Jednotka požární ochrany kategorie V
I v roce 2019 byla ve Lhotách u Potštejna zřízena Jednotka požární ochrany kategorie V
(JPO V). Oblast působnosti JPO byla na začátku roku 2019 katastr obcí Lhoty u Potštejna,
Borovnice a Chleny. Celková rozloha katastrů je 17,98 km2 a ochrana se týká přibližně 920
obyvatel v těchto obcích.
Od února 2019 se začalo jednat o možnosti změny kategorie jednotky ze stávající
JPO V s místní působností na JPO III s územní působností. Poté probíhala další jednání
a začátkem dubna 2019 odeslal Obecní úřad Lhoty u Potštejna žádost o změnu kategorie
jednotky krajskému řediteli Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
V červenci 2019 obdržel Obecní úřad stanovisko, ve kterém byl souhlas změny kategorie
jednotky, s tím že změna proběhne v příštím přepracování plošného pokrytí Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany (plánováno na rok 2020).
Před koncem roku 2019 došlo ke změně Požárního poplachového plánu a lhotecká
jednotka byla nově přiřazena do prvního stupně poplachu do obcí Polom, Proruby,
Kostelecké Horky a Krchleby, ve druhém stupni poplachu do obcí Vrbice, Svídnice
a ve třetím stupni poplachu do obcí Potštejn, Záměl, Doudleby nad Orlicí a místní části
obcí Suchá Rybná a Merklovice.
Jednotka požární ochrany Lhoty u Potštejna měla ke konci roku 2019 čtrnáct členů.
K 1. lednu 2019 byl do jednotky zařazen nový člen Lukáš Hynek a k 1. červenci 2019
Lukáš Víša a k 1. dubnu 2019 přestal být členem Jaromír Starý ml.
Funkce

Jméno a příjmení

Odbornost*)

Velitel jednotky
Velitel družstva

Martin Růžička ml.
Václav Morávek

V-40, Ř B, NDT, ZPP
V-40, Ř C

Velitel družstva

Lukáš Horáček

V-40, Ř B, NDT, ZPP

Velitel družstva

Petr Horáček

V-40, MP, Ř B, NDT, ZPP

Velitel družstva

Jan Havel

V-40, Ř B, ZPP

Strojník

Lukáš Horský

S-40, Ř C, NDT, ZPP

Strojník

Jiří Horáček

S-40, Ř C

Strojník

Josef Vašátko

S-40, Ř C

Strojník

Lukáš Víša

S-40, Ř C

Hasič

Libor Hájek

Ř B, NDT, ZPP

Hasič

Jan Růžička

x

Hasič

Milan Dědek

x

Hasič

Jiří Marek

x

Hasič

Lukáš Hynek

x

*) Odbornost: V-40 - Odborný velitelský kurz, S-40 - Odborný strojnický kurz, Ř B - Řidič
v jednotce skupiny B, Ř C - Řidič v jednotce skupiny C, MP - Obsluha motorové pily,
NDT - Nositel dýchací techniky, ZPP - Základy první pomoci
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V roce 2019 byli členové jednotky proškoleni v teoretických a praktických cvičeních
celkem 42 hodinami a dále velitelé, strojníci, pilař a nositelé dýchací techniky dalšími
26 hodinami.
V sobotu 30. března 2019 se Martin
Růžička ml., Václav Morávek, Lukáš
Horáček a Petr Horáček zúčastnili na územním odboru Hasičského záchranného sboru
České republiky v Rychnově nad Kněžnou
školení Odborná příprava velitelů JPO V-8.
Martin Růžička ml., Lukáš Horáček, Petr
Horáček, Lukáš Horský, Jan Havel a Libor
Hájek se od soboty 6. dubna do neděle 7. dubna 2019 zúčastnili Kurzu základů první
pomoci v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech.

V neděli 26. května 2019 a v neděli 2. června 2019 byli v hasičárně ve Lhotách u Potštejna
proškoleni instruktory Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Martin
Růžička ml., Václav Morávek, Lukáš Horáček, Lukáš Horský, Jiří Horáček, Josef Vašátko,
Petr Horáček, Jan Havel, Libor Hájek, Jan Růžička, Milan Dědek, Jiří Marek, Lukáš
Hynek, Lukáš Víša a Jakub Fabián na kardiopulmonální resuscitaci za použití
automatizovaného externího defibrilátoru.
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V úterý 25.června 2019 se konal v Dobrušce velitelský den - Cobra a hasicí hřeby,
kterého se zúčastnil Martin Růžička ml., Lukáš Horský a Libor Hájek.
Od pátku 25. října do pondělí 28. října 2019 se v Ústřední hasičské škole v Bílých
Poličanech zúčastnili Velitelského kurzu V-40 a Strojnického kurzu S-40 Petr Horáček,
Jan Havel, Lukáš Horský, Josef Vašátko a Lukáš Víša. Jiří Horáček Strojnický kurz S-40
abslolvoval od úterý 19. listopadu do pátku 22. listopadu 2019.
V úterý 15. ledna 2019 navštívil hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hasičskou zbrojnici ve Lhotách u Potštejna. Lhotečtí hasiči ho seznámili s vybavením
a zázemím jednotky. Proběhla také prezentace historie sboru a činnosti v posledních letech.
Důvodem návštěvy byla diskuze nad pořízením AED (automatizovaného externího
defibrilátoru) do vybavení jednotky. Obec Lhoty u Potštejna v roce 2018 požádala
Královéhradecký kraj o dotaci na pořízení nového přístroje.

V pátek 29. března 2019 proběhl v podvečerních
hodinách praktický výcvik jednotky. Hasiči si nacvičili
práci s nastavovacím žebříkem a vytvoření jednoho
útočného proudu ze žebříku. Dále členové jednotky
procvičili pracovní polohování za pomoci pracovního
polohovacího opasku a lana.
V sobotu 15. června 2019 na srazu Borovnic v Borovnici
jednotka
prezentovala dvě
ukázky hašení hořícího oleje na pánvi a likvidaci
požáru domku, který byl vyroben z OSB
desek.
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V pondělí 24. června 2019 proběhl výcvik
členů

jednotky.

Tématem

byla

práce

s vodními proudy a hašení lesních, polních
a lučních požárů. Proběhlo zaškolení hašení
požárů z nástavby CAS pomocí kombinované proudnice a za pomoci přední
kropící lišty.

V neděli 20. října 2019 provedli členové
jednotky u požární nádrže v Rájci výcvik
jednotky,

kde

si

vyzkoušeli

obsluhu

čerpadla na CAS a motorového kalového
čerpadla.
V únoru 2019 přešla lhotecká jednotka
na nové svolávání jednotky. Původní GSM
svolávací zařízení jednotce nevyhovovalo, přešli tedy na informační a svolávací systém
pro hasiče FIREPORT. Nový způsob svolávání zrychlil vyrozumění členů jednotky
o události a zrychlil výjezd jednotky na místo události. Tiskárna umístěná v garáži
hasičárny jim vytiskne příkaz k výjezdu s informacemi o události a mapou, kde je
vyznačená cesta k místu zásahu. Původní GSM svolávací zařízení bude dále sloužit
k ovládání technologií ve zbrojnici (sirény, vrat, kompresoru, EZS).

Na konci dubna 2019 zakoupila obec Lhoty u Potštejna pro jednotku automatizovaný
externí defibrilátor (AED) - LIFEPAK 1000. Tento přístroj je určený k laické resuscitaci,
postiženému srdci podá elektrický výboj. AED je schopný automaticky rozlišit mezi
defibrilovatelnými

a

nedefibrilovatelnými
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rytmy.

Jednotka

má

další

vybavení

pro poskytnutí resuscitace postiženému a první předlékařské
pomoci. Zakoupení defibrilátoru bylo realizováno za finanční
podpory Královéhradeckého kraje, který na pořízení přispěl
částkou 51 030 Kč (celkové náklady na pořízení 57 099 Kč).
Díky krajskému projektu First responder, který se v Královéhradeckém kraji využívá, je jednotka Lhoty u Potštejna
schopna na žádost Zdravotní
záchranné
služby
Královéhradeckého

kraje

poskytnout

pomoc ještě před příjezdem záchranné
služby. A to nejenom spoluobčanům v obci
Lhoty u Potštejna, ale i občanům okolních
obcí.
V roce 2019 byla jednotce poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru ve výši 16 000 Kč na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí, která přispívá na získání odborných způsobilostí členů jednotky,
dále ke zvýšení akceschopnosti formou pořízení nového vybavení a proplacení zásahů
jednotky mimo území zřizovatele v předešlém období.
V roce 2019 hasiči provedli úpravu levé
zadní skříně na CAS-25, která proběhla
stejně jako úprava pravé skříně v roce 2018.
Původní oplechování již začínalo rezivět
a nebyl využit veškerý potencionální
prostor v tomto místě nástavby. Výtlaky
čerpadla byly převařeny pod nástavbu
vozidla, dno skříně bylo provedeno z hliníkového slzičkového plechu a schránka
byla osvětlena LED světly. Dále proběhla výměna akumulátorů u tohoto vozidla, původní
baterie byly nahrazeny novými bezúdržbovými, které jsou přímo určené pro hasičská
vozidla a pro trvalé připojení na konzervátor napětí.
Dopravní automobil Ford Tranzit byl v roce 2019 vybaven novými přepravkami
pro uložení prostředků ve vozidle.
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Výjezdy
V roce 2019 vyjela jednotka Lhoty u Potštejna k osmi událostem:
1. Čtvrtek 3. ledna 2019 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

22.31 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

22.39 hod.

