Markéta Bubnová ze Sudslavy. Věra Dolanská vyučovala přírodopis a informatiku. Marie
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Tylšová z Chlínek vyučovala anglický jazyk a dějepis a Jana Florianová z Doudleb
nad Orlicí vyučovala ruský jazyk.
Školní družinu vedla paní vychovatelka Pavla Klášterecká z Vamberka. Provoz školní
družiny byl od 11.00 hod. do 16.00 hod., stejně jako v loňském roce, a úplata za družinu
činila 40 Kč za měsíc.
Výchovným poradcem školy byla paní učitelka Markéta Bubnová. Školním metodikem
prevence byla paní učitelka Kristýna Fajfrová.
O pořádek a čistotu pečovala ve škole i ve školce paní školnice Karla Stará ze Lhot
u Potštejna a 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 u Potštejna.
Všichni žáci školy dostávali jednou týdně dotované mléko. Žáci měli zabezpečený
celodenní pitný režim - neomezeně se mohli napít čaje, šťáv nebo džusu. Cena pitného
režimu činila na dva měsíce 40 Kč. I v tomto roce byla Základní škola Lhoty u Potštejna
zapojena do projektu Ovoce do škol a žáci školy dostávali jednou týdně 1 kus ovoce
nebo zeleniny zdarma (např. nektarinku, hrušku a jiné).
Ve školním roce 2017-2018 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 2017 zahájil svou činnost přírodovědný kroužek, který vedl František Břečťan
ze Lhot u Potštejna.
V pátek 8. září 2017 žáci 5. až 9. ročníku zhlédli naučný cestopisný film Planeta Země
3000 Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky.
V pátek 15. září 2017 proběhlo vyhodnocení Prázdninových deníků. Žáci prvního stupně Nikola Bubnová, Eliška Čermáková, Nataela Dvořáčková, Tereza Kovaříčková a Martin
Palán obdrželi za svou snahu sladkou odměnu a hrací karty Kvarteta. Žáci druhého stupně
-

Pavel Hejzlar, Veronika Padrtková,

Renáta

Urbancová,

Vojtěch

Zavacký

a Adam Žaba získali také sladkou odměnu
a osm plusových bodů do Kreditního
systému.
Ve středu 20. září 2017 se školka
vypravila na výlet do Doudleb nad Orlicí,
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kde si děti prohlédly oboru a v zámeckém areálu muzeum přírodovědy.
Ve čtvrtek 21. září 2017
se lhotecká škola zúčastnila atletického čtyřboje
v Libchavách, kde soutěžilo pět škol. V mladší
kategorii

reprezentovali

Matěj Kovaříček, Pavel
Hejzlar a Ondřej Hlávka
za chlapce a za děvčata
Renáta Urbancová a Lenka Mazankievičová. Chlapci ve své kategorii vybojovali třetí
příčku a děvčata příčku druhou. V kategorii starších žáků reprezentovali za chlapce
Dominik Hejlek, Jiří Dohalský a Tomáš Dohalský a za dívky Zuzana Kopecká a Vendula
Vytlačilová. Chlapci vybojovali také třetí umístění.
Na konci září 2017 navštívila školku paní Miroslava Sahulová, logopedka z Kostelce
nad Orlicí. Poslechla si, jak děti mluví, a některým doporučila další nápravu.
Ve dnech 7. a 8. října 2017 proběhla ve Chlenech výstava
spolku Zahrádkářů, na kterou přispěli i žáci školy svými
výrobky z přírodnin a výkresy s podzimní tematikou.
V úterý 10. října 2017 se děti ze školky vypravily
do Kostelce nad Orlicí na představení O kocouru Mikešovi.
V úterý 10. října 2017 se ve Voděradech konalo
okresní kolo turnaje ve stolním tenise. V letošním
roce bojovala ze lhotecké školy tři družstva - starší
dívky (Vendula Vytlačilová a Lucie Sýkorová)
a chlapci (Dominik Hejlek, Jiří Dohalský a Tomáš
Dohalský) a mladší chlapci (Vojtěch Zavacký, Matěj
Kovaříček a Tereza Kovaříčková). Družstvo mladších chlapců i s jednou dívkou (smíšená družstva
byla povolená) vybojovalo krásné druhé místo,
obzvlášť Terezka ze 3. třídy mezi ostatními šešťáky
a sedmáky bojovala statečně. Družstvo starších dívek
se umístilo také na druhém místě a chlapci na pátém
místě.
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V pátek 13. října 2017 navštívil školku
a školu student zubního lékařství Vojtěch
Muthsam s preventivním programem, ve kterém děti učil, jak se správně starat o své zuby.
V pátek 13. října 2017 se 9. ročník zúčastnil
besedy s pracovnicí Úřadu práce paní Buňatovou. Beseda proběhla přímo v Rychnově
nad Kněžnou a byla zaměřena na výběr
budoucího povolání a příslušné střední školy
nebo učňovského oboru.
Ve čtvrtek 19. října 2017 se žáci 2., 3., 6. a 7. ročníku zúčastnili besedy s členy hasičského
sboru v Rychnově nad Kněžnou. V první části hasiči dětem připomněli důležitost znalosti
klíčových čísel pro záchranu osob a majetku, nacvičili s nimi volání na tísňové linky.
Předvedli jim své oblečení a vybavení a za každou správnou odpověď děti odměnili drobným dárkem s logem akce Hasík.cz, což je malý dráček - hasič. V pondělí 23. října 2017
pak následovala druhá část besedy, jejímž hlavním cílem bylo naučit žáky, jak se správně
zachovat při propuknutí požáru jak v uzavřených prostorech, tak i ve volné přírodě.
Ve čtvrtek 19. října 2017 zakončily děti
ze školky týden věnovaný posvícení
malým odpoledním vystoupením pro rodiče a následně i soutěžemi. Děti ráno
napekly koláče s povidly, které všichni
nakonec s chutí ochutnali.
V úterý 31. října 2017 se žáci 8. a 9. ročníku vydali na bezpečnostní program
s názvem The Action do Pelclova divadla v Rychnově nad Kněžnou. Tato projekce žákům
ukázala skutečné příběhy nehod, které se odehrály na silnicích. Také policista, hasič
a záchranář vypravovali skutečné příběhy o smrti několika mladých lidí.
Ve středu 15. listopadu 2017 se děti
ze školky vypravily do lesa uzamknout
les, rozloučit se se zvířátky, broučky,
hmyzem, stromy a vším živým v lese.
Děti