Příjezd na základnu: 23.01 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

22.36 hod.

TA 3 L2 - HZS PS RK
Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela ke spadlému stromu mezi obce Lhoty
u Potštejna a Proruby. Na místě provedla za pomocí motorové pily zprůjezdnění
komunikace č. 3167. Po úklidu a zametení jednotka ve 22.52 hod. odjela z místa události
na svoji základnu.

2. Pondělí 11. března 2019 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

00.38 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

00.48 hod.

Příjezd na základnu: 01.35 hod.

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna byla povolána ke stromu přes komunikaci na křižovatce silnice č. 316
a 31611 (křižovatka Rájec - Přestavlky
- Skořenice - Kostelecké Horky). Jednotka vyjela na místo události v počtu
sedmi

členů.

Celkem

jednotka

odstranila za pomocí motorové pily
čtyři stromy z komunikace č. 316.
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00.43 hod.

3. Úterý 9. července 2019 - Činnost - kropení komunikace
Ohlášeno jednotce:

18.00 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

18.05 hod.

Příjezd na základnu: 20.15 hod.

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

18.00 hod.

Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna provedla kropení nově budované komunikace
v obci Borovnice. Celkem bylo použito 10,5 m3 vody.
4. Pondělí 2. září 2019 - Činnost - úklid komunikace
Ohlášeno jednotce:

17.00 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

17.05 hod.

Příjezd na základnu: 19.00 hod.

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

17.00 hod.

Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna provedla úklid místní komunikace po přívalovém dešti v obci Chleny. Pomocí kropící lišty na CAS 25 došlo k omytí 400 metrů
komunikace, celkem bylo spotřebováno 7 m3 vody.
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5. Úterý 17. září 2019 - Technická pomoc - úklid komunikace
Ohlášeno jednotce:

7.11 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

7.23 hod.

Příjezd na základnu: 8.55 hod.

Spolupráce s:

JSDH Choceň, Policie ČR, JSDH Koldín

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

7.17 hod.

CAS 30 T815-7 - JSDH Choceň
Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela
na žádost KOPIS v počtu pěti členů k mezikrajské
výpomoci do katastru obce Koldín. Jednalo se o technickou pomoc při odstranění nánosů bahna z komunikace č. 31610, které bylo na komunikaci naneseno
během zemědělských prací na přilehlých pozemcích,
v délce 250 metrů.

6. Čtvrtek 3. října 2019 - Technická
pomoc - odstranění stromu
Ohlášeno jednotce:

17.50 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

17.50 hod.

Příjezd na základnu: 18.04 hod.

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

17.50 hod.

Popis události: Jednotka během provádění kondiční jízdy s vozidlem DA L1Z Ford Transit
narazila na spadlý strom na komunikaci č. 31611 (u Kosteleckých Horek), po domluvě
s KOPIS provedla za pomocí motorové pily jeho odstranění a pokračovala dál v kondiční
jízdě.
7. Sobota 23. listopadu 2019 - Technická pomoc - odstranění stromu
Ohlášeno jednotce:

12.13 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

12.20 hod.

Příjezd na základnu: 12.38 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna
TA 3 L2 - HZS PS Rychnov nad Kněžnou
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12.18 hod.

Popis události: Jednotka byla povolána ke spadlému stromu na komunikaci č. 3167
v katastru obce Borovnice, místní části Přestavlky. Jednotka za pomocí motorové řetězové
pily provedla jeho odstranění z komunikace.

8. Úterý 31. prosince 20019 - Použití AED
Ohlášeno jednotce:

16.44 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

16.50 hod.

Příjezd na základnu: 18.07 hod.

Spolupráce s:

Policie ČR, ZZS Královéhradeckého kraje, First respondent

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

16.49 hod.

Popis události: Jednotka vyjela na žádost Zdravotní záchranné služby Královéhradeckého
kraje k osobě v bezvědomí ve Lhotách u Potštejna. Na místě události poskytla postiženému
za pomoci AED resuscitaci. Dále asistovala u přistání vrtulníku letecké záchranné služby.
Následně pomohla s transportem pacienta do sanitního vozu a poté do vrtulníku.
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Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 19. ledna 2019 se v místním pohostinství konala
od 17.00 hod. Výroční valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Lhoty u Potštejna. Pozvání přijal Mjr. Michal Kalous
z územního odboru HZS RK, starosta okrsku č. 18 František
Břečťan, velitel okrsku č. 18 Jindřich Sejkora, zástupce
výkonného výboru Odborového svazu hasičů Rychnov
nad Kněžnou Jan Starý, starostka obce Borovnice Soňa
Rojková, zastupitel obce Chleny Josef Štepka a dále zástupci sborů Polom, Chleny,
Borovnice, Rájec, Kostelecké Horky a Číčová. Přítomní byli seznámeni s činností SDH
a JSDH v předešlém roce a slavnostně byli přijati dva noví členové (Lukáš Hynek a Ondřej
Jakubec). Od představitelů našeho okrsku náš sbor obdržel medaili k příležitosti oslavy
stého výročí republiky.

Zleva: František Břečťan a Jan Růžička

Starostou lhoteckého sboru dobrovolných hasičů byl v roce 2019 Milan Dědek,
místostarostou Jan Růžička, velitelem Martin Růžička ml., zástupcem velitele Václav
Morávek, jednatelem Jan Havel, strojníkem Lukáš Horský, hospodářem Libor Hájek,
revizorem Jiří Fibikar a členem výboru byl Jiří Horáček a Renata Zavacká.
Členský příspěvek na rok 2019 činil 100 Kč.
V průběhu roku 2019 se výbor scházel pravidelně každou první středu v měsíci v hasičárně
na krátkých poradách, kde se projednávaly plánované akce a organizační věci.
Během roku 2019 byli přijati tito noví členové: Ondřej Bečička, Marcela Flegelová,
Marcela Hervertová, Michaela Hlávková, Eliška Hovorková, Lukáš Hynek, Ondřej
Jakubec, Jan Kocián, Laura Kociánová, Tereza Kovaříčková, Natálie Lukavská, Kristýna
Pastvová a Kateřina Vávrová. V roce 2019 ukončili členství ve Sboru dobrovolných hasičů
Lhoty u Potštejna Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Lenka Jakubcová, Barbora Kopecká,
Zuzana Kopecká, Martin Kroul, Kateřina Sejkorová, Lucie Sejkorová, Petra Zámečníková
a Nikola Zavacká.
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Na konci roku 2019 měl lhotecký hasičský sbor 53 registrovaných členů (Anna Bečičková,
Ondřej Bečička, Petr Bečička, František Břečťan, Milan Dědek, Martin Dudek, Jakub
Fabián, Jiří Fibikar, Marcela Flegelová, Veronika Flegelová, Libor Hájek, Jan Havel,
Veronika Havlová, Marcela Hervertová, Ondřej Hlávka, Michaela Hlávková, Jiří Horáček,
Lukáš Horáček, Michal Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Eliška Hovorková, Lukáš
Hynek, Ondřej Jakubec, Vojtěch Jakubec, Jan Kocián, Laura Kociánová, Tereza
Kovaříčková, Natálie Lukavská, Jiří Marek, Ladislav Matějka, Patrik Matějka, Martin
Morávek, Tomáš Morávek, Václav Morávek, Kristýna Pastvová (Doudleby nad Orlicí),
Libor Provazník (Rájec), Jan Růžička, Marek Růžička, Martin Růžička ml., Jaromír
Starý ml., Jana Stejskalová, Věra Sýkorová, Josef Vašátko, Kateřina Vávrová, Michal
Vavruška, Bohuslav Zámečník, Soňa Zářecká, Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký, Renata
Zavacká, Matěj Zavacký a Vojtěch Zavacký) a 18 členů přispívajících (Jiří Břečťan,
František Dostál, Jaroslav Hájek, Milan Horský, Josef Hylák, Jaroslav Charvát, Josef
Jiruška, Jaromír Kameník, František Kozel, Josef Provazník, Radek Provazník, Jiří
Rychtařík, František Starý, Milan Stejskal, Jaromír Vavruška ml., Jaromír Vavruška st.,
Zdeněk Zahradník ml. a Zdeněk Zahradník st.).
V pátek 8. února 2019 se na Polomi konala
Výroční schůze okrsku číslo osmnáct.
Schůze proběhla za účasti zástupců všech
jedenácti sborů z 18. okrsku, starostů
jednotlivých

obcí,

ale

také

zástupců

ostatních spolků z okolí, Jitky Martincové
ze sekretariátu Okresního sdružení hasičů
Rychnov nad Kněžnou a Jana Starého,
zástupce výkonného výboru Okresního
sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou.
V úterý 12. února 2019 od 18.00 hod.
se ve lhotecké hospodě konalo Školení
řidičů aneb co si pro nás připravil
rok 2019 v silničním provozu. Toto
školení uspořádali lhotečtí hasiči.
Přednášku o dopravních předpisech
provedl Jan Kubias, majitel autoškoly
z Kostelce

nad

Orlicí.

Přednášky

se zúčastnilo jedenáct občanů.
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V sobotu

23.

února

2019,

v sobotu

2. března 2019 a v sobotu 9. března 2019
prováděli hasiči v obecním lese úklid
po těžbě dřeva, celkem hasiči odpracovali
přibližně 140 hodin a zisk byl 12 068 Kč.
V sobotu 23. března 2019 se v Bílém
Újezdě konalo okresní shromáždění hasičů.
V úterý 30. dubna 2019 hasiči opět zajistili
tradiční pálení čarodějnic za tělocvičnou.
Brigáda na zajištění dřeva na čarodějnice proběhla v úterý 23. dubna 2019. Hranice byla
postavena v neděli 28. dubna 2019. Veškeré

občerstvení zajistili také hasiči. Členové
jednotky

si

připravili

ukázku

hašení

hořícího oleje na pánvi a děti předvedly
hasičský útok. Již popáté v řadě byla letos vztyčena májka před obchodem. Zisk z pořádání
čarodějnic byl 12 031 Kč.
V sobotu 8. června 2019 se hasiči Lhoty u Potštejna zúčastnili setkání Sodomkových
karoserií a Stratílkových hasičských stříkaček Sodomkovo a Stratílkovo Vysoké Mýto.
Lhotecký sbor od sobotního rána na vysokomýtském náměstí vystavoval historickou
stříkačku Stratílek z roku 1941 a cisternovou automobilovou stříkačku Škoda 706 RTHP,
jejíž nástavba a karoserie vznikla v roce 1979 také ve Vysokém Mýtě.
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V sobotu 29. června 2019 od 15.00 hod. zorganizovali hasiči zábavné odpoledne,
které se konalo na lhoteckém fotbalovém hřišti. Zisk z pořádání akce byl 8 178 Kč.
V sobotu 31. srpna 2019 vyrazili lhotečtí
hasiči do Borovnice, kde borovničtí hasiči
pořádali 14. ročník spanilé jízdy mopedů.
Hasiči ze Lhot přivezli pro děti hasičskou
pěnu a děti se v pěně pěkně vyřádily.
Ve čtvrtek 11. července 2019 odpoledne
provedli hasiči vyčištění požární nádrže
od nánosu usazenin.
V sobotu 26. července 2019 přijelo do Lhot
na hřiště kočovné divadlo s pohádkou
a hasiči zajistili občerstvení v party stanu.
Zisk z pořádání akce byl 3 936 Kč.
V sobotu 28. září 2019 zorganizovali hasiči
na lhoteckém hřišti ukončení léta. Zisk
z pořádání akce byl 9 202 Kč.
V sobotu 19. října 2019 od 17.00

hod.

uspořádali
hasiči
v hospodě
Besedu
s hasiči,
kde
veřejnost
seznámili s resuscitací osob za použití AED (automatický
externí defibrilátor) a dále s prevencí v požární ochraně.
Besedy se zúčastnilo šestnáct občanů.
V sobotu 26. října 2019 se lhotečtí hasiči zúčastnili oslav
135 let od založení hasičského sboru v Kosteleckých Horkách. V sobotu bylo
zorganizováno prověřovací cvičení, na kterém zúčastnění procvičovali dálkovou dopravu
vody po obci. Lhotecká jednotka pomocí CAS prováděla čerpání vody z přírodního zdroje,
kterou následně předávala pomocí dopravního vedení do dalšího stroje hasičů z Běstovic.
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Do dálkové dopravy se zapojilo celkem deset sborů.
V neděli 27. října 2019 se pak po obědě účastnili lhotečtí
hasiči výroční schůze, která proběhla v kulturním domě
v Kosteleckých Horkách.
V pátek 1. listopadu 2019 uspořádali hasiči lampionový
průvod. Zisk z pořádání akce byl 1 404 Kč.
V sobotu 2. listopadu 2019 vysadili hasiči v obecním lese 1400 stromků.
V pátek 8. listopadu 2019 se ve lhotecké hasičárně konala členská schůze okrsku,
kde se projednávala příprava valných hromad, zajištění voleb a byl zde projednán návrh
na zakoupení nové časomíry z pokladny okrsku za přispění jednotlivých sborů a využití
krajské dotace.
V roce 2019 byla opravena káď - byl proveden nový nátěr a opraveno nátokové hrdlo.

V roce 2019 pořídil Sbor dobrovolných hasičů pro své
členy na vycházkové stejnokroje nášivky se znakem
a nápisem Hasiči Lhoty u Potštejna za 4 181 Kč, dále
zakoupil stejnokroje PS II, trička, čepice, jmenovky
a šle za 5 406 Kč. Také byly zakoupeny přepravky
na uložení stanů a přepravky na uložení půllitrů a dalšího skla za 7 803 Kč. Stejně jako v minulých letech
poskytl Ing. Stanislav Barvínek SDH Lhoty u Potštejna finanční dar, tentokrát 7 000 Kč.
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Hasičské soutěže
Lhotecký

Soptík:

Ve

středu

8. května 2019 se v Kostelecké
Lhotě konala hasičská soutěž Lhotecký Soptík, které se zúčastnilo
jedno

družstvo

dětí

ze

Lhot

u Potštejna (Ondřej Bečička, Anna
Bečičková, Veronika Flegelová,
Ondřej Hlávka, Eliška Hovorková,
Vojtěch

Jakubec,

Jan

Kocián,

Laura

Kociánová, Tereza Kovaříčková a Natálie
Lukavská).
soutěžilo

V kategorii
třináct

starších

družstev

a

žáků

lhotecké

družstvo se umístilo na třináctém místě
s časem 1 min. 8.97 s. Zvítězilo družstvo
z Kvasin s časem 30.65 s.
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Okrsková

hasičská

soutěž:

V sobotu

11. května 2019 se na Polomi konala
Okrsková hasičská soutěž. Lhoty u Potštejna
reprezentovalo jedno družstvo dětí (Ondřej
Bečička, Anna Bečičková, Ondřej Hlávka,
Eliška Hovorková, Veronika Flegelová, Vojtěch Jakubec, Jan Kocián, Laura Kociánová,
Tereza Kovaříčková a Natálie Lukavská),
jedno družstvo žen (Marcela Flegelová,
Michaela Hlávková, Marcela Hervertová,
Kristýna Pastvová, Jana Stejskalová, Věra
Sýkorová, Kateřina Vávrová a Soňa Zářecká)
a jedno družstvo mužů (Petr Bečička, Libor
Hájek, Jan Havel, Lukáš Horáček, Petr
Horáček, Martin Růžička ml. a Jaromír
Starý).
Děti se ve svojí kategorii, kde soutěžilo pět družstev, umístily na druhém místě s časem
29.00 s. Vítězem se v této kategorii stalo družstvo z Vrbice s časem 27.80 s. V kategorii
žen soutěžilo pět družstev. Lhotecké ženy obsadily čtvrté místo s časem 34.77 s. Vítězkami
se staly ženy z Rájce (čas 28.03 s.). Muži skončili na šestém místě s časem 47.56 s.
V mužské kategorii soutěžilo devět družstev. Putovní pohár okrsku si odvezlo družstvo
mužů z Rájce s časem 26.36 s.
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O Horecký pohár: V Kosteleckých Horkách se v sobotu 7. září 2019 konal již devatenáctý ročník soutěže O Horecký pohár.
Za Lhoty u Potštejna soutěžilo jedno dětské
družstvo (Ondřej Bečička, Anna Bečičková,
Albert Čepek, Eliška Hovorková, Natálie
Lukavská, Jan Palán, Josef Peňáz a Kateřina Vostřelová (Kostelecké Horky)) a jedno
mužské družstvo (Jakub Fabián, Lukáš
Horáček, Michal Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Ondřej Jakubec, Tomáš Morávek
a Oldřich Zářecký).
V kategorii starších dětí soutěžila tři družstva. Lhotecké děti se v této kategorii umístily
na třetím místě s časem 1 min. 33.73 s. Vyhrály děti z Rájce s časem 43.40 s.
V mužské kategorii - s úpravou sání soutěžilo sedm družstev. Lhotečtí muži v této kategorii skončili na šestém místě s časem 40.51 s. Zvítězilo družstvo z Třebešova (31.58 s.).
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Myslivecký spolek Podháj Lhoty u Potštejna
K 1. lednu 2019 měl Myslivecký spolek Podháj 14 členů: Josef Bečička, Petr Bečička,
Roman Čermák, František Dudek, Jaroslav Horáček, Jindřich Husák, Ladislav Matějka,
Jaromír Vavruška ml. (všichni ze Lhot), Libor Provazník (Rájec), Antonín Diblík (Choceň),
Miloš Kurka (Rychnov nad Kněžnou), David Fibikar, Miroslav Fibikar (oba Koldín)
a Vojtěch Wiesner (Pardubice). Předsedou výboru spolku byl Miloš Kurka, místopředsedou David Fibikar, finančním hospodářem Petr Bečička a mysliveckým hospodářem
Libor Provazník.
Výroční schůze Mysliveckého spolku Podháj Lhoty u Potštejna se konala v sobotu
23. března 2019 od 15.00 hod. ve lhotecké hospodě.
Myslivecký rok trval od 1. dubna 2018 do 31. března 2019.
Myslivecký spolek hospodařil na necelých 600 ha honebních pozemků.
V mysliveckém roce 2018-2019 bylo uloveno 14 srnců, 5 srn a 2 srnčata, 1 muflonče,
12 selat a 2 lončáky prasete divokého a 6 lišek. Zvěřina byla rozdělena členům dle předem
daných pravidel. Několik kusů bylo využito k mysliveckým účelům. U všech kusů bylo
společně se vzorkem na trichinellu (svalovce) předloženo i pírko (ocásek). I v tomto
mysliveckém roce nebyla z důvodu nízkého stavu lovena zvěř zaječí.
Myslivecký spolek Podháj využíval v mysliveckém roce 2018-2019 tři lovecky
upotřebitelné psy - jednoho vlastnil Jaromír Vavruška ml., jednoho Miroslav Fibikar
a jednoho Josef Bečička.
V roce 2019 se uskutečnily dvě naháňky.
První