vlastnoručně

vyrobenými

klíči

za pomoci básně Zamykám, zamykám
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les les pomyslně zamkly a klíče
pověsily na okolní stromy. Nechybělo
také sportovní klání v podobě hodu
na cíl, hodu do dálky a skákání
přes švihadlo.
Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se děti
ze školky i žáci školy zúčastnili
besedy

Tonda

Obal

na

cestách

se zaměřením na třídění odpadů.
Na této akci se děti dozvěděly jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měly
také možnost podívat se na vzorky recyklovaných materiálů.
V úterý 21. listopadu 2017 navštívily děti
ze školky truhlářskou dílnu pana starosty Jana
Růžičky, který jim poutavým vyprávěním
přiblížil svou práci se dřevem a ukázal dětem
všechny stroje a nářadí, které používá.
V úterý 21. listopadu 2017 se celý druhý stupeň vypravil na exkurzi do Pewagu ve Vamberku, kde se seznámili s celým provozem.
Od výroby řetízků z drátu, přes stříhání,
kalírnu, zinkovnu až po konečnou výrobu
sněhových řetězů.
Žáci 1. až 5. ročníku a děti ze školky jezdili
od středy 22. listopadu 2017 do Plavecké školy v Ústí nad Orlicí, kde absolvovali deset
lekcí plaveckého výcviku.
Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 navštívilo
školku a žáky 1. až 4. ročníku kočovné
divadlo z Hradce Králové s loutkohereckým představením na motivy dvou příběhů ze slavné knížky Devatero pohádek
od Karla Čapka. Samy děti pak náhodně
vylosovaly, které dvě pohádky se budou
hrát - Příběh tuláka Františka Krále
a Loupežnickou pohádku. Na žáky 5. až 9. ročníku čekal program Fenomén Karel Čapek,
konkrétně ukázky z některých jeho her - Loupežník, Bílá nemoc a Adam stvořitel.
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V pondělí 27. listopadu 2017 se ve škole i ve školce konal Den otevřených dveří, rodiče
i veřejnost měli možnost navštívit školu i školku, prohlédnout si je a zúčastnit
se vyučovacích hodin.
V listopadu 2017 proběhl sběr papíru. Celkem bylo odevzdáno 1 185 kg papíru, nejvíce
kilogramů na žáka odevzdali žáci 8. ročníku (31,25 kg na žáka).
V úterý 5. prosince 2017 navštívili mateřskou školu i všechny školní třídy Mikuláš, andělé
a čerti. Čertovský průvod navštívil i obchod, poštu a Obecní úřad.