naháňka

se

konala

v sobotu

16. listopadu 2019 a druhá se konala
ve čtvrtek 26. prosince 2019 (na Štěpána).
Zakončení obou naháněk bylo ve lhotecké hospodě. Na první naháňce byla
ulovena dvě selata prasete divokého a jedna
liška a na druhé naháňce se nepodařilo
ulovit nic.
Ve lhotecké honitbě byly tři umělé nory, ve kterých v myslivecké sezoně 2018-2019
nebyla odchycena žádná liška. Dále ve lhotecké honitbě bylo třináct krmelců se slanisky.
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Stolní tenis - sezona 2018-2019
TTC (Table Tenis Club) Lhoty u Potštejna je registrovaný oddíl hráčů stolního tenisu.
Během sezony se hrají utkání dospělých - každý tým hraje dvakrát s každým týmem dané
soutěže. V jednom utkání se hraje osmnáct zápasů (dvě čtyřhry a šestnáct dvouher).
V utkání hrají čtyři hráči. Zápas stolního tenisu se hraje na 3 vítězné sety (sady) do 11,
mezi sety je asi minutová přestávka. Za vítězné utkání jsou 3 body, za remízu 2 body
a za prohru 1 bod. Sezona stolního tenisu trvá zhruba od konce září a končí přibližně
v polovině dubna, v závislosti na počtu mužstev v soutěži. V okresních soutěžích jsou
zápasy jednou týdně a v krajských zpravidla jednou za čtrnáct dní, ale hrají se dva zápasy
za jeden den, buď v sobotu, nebo v neděli (dopoledne, odpoledne).
Dospělí trénovali zpravidla jednou až dvakrát týdně na sále hospody ve Chlenech,
občas i v okolí (např. Kostelec nad Orlicí).
TTC Lhoty u Potštejna měl v sezoně 2018-2019 tři týmy.
A tým - Jiří Vavruška (nar. 1970, Lhoty), Milan Bečička (nar. 1970, Záměl), Petr
Sedláček (nar. 1982, Týniště nad Orlicí), Vojtěch Viesner (nar. 2001, Rychnov
nad Kněžnou), Jan Trnka (nar. 1969, Potštejn), Jakub Michl (nar. 1997, Dobré) a Jiří
Marek (nar. 1992, Lhoty);
B tým - Zdeněk Drahoš (nar. 1971, Potštejn), Jan Trnka, Jiří Marek, Jakub Michl,
Jaroslav Bříza (nar. 1962, Týniště nad Orlicí) a Leoš Matějus (nar. 1970, Borovnice);
C tým - Rostislav Vevjora (nar. 1954, Kostelec nad Orlicí), Jiří Marek, František
Jakubec (nar. 1966, Chleny), Libor Hájek (nar. 1977, Lhoty), Dušan Junek (nar. 1968,
Přestavlky) a Leoš Matějus.
TTC Lhoty u Potštejna „A“ hrál v sezóně 2018-2019 v krajské soutěži II. třídy
ve skupině B. Tým „A“ v této soutěži skončil s 50 body (12 výher, 4 remízy a 6 proher)
na pátém místě. V soutěži se hrálo 22 kol za účasti 12 týmů. V tomto ročníku se v týmu
prostřídali i hráči z “béčka“, brzy se rozkoukali, stali se oporami a páté místo bylo
kolektivním úspěchem všech zainteresovaných.
TTC Lhoty „B“ bojoval v regionálním přeboru 1. třídy. Okresní soutěže se zúčastnilo
po reorganizaci soutěží 14 týmů a v této sezoně se hrály jako obvykle 2 zápasy, doma venku. V nejvyšší okresní soutěži si „béčko“ počínalo výtečně a získalo celkově 62 bodů
(18 výher, 0 remíz a 8 proher) a obsadilo v silné konkurenci čtvrté místo.
TTC Lhoty „C“ hrál v regionálním přeboru 2. třídy. Tým „C“ skončil celkově na výtečném
druhém místě s 54 body (14 výher, 4 remízy a 4 prohry). V této sezoně lhotecké
„céčko“ excelovalo a počínalo si v této soutěži nad očekávání dobře.
Klubu se bohužel ani v roce 2019 nepodařilo najít vhodnou osobu pro trénink dětí.
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chleny
Lhotečtí zahrádkáři jsou ve spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Chleny, ta měla k 31. 12. 2019 registrováno 61 členů. Ze Lhot u Potštejna byli členy tohoto
svazu František Břečťan, Jaroslav Petráněk, Josef Bečička, Josef Jiruška, Jaromír Kameník,
Pavel Kameník a Hana Zahradníková. Bohužel v roce 2019 zemřel člen svazu Ladislav
Švec, Lhoty u Potštejna č. p. 16.
V neděli 24. února 2019 se konala výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu
v hospodě ve Chlenech. Na této výroční schůzi byly uskutečněny dle stanov svazu nové
volby do výboru, které byly tajné, a byl zvolen nový sedmičlenný výbor. Předsedou se stal
František Břečťan ze Lhot u Potštejna, který nahradil dosavadního předsedu Oldřicha
Roušavého ze Svídnice. Novým místopředsedou byl zvolen Oldřich Roušavý, tajemnicí
Markéta Kameníková ze Chlen, pokladní Lenka Snítilá z Kosteleckých Horek,
zapisovatelem František Marek ze Chlínek, kulturu, zájezdy a odbornost budou zajišťovat
Jaroslav Petráněk ze Lhot u Potštejna a František Krčmář ze Chlen. Předsedou kontrolní
komise byl zvolen Jiří Voborník z Vrbice, za členy Ladislav Plocek ze Chlen a Tomáš
Hlávka z Chlínek. Mimo stávajících členů ve výboru je v každé obci ustaven tzv. důvěrník
či důvěrnice pro vzájemné informativní potřeby nejen se členy Českého zahrádkářského
svazu, ale i s ostatními organizacemi a občany v obci.
I v roce 2019 vedl František Břečťan a Oldřich Roušavý přírodovědecký kroužek v Základní škole ve Lhotách u Potštejna. Členy kroužku tvořili žákyně a žáci z nižších tříd
a pravidelně se scházeli každý měsíc. Při příznivém počasí chodili do přírody seznamovat
se s ní a poznávat rostliny, bylinky, druhy stromů a jejich ošetřování a podobně.
Při nepříznivém počasí a v zimních měsících děti malovaly různé druhy ovoce, zeleniny,
stromky, domečky se zahrádkami a různá zátiší se zvířátky a podobně.
Od čtvrtka 3. října do neděle 6. října 2019 se v Častolovicích konala výstava Zahrada
východních Čech. I v tomto roce se zahrádkáři ze svazu Chleny zapojili se svojí úspěšnou
expozicí. Na této výstavě proběhla i anonymní soutěž o nejlépe naaranžovanou ošatku
zeleniny a ovoce, ocenění za první místo získala Markéta Kameníková ze Chlen.
V roce 2019 uskutečnili zahrádkáři zájezd do Brodku u Konice, kde jsou zahrady
s květinami, bylinkami a stromky, ze kterých se v těchto zařízeních získávají čaje, tinktury,
esence a léčivé masti. Další zastávkou byla návštěva v Arboretu Paseka Makču Pikču
v obci Paseka u Šternberka - na čtyřhektarovém čedičovém skalním podloží se pěstuje
čtyři tisíce druhů rostlin a skalniček a v každém ročním období zde něco kvete.
V podzimním předdušičkovém období byl uskutečněm zájezd do Polska na nákupy
do tržnice Kudowa Zdrój.
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2019, pořádaná Farní
charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla
ve třiceti třech obcích, kde bylo do sto
čtyřiceti

třech

pokladniček

vybráno

869 708 Kč. Část ve výši 65 % byla
vrácena na účet Farní charity Rychnov
nad Kněžnou, která použila získané prostředky na obnovu vybavení ve Stacionáři
sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou,
na podporu rodin ohrožených sociálním
vyloučením, na pořízení pracovních pomůcek pro lidi se zdravotním postižením
v Neratově

a

také

přispěla

do

fondu

pro mimořádné situace a poskytla finanční
dar pro humanitární projekty v Indii. Zbylá
částka 35 % byla rozdělena takto: 15 %
využila na své projekty příslušná diecézní
Charita, 10 % pomohlo potřebným v zahraničí, 5 % šlo na celostátní projekty
a zákonných 5 % byla režie sbírky.
V roce 2019 byla sbírka pořádána po osmé i ve Lhotách u Potštejna. Tři králové chodili
po Lhotách u Potštejna v sobotu 5. ledna 2019
dopoledne a po obědě. Oproti loňskému roku
chodily dvě skupinky koledníků. Po části Malé
Lhoty a na Homoli chodili Ema Havlová, Jan
Palán a Adéla Hlávková, doprovod dětem (nosiče
pokladničky)

dělala

Michaela

Hlávková.

Po zbývající části Malé Lhoty a ve Velké Lhotě
chodili Eliška Hovorková, Martin Palán a Filip
Čermák, doprovod dětem (nosiče pokladničky)
dělala Ivana Palánová.
Ve Lhotách se celkem vybralo 8 927 Kč.
Tři Králové dali jako v minulých letech dárcům
kalendáříček na rok 2019, malý cukřík a letáček
o sbírce.
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Zleva: Ema Havlová, Jan Palán a Adéla Hlávková.

Zleva: Eliška Hovorková, Martin Palán a Filip Čermák.
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Pouť
V neděli 12. května 2019 se ve Lhotách u Potštejna a na Homoli konala pouť.
Na návsi ve Lhotách letos bohužel nebyly žádné atrakce pro děti a ani žádné prodejní
stánky. Náves totiž užívala stavební firma, která prováděla výstavbu nového vodovodu,
jako manipulační prostor pro uskladnění techniky a materiálu. Z tohoto důvodu nebylo
atrakce možné umístit na náves.
Na Homoli byly dva
stánky - stánek s keramikou paní Petrašové
z Homole

a

stánek

se sladkostmi a perníky.
V homolském

kostele

se při příležitosti pouti
konaly

tři

mše

-

v 8.00 hod., 10.00 hod.
a 14.00 hod.
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Čarodějnice a stavění májky
V úterý 30. dubna 2019 se za tělocvičnou konalo pálení čarodějnic.
Děti měly sraz na hřišti v 16.00 hod.
a potom vyrazily na honbu za pokladem. Po cestě plnily různé úkoly
a pod homolskými schody na ně
čekal slíbený poklad - balíček
s překvapením pro každého. Po návratu děti předvedly hasičský útok a potom hasiči předvedli ukázku hašení hořícího oleje
na pánvi - olej hasili nesprávně vodou a předvedli, jak velký plamen vznikne. Pro všechny
bylo nachystáno občersvení (makrely, kuřecí plátky, grilovaný hermelín a alkoholické
i nealkoholické nápoje). Již popáté byla postavena májka před obchodem. Nejdříve lidé
ozdobili májku krepovými papíry a pak jí hasiči těsně po 19.00 hod. postavili
před obchodem. V letošním roce opět hasiči zpevnili kmen ocelovými pruty, aby májku
neskáceli vandalové, jak se tomu stalo před třemi lety. Toto opatření bylo úspěšné a letos
májka stála celou dobu bez poškození. Hasiči opět nachystali dřevěnou hranici. Oheň byl
zapálen po půl osmé a během chvilky se pěkně rozhořel. Letos se opět počasí vydařilo.
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Volby do Evropského parlamentu
V pátek 24. května 2019 od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a v sobotu 25. května 2019
od 8.00 hod. do 14.00 hod. byly na území
ČR otevřeny volební místnosti - konaly se
volby do Evropského parlamentu. Volební
místnost byla v tělocvičně Základní školy
a Mateřské školy Lhoty u Potštejna.
Předsedkyní okrskové volební komise byla Eva Myšáková, místopředsedkyní Blanka
Matějusová, členy Zuzana Bečičková a Václav Pelda a zapisovatelkou Radka Čermáková.
Václav Pelda byl zástupce za Komunistickou stranu Čech a Moravy.
Ve Lhotách bylo zapsáno v seznamu voličů 255 voličů. Do Evropského parlamentu přišlo
ve Lhotách volit 73 občanů - volební účast 28,63 %, platných hlasů bylo 72. Vítězem
se ve Lhotách stalo hnutí ANO 2011 se 22 hlasy (30,55 %), druhá byla Česká pirátská
strana s 11 hlasy (15,28 %), na třetím a čtvrtém místě se umístila Občanská demokratická
strana a Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) se 7 hlasy (9,72 %),
pátá skončila Česká strana sociálně demokratická s 5 hlasy (6,94 %), na šestém místě
se umístila strana NE-VOLIM.CZ se 4 hlasy (5,55 %), sedmé až osmé místo obsadila
Koalice Rozumní, ND a Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová
se 3 hlasy (4,17 %), devátá až jedenáctá byla Romská demokratická strana, Koalice STAN,
TOP 09 a Demokratická strana zelených se 2 hlasy (2,78 %) a dvanáctá až patnáctá
se umístila Strana nezávislosti ČR, Komunistická strana Čech a Moravy, Volte Pravý
Blok ... www.cibulka.net a Alternativa pro Českou republiku 2017 s 1 hlasem (1,39 %).
Celkem kandidovalo třicet devět politických
stran. Ve Lhotách nezískalo ani jeden hlas dvacet
čtyři stran.
V České republice bylo zapsáno v seznamu
voličů

8 316 737

parlamentu

přišlo

voličů.
v České

Do

Evropského

republice

volit

2 388 304 voličů - volební účast 28,72 %, počet
platných hlasů byl 2 387 378 hlasů. V těchto
volbách bylo voleno 21 poslanců. Celkovým
vítězem se v ČR stalo hnutí ANO 2011
se 6 mandáty (21,18 % hlasů), na druhém místě
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byla Občanská demokratická strana se 4 mandáty (14,54 %), třetí místo obsadila Česká
pirátská strana se 3 mandáty (13,95 %), čtvrtá se umístila Koalice (STAN), TOP 09 také
se 3 mandáty (11,65 %), páté místo obsadila Svoboda a přímá demokracie - Tomio
Okamura (SPD) se 2 mandáty (9,14 %), šestá skončila Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová také se 2 mandáty (7,24 %) a sedmá byla Komunistická
strana Čech a Moravy s 1 mandátem (6,94 %).

Zleva: Václav Pelda, Zuzana Bečičková, Blanka Matějusová, Eva Myšáková a Radka Čermáková.
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Zábavné odpoledne pro děti i dospělé
V sobotu 29. června 2019 uspořádali na fotbalovém hřišti
u školy od 15.00 hod. hasiči Zábavné odpoledne pro děti
i dospělé. Pro děti byly nachystány různé soutěže (nošení
pingpongového míčku na lžíci, převoz vody v kolečku,
házení kroužků na tyč, skákání v pytli, shazování plechovek a řešení hlavolamů). Za splnění všech úkolů dostaly
děti odměnu. Jelikož bylo velké teplo, nachystali hasiči
rozprašovač s vodní mlhou a nejen děti toto osvěžení
uvítaly. Dále si děti mohly vyrobit sliz a zadovádět si
v pěně či se osprchovat
pod

vodním

dělem.

Bylo nachystané bohaté
občerstvení. Večer hrála

k posezení

dukovaná hudba.
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repro-
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Sraz Lhot a Lehot
Od pátku 5. července do neděle 7. července 2019 se konal ve Lhotě pod Horami v jižních Čechách třicátý devátý Sraz Lhot a Lehot.
Naše Lhoty se zaregistrovaly ve čtvrtek jako dvacátá sedmá Lhota.
Celkem se srazu zúčastnilo sedmdesát tři Lhot, Lhotek, Lehot
a Lehotek 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 Lhota pod Horami. Na závěr průvodu byla každá Lhota představena. Během
setkání se představilo několik hudebních seskupení a účastníci se mohli zúčastnit exkurze
do Elektrárny Temelín. Za Lhoty u Potštejna se srazu zúčastnilo dvanáct návštěvníků.
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Divadlo O Červené Karkulce
V pátek 26. července 2019 přijelo na lhotecké hřiště
Loutkové divadlo Julie & spol. Tento divadelní
spolek cestuje pěšky pouze s několika vozíčky.

Letos si kočovné divadlo pro své více než týdenní
putování vybralo kraj mezi Tichou a Divokou Orlicí.
První pohádku zahráli divadelníci ve středu 24. července 2019 v Doudlebách nad Orlicí, potom pokračovali do Chlen a Lhot u Potštejna,
ze Lhot se vypravili na Sudslavu, do Podlesí, Újezdu u Chocně, na Sruby, do Brandýsa
nad Orlicí, Svatého Jiří, Oucmanic a své putování ukončili v sobotu 3. srpna 2019
ve Sloupnici.
Ve Lhotách pohádka O Červené karkulce
začala v 18.00 hodin. Hasiči pro diváky postavili na hřišti party stan a nachystali pro ně
občerstvení, takže diváci mohli po skončení
pohádky ještě posedět a pobavit se.