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se děti ze školky a žáci 1. až 3. ročníku vypravili do Vamberka
na představení Hvězdička Betlémská.
V pondělí 11. prosince 2017 žáci 8. a 9. ročníku zhlédli projekci spojenou s přednáškou
pojmenovanou O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti.
V úterý

odpoledne

12. prosince 2017 proběhla v mateřské škole
vánoční dílna s rodiči.
Děti s rodiči si společně
vyrobily krásného anděla
z lahve.
Ve čtvrtek 14. prosince 2017 proběhla vánoční besídka, tentokrát opět ve vánočně vyzdobeném kostele na Homoli. Děti a žáci si připravili směsici písniček, básniček a povídání.
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Homol
I v roce 2017 patřil kostel na Homoli pod Římskokatolickou farnost - děkanství Kostelec
nad Orlicí.

V první polovině roku sloužil mše v homolském kostele administrátor

P. Bc. Benedikt Rudolf Machalík, OPraem. Ten však v červenci 2017 odešel na nové působiště do nedaleké farnosti Nové Město nad Metují, kde bude pracovat jako kněz
a kaplan pro mládež. Na uvolněnou faru přišel P. Mgr. Ing. Vladimír Handl z farnosti
Krouna u Poličky.
Mše v kostele na Homoli v roce 2017 začínaly
v 14.30 hod. a konaly se v neděli 16. dubna,
30. dubna, 14. května, 28. května, 11. června,
25. června, 9. července, 23. července, 13. srpna,
27. srpna, 10. září, 24. září, 8. října, 22. října,
12. listopadu, 26. listopadu, 10. prosince
a 26. prosince 2017. Na pouťovou neděli
7. května a v neděli 17. září 2017 při příležitosti Švestkové pouti se konaly tři mše
(od 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.).
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.
V pátek 9. června 2017 se uskutečnila na Homoli akce Noc kostelů.
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Noc kostelů
V pátek 9. června 2017 se
od 19.00 hod. konala tradiční
noc kostelů, tentokrát na poutním místě s kostelem Bolestné
Panny Marie na Homoli.

Noc

kostelů

zahájil

v 19.00

hod.

administrátor

P. Benedikt Machalík. Poté následovala přednáška
o historii kostela Ing. Jiřího Slavíka, památkáře Národního památkového ústavu.
Dále zazněl žesťový orchestr pod vedením Václava Klecandra následovaný koncertem
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vokálně-instrumentálního
sdružení SoliDeo ze severních Čech se skladbami

z období

gotiky,

renesance až baroka.
Pro děti byla nachystána
soutěž. Po jejím splnění
obdrželi účastníci malý
dárek.
Silueta kostela byla této
noci během konání akce
výjimečně nasvícena reflektory a schodiště bylo
osvíceno svíčkami.
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Seznam zkratek
a. s. - akciová společnost
č. p. - číslo popisné
ČR - Česká republika
DPH - daň z přidané hodnoty
DVD - Digital Versatile Disc, Digitální všestraný disk
fin. - finanční
F. M. Pelcl - František Martin Pelcl
GSM - Global System for Mobile
ha - hektar
hod. - hodin
HZS - Hasičský záchranný sbor
j. n. - jinde nezařazené
JPO - Jednotka požární ochrany
Kč - Koruna česká
kg - kilogram
km2 - kilometr čtverečný
k. ú. - katastrální území
m - metr, m2 - metr čtverečný, m3 - metr krychlový
min. - minuta
ml. - mladší
mm - milimetr
např. - například
nar. - narozen
NN - nízké napětí
odpa - oddíl, paragraf rozpočtové skladby (v účetnictví)
Odv. a čistění odpad. vod a nakl. s kaly - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
o. p. s - obecně prospěšná společnost
p. č. - parcelní číslo
pol. - položka rozpočtové skladby (v účetnictví)
Převody vl. fondům v rozp. úz. úrovně - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
s. - sekund
SDH - Sbor dobrovolných hasičů
SMS - Short message service, Systém krátkých zpráv
s. p. - státní podnik
SR - státní rozpočet
s. r. o. - společnost s ručením omezeným
st. - starší
sv. - svatý
t - tuna
t. j. - to je
TTC - Table tenis club
tzn. - to znamená
úz. - územní
V - volt
VHP - výherní hrací přístroje
°C - stupně Celsia

- 99 -

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 2017.
Podklady týkající se Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna a Jednotky požární
ochrany Lhoty u Potštejna od Martina Růžičky ml., Libora Hájka a Milana Dědka.
Podklady týkající se Mysliveckého sdružení 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 od Dany Dědkové a Jana Růžičky.
Vlastní fotografie, fotografie Lukáše Horského, Michala Marka, Václava Morávka,
Martina Růžičky ml. a fotografie a informace poskytnuté novomanžely 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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