- 104 -

Ukončení léta

V sobotu 28. září 2019 se od 15.00 hod. konalo na fotbalovém hřišti u školy Ukončení léta,
které pořádali hasiči. Pro děti byl nachystán pohádkový pochod plný úkolů, po jejichž
splnění na ně na konci čekal poklad. Děti podle nápovědy musely nejdříve poznat pohádku
a pak si na ní zahrály (Dlouhý, široký a bystrozraký - kdo je rychlejší, O veliké řepě kdo je silnější, Bob a Bobek králíci z klobouku - ranní rozcvička, O Zlatovlásce - sbírání perel
roztrženého náhrdelníku a Večerníček - složení novinové čepice
a přecházení po novinách). Po celý pochod hledaly děti indicie,
které jim nakonec prozradily další
pohádku. Až do pozdního večera
bylo zajištěno bohaté občerstvení.
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Uzavírání cyklotrasy Okruhu Brodec
Každoroční uzavírání cyklistické sezóny Okruhu Brodec se konalo v sobotu 5. října 2019.
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 ve Svídnici, kde na cyklisty čekalo občerstvení.
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Vítání občánků
V neděli 27. října 2019 odpoledne se v místním pohostinství konalo Vítání občánků,
na kterém byly přivítány čtyři
děti

narozené

ve

Lhotách

u Potštejna v roce 2018 a 2019,
dvě holčičky a dva chlapci.
Nejdříve

všechny

přivítal

starosta obce Jan Růžička
a poté vystoupily děti ze lhotecké základní školy se svým pásmem básniček. Potom již starosta přivítal jednotlivé děti
mezi občany Lhot u Potštejna a místostarostka obce Eva Myšáková vysvětlila význam
každého křestního jména vítaného dítěte. Rodiče se poté podepsali do pamětní knihy
a obdrželi ručně malovaný pamětní list, knihu dětských říkadel a malý finanční dárek. Byly
přivítány tyto děti: Severin Chládek, Lukáš Fibikar, Anežka Koblížková a Eliška
Škampová. Po přivítání Elišky následoval přípitek a poté si všichni mohli posedět
a občerstvit se.
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Lukáš Fibikar

Severin Chládek

Anežka Koblížková

Eliška Škampová
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Lampionový průvod
V pátek 1. listopadu 2019 se konal Lampionový průvod. Všichni se sešli v 17.00 hod.
ve Velké Lhotě u lípy na dětském hřišti, kde si mohli dát na zahřátí svařené víno nebo čaj
a děti sušenku. Poté se průvod vypravil kolem
nových domů u cesty do Chlen, dolů okolo
rybníka a hasičárny k hospodě, kde na účastníky průvodu čekalo překvapení - ohňostroj.
Účastníci průvodu se i v Malé Lhotě mohli
zahřát svařeným vínem nebo čajem.
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Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 1. prosince 2019 proběhlo
od 17.00 hod. před obchodem slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Nejdříve
všechny přivítal starosta obce Jan Růžička
a potom vystoupily děti ze lhotecké Základní školy a Mateřské školy, které zarecitovaly básničky a zazpívaly. Poté byl
rozsvícen vánoční strom a nakonec si děti rozbalily dárky, které na ně čekaly
pod stromečkem - adventní kalendáře . Všichni se mohli zahřát teplým čajem, svařeným
vínen nebo grogem.
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Vánoční výzdoba ve Velké Lhotě u rybníka
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Čerti
Ve čtvrtek 5. prosince 2019 chodil po vesnici Mikuláš s andělem a čerty. Role Mikuláše
se ujal Ondřej Jakubec, anděl byla Kateřina Sýkorová a za čerty se převlékli Anna
Hlávková, Nikola Hejlková, Lucie Sýkorová, Oldřich Zářecký a Michal Horáček
(na fotografii zleva).
Čertovský průvod letos navštívil doma šestnáct 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 7. prosince 2019 odpoledne se pod homolskými schody konalo Vypouštění
balónků s přáním Ježíškovi. Nejen děti
si mohly k nebi vypustit svůj balónek
s přáníčkem pro Ježíška. Obec Borovnice
uspořádala tuto akci již potřetí, respektive
po šesté (třikrát se tato akce dříve konala
celorepublikově). Sešla se spousta dětí
i dospělých, aby Ježíškovi poslali své přání.
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Základní škola a Mateřská škola
Na začátku roku 2019 navštěvovalo mateřskou školu 24 dětí a do školy chodilo 77 žáků
(1. a 5. třída - 23 žáků, 2., 3. a 4. třída - 21 žáků, 6. třída - 9 žáků, 7. třída - 8 žáků, 8. třída 8 žáků a 9. třída - 8 žáků) ze Lhot u Potštejna, Borovnice, Doudleb nad Orlicí, Chlen,
Chlínek, Krchleb, Podlesí - Němčí, Polomi, Prorub, Přestavlk, Rájce, Seče, Sudslavy
a Vrbice.
V pondělí 14. ledna 2019 navštívil školku
muzikant Zdeněk Hladík s „Léčivou pohádkou“ a předvedl dětem netradiční hudební
nástroje (sitar, handrum, kialimba, fujara
či tibetské mísy).
V pátek 11. ledna 2019 se na Vrbici konal
tradiční

rodičovský

ples.

Letos

opět

vystoupili na plese žáci školy (Tomáš
Adámek, Filip Buben, Matěj Čížek, Tereza Glacová, Barbora Moravcová, Lucie Sýkorová,
Čeněk Zářecký, Dominik Žid (9. ročník) a Lenka Mazankievičová (8. ročník)) se svým
předtančením pod vedením paní učitelky Marie Tylšové.
Od neděle 13. ledna 2019 do pátku
17. ledna 2019 vyrazili žáci druhého stupně
a někteří zájemci z prvního stupně na lyžařský výcvik. Výcviku se zúčastnilo třicet
žáků. Odborný dohled vykonával pan učitel
Jan Havel a paní učitelky Markéta Bubnová
a Pavla Macháňová. Všichni opět vyrazili
do Zdobnice v Orlických horách na chatu
Slunečná.
V úterý 29. ledna 2019 se v Rychnově nad Kněžnou konalo okresní kolo v olympiádě
z českého jazyka, které vyhrála žákyně
9. ročníku Tereza Glacová a postoupila
do krajského kola. Krajské kolo se konalo
ve čtvrtek 4. dubna 2019 a Tereza se
umístila na krásném 4. místě.
V pondělí 28. ledna 2019 absolvovali děti
ze školky a žáci 1. až 5. ročníku poslední
lekci plavání v bazénu v Ústí nad Orlicí.
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Všem zůstalo na památku „Mokré vysvědčení“, drobný dárek a všichni dostali také volnou
vstupenku do bazénu.
V úterý 12. února 2019 navštívil školu scénárista a režisér Cyril Podolský. Pro žáky
3. až 5. ročníku si připravil besedu „O animovaném filmu“ a pro žáky II. stupně
přednášku „Jak vzniká film“.
Ve středu 13. února 2019 se děti ze školky
vypravily do Kostelce nad Orlicí na představení
pohádky Boženy Němcové „Čert a Káča“.
Ve středu 27. února 2019 zavítala do školy a do školky hudební skupina No Problem,
která si pro děti a žáky připravila preventivní výukový program.
Ve čtvrtek 28. února 2019 se ve školce konal karneval. Děti si řádění v maskách
a různé soutěže velmi užily.

V úterý 5. března 2019 a ve středu
27. března 2019 přijeli do školy rychnovští
hasiči s ukázkou svého povolání.
Od pondělí 11. března 2019 do pátku
15. března 2019 byly jarní prázdniny, byla
zavřena i mateřská škola.
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V úterý 19. března 2019 navštívil pan Ludvík Hanák ze vzdělávací společnosti e-Duha
školu - žáky 1. až 5. ročníku 2019 s preventivním programem „Kamarádi online“ a žáky
ze 6. až 9. ročníku s programem „Závislosti online“.
Středa 20. března 2019 byla
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 pondělí 25. března 2019
se konal Den otevřených dveří,
rodiče i veřejnost měli možnost navštívit školu i školku, prohlédnout si je a zúčastnit se
vyučovacích hodin.
V úterý 26. března 2019 se ve škole uskutečnila beseda pro žáky 3. až 9. ročníku o finanční
gramotnosti.
Ve středu 27. března 2019 zhlédli děti ze školky a žáci 1. a 2. ročníku ve Vamberku
představení „Křupat zdravě, dá se hravě“.
Ve středu 3. dubna 2019 se Lucie Sýkorová a Veronika Flegelová zúčastnily v Jičíně
krajského kola ve stolním tenise, kde obsadily třetí místo.
V pátek 5. dubna 2019 zavítalo do školky
a školy Divadélko pro školy z Hradce Králové - dětem ze školky a žákům z I. stupně
předvedlo představení „Poklad kapitána
Baltazara, aneb kdo se bojí, nesmí na moře“

a pro žáky z II. stupně představení „Romantismus není jen pro romantiky“. Děti ze
školky se ve stejný den vypravily na statek
Hanky Markové, kde si prohlédly zvířátka.
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V úterý 9. dubna 2019 se žáci 5. až 9. ročníku vydali do Rychnova nad Kněžnou,
kde se konal festival dokumentárních filmů „Jeden svět“, žáci zhlédli tři filmy.
Ve středu 10. dubna 2019 děti ze školky pozorovaly a krmily malé pstruhy v nádrži pana
Pavla Zářeckého. Ve stejný den odpoledne proběhl zápis do prvního ročníku základní
školy, zapsat se přišlo deset předškoláků, z nichž dva dostali odklad školní docházky.
V rámci Dne země uklidili předškoláci odpadky po celé trase od školy až na Homol, žáci
I. stupně posbírali odpadky kolem školy, žáci II. stupně se zaměřili na Homol a homolské
schody a děti ze družiny uklidily les ve Velké Lhotě, kam si chodí rády hrát.
V neděli 21. dubna 2019 vystoupily některé děti ze školy se svým pásmem písní a tanci
na Vrbické rozhledně, kde byla zahájena turistická sezona.
V úterý 30. dubna 2019 proběhlo fotografování všech dětí a žáků školy.
V pondělí 6. května 2019 proběhl zápis do mateřské školy. Zapsat se přišlo pět dětí.
V pátek 10. května 2019 se děti ze školky a žáci I. stupně školy vypravili do Vamberka
na divadelní přestavení „Jak se čert naučil děkovat“ v podání divadelního spolku
Zdobničan Vamberk.
V úterý 14. května 2019 děti ze školky navštívily pana Jaroslava Horáčka, který dětem
ukázal narozená selátka prasete divokého, mláďata zajíce polního a právě se klubající
káčátka a kuřátka. Ve stejný den se ve škole
odpoledne k oslavě Dne matek konala
vyráběcí díla - maminky s dětmi si mohly
vyrobit a odnést domů lapač snů, papírovou
květinu, ručně vyrobené mýdlo či mističku
z papírových ruliček. V tento den také
všichni žáci 4. ročníku úspěšně získali
v Rychnově nad Kněžnou průkaz malého
cyklisty.
Ve středu 15. května 2019 proběhla ve školce besídka pro maminky. Děti všem zazpívaly,
zatancovaly a zahrály divadlo „Jak krtek ke kalhotkách přišel“.
Ve čtvrtek 23. května 2019 měli žáci II. stupně přednášku o drogové závislosti s panem
farářem Romanem Povalou.
V pátek 24. května 2019 se žáci I. stupně vypravili za panem Jaroslavem Horáčkem,
kde si prohlédli nově narozené zajíčky či kance Toníka se třemi bachyněmi a spoustou
selátek. Potom žáci zamířili na pilu ve Lhotách u Potštejna k panu Jindřichu Husákovi.
I v tomto roce se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili „Mayového závodu“ v Rychnově
nad Kněžnou v areálu plaveckého bazénu. Museli předvést, že umí plavat jako Ribana,
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střílet jako Old Shatterhand a běhat jako sám Vinnetou, náčelník Apačů. První část závodu
se konala ve středu 22. května 2019 - žáci plavali a stříleli. Druhá část závodu se konala
ve čtvrtek 30. května 2019, kdy se běžela štafeta. Lhotecké družstvo ve složení Libor Halíř,
Matěj Zavacký, Štěpán Fajfr, Ondřej Bečička, Petra Truhlářová, Nataela Dvořáčková,
Elička Hovorková, Martin Palán, Jan Kocián a Jiří Glac celý závod vyhráli. Celkem
se zúčastnilo devět týmů.

V pátek 31. května 2019 přijel ke škole
autobus, ve kterém byla polytechnická
laboratoř. Žáci z I. stupně si hráli s malými
roboty, kterým se říká Ozoboti. Žáci
II.

stupně

stavebnice

měli
z lega,

k dispozici
které

pokročilé

měly

různé

motůrky, čidla a senzory.
V květnu 2019 proběhlo vyhodnocení sběru
pomerančové kůry. Sběru se zúčastnilo
dvacet jedna žáků a dvě děti ze školky, kteří nasbírali dohromady 23,1 kg kůry.
V květnu 2019 proběhl sběr papíru. Celkem bylo odevzdáno 2 035 kg papíru, nejvíce
kilogramů na žáka odevzdali žáci 1. a 5. ročníku (32,61 kg na žáka).
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V pondělí 3. června 2019 se školka
vypravila do Oucmanic do Ekocentra „Paleta“, kde pro ně byl připravený program „větve a klacky“.
Poté se děti vypravily do zámecké
zahrady v Doudlebách nad Orlicí,
kde děti poznávaly chutě a vůně
pěstovaných bylinek a také divokých
jedlých rostlin.
V úterý 4. června 2019 se žáci
I. stupně vypravili na výlet na Kunětickou Horu. Žáci si nejdříve prohlédli hrad
a potom navštívili Perníkovou chaloupku.
V úterý 11. června 2019 se ve Lhotách u Potštejna konala olympiáda
malotřídních škol, kromě lhotecké
školy se zúčastnily základní školy
ze Záměle, Rovně a Potštejna. Soutěžilo se v disciplínách běh 50 m,
šplh, přeskok přes švihadlo a skok
do dálky. Lhotecká škola se umístila
celkově na třetím místě.
V sobotu 15. června 2019 vystoupily
děti ze školky v Borovnici na srazu Borovnic.
V úterý 25. června 2019 se žáci II. stupně vydali na výlet do Kutné Hory. Nejdříve si žáci
prohlédli historické centrum, potom navštívili Muzeum stříbra Hrádek a Chrám svaté
Barbory a nakonec se projeli na bobové dráze.
Ve čtvrtek 27. června 2019 proběhl ve škole Sportovní den, který zahájilo tradiční
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fotbalové klání Borovnice - Lhoty. Následovaly míčové hry a zábavné soutěže.
Ve stejný den odpoledne proběhlo ve školce slavnostní rozloučení s šesti budoucími
prvňáčky. Slavnostní vyřazení žáků devátého ročníku se v letošním roce nekonalo,
neboť si to žáci nepřáli.
V červnu 2019 se žáci školy i děti ze školky
stali, na základě výběru peněz, adoptivními
rodiči vakoveverky létavé a trnuchy, což je druh mořského rejnoka, z pražské zoologické
zahrady. Zbytek z vybraných 3 307 Kč věnovala škola jako příspěvek na chov ledního
medvěda.
Mateřská škola byla od 1. července 2019 do 23. srpna 2019 uzavřena z důvodu malého
zájmu.
Nový školní rok v základní i mateřské škole byl zahájen v pondělí 2. září 2019.
Ve školce pracovaly paní učitelka Ludmila Štěpánková z Vrbice a nová paní učitelka
Kristýna Krčmářová ze Záměle. 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: Luboš Střílka (Suchá Rybná), Karolína Dorazilová, Barbora
Lukavská, Nella Marková (všechny ze Lhot u Potštejna) a Natálie Plachecká (Borovnice).
Na začátku září 2019 navštěvovalo mateřskou školku 24 dětí. Úplata za mateřskou školu
činila 200 Kč za měsíc.
K 1. září 2019 navštěvovalo školu 74 žáků (1. a 4. třída - 14 žáků, 2. a 3. třída - 15 žáků,
5. třída - 8 žáků, 6. třída - 11 žáků, 7. třída - 8 žáků, 8. třída - 9 žáků a 9. třída - 9 žáků)
ze Lhot u Potštejna, Borovnice, Doudleb nad Orlicí, Chlen, Chlínek, Krchleb, Podlesí Němčí, Polomi, Prorub, Přestavlk, Rájce, Sudslavy, Vamberka a Vrbice.
Do první třídy nastoupilo devět žáčků: Radim Buben (Polom), Anežka Špačková (Polom),
Lukáš Sejkora (Přestavlky), Magdaléna Matoušková (Sudslava) a Albert Čepek, Adéla
Hlávková, Adam Starý, Antonín Stejskal a Tereza Žampachová (všichni ze Lhot
u Potštejna). Do devátého ročníku nastoupila žákyně Tereza Lédrová (Vamberk).
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 a Věra Dolanská ze Sopotnice. Na druhém
stupni vyučoval Jan Havel ze Lhot u Potštejna matematiku, fyziku, tělesnou výchovu
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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 Tylšová z Chlínek vyučovala anglický jazyk a nová paní
učitelka Eleonora Lukašenko z Kostelce nad Orlicí vyučovala ruský jazyk.
Školní družinu vedla paní vychovatelka Pavla Klášterecká z Vamberka. Provoz školní
družiny byl od 11.00 hod. do 15.45 hod., stejně jako vloni. Úplata za družinu činila 40 Kč
za měsíc.
Výchovným poradcem školy byla paní učitelka Markéta Bubnová. 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 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 2019-2020 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 2019 zahájil svou činnost přírodovědný kroužek, který vedl František Břečťan
ze Lhot u Potštejna a Oldřich Roušavy ze Svídnice. Pro žáky 4. a 5. ročníku byl zřízen
kroužek logických her, který vedla paní učitelka Věra Dolanská. Žákům 9. ročníku byla
nabídnuta příprava na přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka a matematiky,
které vedli pan učitel Jan Havel a paní učitelka Kritýna Fajfrová.
Ve středu 4. září 2019 navštívila školku paní Miroslava Sahulová, logopedka z Kostelce
nad Orlicí. Poslechla si, jak děti mluví, a některým doporučila další nápravu.
Ve středu 19. září 2019 se děti ze školky vydaly na projektový den mimo mateřskou
školu do Častolovic. Děti si nejdříve prohlédly minizoo a pak i zámek. Ve stejný den
navštívili žáci I. stupně Podorlický skanzen Krňovice. Po čtyřhodinové projektové
výuce si žáci mohli vyzkoušet drátkování či zpracování vlny. Žáci II. stupně vyrazili
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v tento den do Rychnova nad Kněžnou na výstavu akvarijních rybiček a pak do rychnovského pivovaru.
V pátek 20. září 2019 se vybraní žáci vydali do Libchav na atletický čtyřboj. Za lhoteckou
školu soutěžila čtyři družstva - mladší a starší dívky a mladší a starší chlapci. Pouze
mladším dívkách (Laura Kociánová, Lucie Halířová a Zuzana Kolešová) se podařilo
umístit na stupni vítězů - obsadily 3. místo.
V úterý 24. září 2019 žáci 6. a 7. ročníku zamířili do Kostelce nad Orlicí do městské
knihovny a poté na Městský úřad.
Ve čtvrtek 26. září 2019 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Festivalu o vzdělávání
v Rychnově nad kněžnou.
V pátek 4. října 2019 se děti ze školky
vypravily

do

hasičárny

ve

Lhotách

u Potštejna, kde je provedl pan Martin
Růžička ml.
V pondělí 7. října 2019 se žáci 5. až 9. ročníku zúčastnili videoprojekce Planeta Země
3000 v Rychnově nad Kněžnou, tentokrát
dobrodružné cesty po Kolumbiii.
Ve středu 16. října 2019 proběhla ve školce
podzimní dílnička, kterou vedla maminka
Marioly Dvořáčkové paní Dvořáčková.
Maminky

s dětmi

vyráběly

svícínek

ze skleničky zdobený listy a malý svícínek
z kaštánků a přírodnin.
V pondělí 21. října 2019 se děti ze školky
a žáci 1. až 4. ročníku zúčastnili programu
na téma „Bezpečně na silnici“ s panem
Ivanem Urbánkem. Pro žáky 5. až 9. ročníku pan Urbánek připravil vzdělávací program
„Císař Karel od Ka do eL“.
V úterý 22. října 2019 se konalo ve Voděradech okresní kolo ve stolním tenise. Za mladší
dívky soutěžila Tereza Kovaříčková a Eliška Čermáková, za starší dívky Veronika
Flegelová a Veronika Padrtková a za starší chlapce Bohumil Vytlačil, Vojtěch Zavacký
a Matěj Kovaříček. Všechna družstva obsadila první místa. Do krajského kola mohla
postoupit pouze družstva žáků 8. a 9. tříd. Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v Jičíně tedy
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soutěžili pouze chlapci a Veronika Flegelová s Veronikou Padrtkovou. Chlapci obsadili
krásné druhé místo a dívky se umístily na třetím místě.

Ve středu 6. listopadu 2019 se školka a žáci I. stupně vypravili do Vamberka na divadelní
představení s názvem „Princezna ze mlejna“, které zahrálo Divadlo Pegas z Prahy.
V úterý 12. listopadu 2019 se děti ze školky vydaly na další projektový den mimo
mateřskou školu do Hradce Králové, kde nejdříve navštívily obří akvárium a pak se přesunuly do Přírodovědného centra, kde na ně čekala různá zvířátka.
Ve středu 13. listopadu 2019 navštívily děti ze školní družiny knihovnu ve Lhotách
u Potštejna.
Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 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.
Žáci 1. až 5. ročníku a děti ze školky jezdili od středy 20. listopadu 2019 do Plavecké školy
v Ústí nad Orlicí, kde absolvovali deset
lekcí plaveckého výcviku.
V pondělí 25. listopadu 2019 zavítalo
do školky divadlo U Dvou sluncí s pohádkami „Jak Jeníček zlobil“ a „O lesních
pěšinkách“.
V úterý 26. listopadu 2019 se žáci 5. až 9.
ročníku vypravili v rámci projektového dne
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mimo základní školu do vědecko-zábavného centra
iQLANDIA v Liberci.
Ve středu 27. listopadu 2019 navštívil zástupce SPŠ
a OU Letohrad pan Vaško žáky 8. a 9. ročníku
a seznámil je s nabídkou učebních i maturitních
oborů pro dívky a chlapce na své škole.
V listopadu 2019 proběhl sběr papíru. Celkem bylo
odevzdáno 2 080 kg papíru, nejvíce kilogramů na žáka odevzdali žáci 9. ročníku (59,44 kg
na žáka).
V neděli 1. prosince 2019 proběhlo ve Lhotách u Potštejna slavnostní rozsvěcení stromečku, kde vystoupili děti ze školky a žáci
školy.
Ve čtvrtek 5. prosince 2019 zavítal do mateřské školy i do všech školních tříd
Mikuláš, andělé a čerti. Čertovský průvod
navštívil i obchod, poštu a obecní úřad.
V pátek 6. prosince 2019 zavítal do školky
a za žáky 1. až 4. ročníku divadelní soubor
z Hradce Králové s pohádkou „Pohádka
ze starého mlýna“ a za žáky 5. až 9. ročníku s programem „Jak jste to myslel, pane
Shakespeare?“. Ve stejný den proběhla pro žáky 8. a 9. třídy beseda se zástupkyní Střední
školy řemesel a obchodu v Žamberku paní Skalickou.
Ve středu 11. prosince 2019 proběhla ve školce vánoční dílnička, paní Dvořáčková si
pro rodiče připravila výrobu andílka, hvězdičky z klacíků a hvězdičku z ruliček.
Ve čtvrtek 12. prosince 2019 proběhla v tělocvičně školy vánoční besídka. Děti a žáci si připravili směsici písniček, koled a básniček.

V pátek 20. prosince 2019 zavítal do školky
Ježíšek a přinesl dětem spoustu dárků.
Ježíšek zavítal i za dětmi do družiny
a také jim donesl dárky.
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Homol
I v roce 2019 patřil kostel
na Homoli pod Římskokatolickou
farnost

-

děkanství

Kostelec

nad Orlicí. Mše sloužil P. Mgr.
Ing. Vladimír Handl. Mše v kostele na Homoli v roce 2019
začínaly v 14.30 hod. a konaly se
v neděli 21. dubna, 28. dubna,
26. května, 9. června, 23. června, 14. července, 28. července, 11. srpna, 25. srpna, 8. září,
22. září, 13. října, 27. října, 10. listopadu, 24. listopadu, 8. prosince, 26. prosince 2019.
Na pouťovou neděli 12. května a v neděli 15. září 2019 při příležitosti Švestkové pouti
se konaly tři mše (od 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.) a v oba dny se také konaly akce
pěšky na poutní mši svatou do kostela Bolestné Panny Marie na Homoli, sraz byl
před kostelem sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí v 9.15 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.
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Seznam zkratek
AED - automatizovaný externí defibrilátor
a. s. - akciová společnost
č. - číslo
č. p. - číslo popisné
ČR - Česká republika
DPH - daň z přidané hodnoty
DVD - Digital Versatile Disc, Digitální všestraný disk
GSM - Globální Systém Mobilní komunikace
EZS - elektronická zabezpečovací signalizace
ha - hektar
hod. - hodin
HZS - Hasičský záchranný sbor
j. n. - jinde nezařazené
JPO - Jednotka požární ochrany
JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Kč - Koruna česká
kg - kilogram
km - kilometr, km2 - kilometr čtverečný
k. ú. - katastrální území
m - metr, m2 - metr čtverečný, m3 - metr krychlový
min. - minuta
ml. - mladší
mm - milimetr
MPa - megapascal
např. - například
nar. - narozen
odpa - oddíl, paragraf rozpočtové skladby (v účetnictví)
o. p. s. - obecně prospěšná společnost
p. č. - parcelní číslo
pol. - položka rozpočtové skladby (v účetnictví)
PS - požární stanice
RK - Rychnov nad Kněžnou
s. - sekund
SDH - Sbor dobrovolných hasičů
s. p. - státní podnik
SPŠ a OU - Střední průmyslová škola a odborné učiliště
s. r. o., spol. s r. o. - společnost s ručením omezeným
st. - starší, stavební
sv. - svatý
tj. - to je
tzv. - takzvaný
TTC - Table tenis club
VHP - výherní hrací přístroje
°C - stupně Celsia
ZZS - Zdravotnická záchranná služba
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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 2019.
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 týkající se Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chleny
od Františka Břečťana.
Podklady z Obecního úřadu - účetní výkazy, inventurní seznamy, zápisy z veřejného
zasedání obecního zastupitelstva a podobně od Radky Čermákové a Jana Růžičky.
Vlastní fotografie, fotografie od Libora Hájka, Lukáše Horského, Martina Růžičky ml.
a fotografie a informace poskytnuté rodiči narozených miminek a Klárou Vavruškovou.

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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