Jednotka požární ochrany
I v roce 2020 byla ve Lhotách u Potštejna zřízena
jako organizační složka obce Jednotka požární
ochrany.
Do 5. listopadu 2020 se jednalo o Jednotku
požární ochrany kategorie V (JPO V). 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. Toto nové plošné
pokrytí Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany vyšlo v polovině listopadu
2020. Tímto dokumentem tedy byla lhotecká jednotka zařazena do nové kategorie JPO III
s územní působností. I nadále bude jednotka k mimořádným událostem vyjíždět
v minimálním počtu čtyř členů s časem výjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu.
Nepatrně se pro ně mění organizační struktura členů, na kterou jsou již od minulého roku
připraveni, včetně povinných odborných kurzů. Nově bude jednotka působit územně,
to znamená, že se s jejich zásahem počítá i na územích okolních obcí, dle požárního
poplachového plánu. Doposud byla jednotka s místní působností, tedy předurčeni
především pro zásah v katastru svého zřizovatele a obcích, kde smluvně poskytuje požární
ochranu, tedy Borovnice a Chleny, a od 1. října 2020 v obci Krchleby.
Dle Požárního poplachového plánu je lhotecká jednotka přiřazena do prvního stupně
poplachu do obcí Lhoty u Potštejna, Borovnice, Chleny, 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.
Zdravotní záchrannou službou Královéhradeckého
kraje je jednotka zařazena do programu first respondentů, kdy v případě náhlé zástavy oběhu poskytuje
pomoc za použití AED (automatického externího
defibrilátoru) ještě před příjezdem záchranné služby.
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Jednotka požární ochrany Lhoty u Potštejna měla ke konci roku 2020 patnáct členů.
K 1. červnu 2020 byl do jednotky zařazen nový člen Josef Kymr.
Funkce

Jméno a příjmení

Odbornost*)

Velitel jednotky
Velitel družstva

Martin Růžička ml.
Václav Morávek

V-40, Ř B, NDT, ZPP, TOO
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, TOO, NDT

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, NDT

Hasič

Libor Hájek

Ř B, NDT, ZPP

Hasič

Jan Růžička

x

Hasič

Milan Dědek

x

Hasič

Jiří Marek

x

Hasič

Lukáš Hynek

x

Hasič

Josef Kymr

Ř C, NDT

*) 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, TOO - Technik ochrany obyvatelstva, ZPP - Základy první
pomoci

Každý ze členů jednotky je proškolen základním kurzem hasiče v rozsahu 40 hodin,
dále se členové v organizačním řízení pravidelně vzdělávají roční odbornou přípravou
v rozsahu 40 hodin (prakticky i teoreticky), kterou vede velitel jednotky. Jednou ročně
velitel jednotky organizuje prověřovací cvičení. Odborných a specializačních kurzů
(Velitelé, Strojníci, Obsluha motorových pil, Nositelé dýchací techniky, ...) se členové
účastní na Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech. Všichni členové jsou proškoleni
v poskytnutí kardiopulmonální resuscitace za použití AED, toto proškolení se každoročně
opakuje.
Ve středu 19. února 2020 se v Dobrušce
konal velitelský den na téma hašení požárů
komínů. Velitelského dne se zúčastnili
Martin Růžička ml., Jan Havel, Petr
Horáček a Lukáš Horský.
V neděli 24. května 2020 proběhl výcvik
jednotky

sboru

dobrovolných

hasičů.
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Po delší přestávce kvůli nouzovému stavu v souvislosti s COVID-19, si členové
zopakovali hašení požárů polí a luk za pomocí lafety a přední sanační lišty, strojníci si dále
zopakovali obsluhu motorového kalového čerpadla.
V neděli 21. června 2020 a v neděli
5. července 2020 členové jednotky
absolvovali

ve

lhotecké

hasičárně

opakovací školení v poskytnutí kardiopulmonální resuscitace za pomoci
AED. Školení bylo vedeno instruktorem ZZS KHK, které bylo rozděleno
na teoretickou a praktickou část.
Ve středu 2. září 2020 se na stanici
v Rychnově nad Kněžnou konal velitelský den, tentokrát na téma stabilizace zřícených objektů a vyprošťování za použití různých
technických prostředků. Velitelského dne se zúčastnili čtyři členové lhotecké jednotky Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš
Horský a Martin Růžičk ml.
V pátek 18. září 2020 a v sobotu 19. září 2020 se Martin Růžička ml. a Jan
Havel zúčastnili ve Velkém Poříčí Kurzu

technik

ochrany

obyvatelstva,

kde byli proškoleni v problematice
ochrany obyvatelstava, jako je varování, ukrytí, evakuace nebo např. přežití obyvatelstva při mimořádných událostech, nebyly opomenuty i povodně, a to stavba různých protipovodňových hrází a další
opatření během této události. Tímto je
jednotka předurčena v celém Královéhradeckém kraji pro zásahy, při kterých
je nutná ochrana obyvatelstva.
V sobotu 3. října 2020 a neděli
4. října 2020 Jan Havel, Lukáš Víša
a Josef Kymr absolvovali dvoudenní
kurz nositelů dýchací techniky v Bílých
Poličanech.
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V pátek 14. února 2020 proběhla
v Borovnici beseda o problematice zřizování jednotek Sboru
dobrovolných hasičů, kterou vedl
Martin

Růžička

jednotky

sboru

ml.,

velitel

dobrovolných

hasičů Lhoty u Potštejna.
Díky

Hasičskému

fondu

Nadace

Agrofert se podařilo v roce 2020 obci
Lhoty u Potštejna dovybavit svojí jednotku

sboru

dobrovolných

hasičů

novými třemi třívrstvými zásahovými
oděvy Patriot ELITE CZ, dále dvěma
sadami

obuvi,

přileb,

zásahových

a pracovních rukavic, kukel a svítilen
na přilby. Celkové náklady projektu
byly 75 077 Kč, Nadace Agrofert poskytla dar ve výši 65 000 Kč, zbylou část uhradila
obec Lhoty u Potštejna ze svého rozpočtu.
Dále v roce 2020 byla díky Nadaci ČEZ pořízena pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
rámová jednofázová elektrocentrála Honda EA 3000 s AVR regulací, dále dva kusy osvětlovacích stožárů s délkou výsuvu 2,5 m,
kdy každý z nich je vybaven dvěma
LED 50 W reflektory. Pro vzájemné
propojení elektrocentrály a stožárů byly
zakoupeny dva neoprenové prodlužovací kabely na bubnu, každý o délce
33 m. Nadace ČEZ poskytla podporu
v celkové výši 30 000 Kč. Zbylé finance ve výši 10 323 Kč uhradila obec
ze svého rozpočtu.
Dále byly v roce 2020 zakoupeny další svítilny s držáky a pracovní rukavice
ke zbývajícím zásahovým oděvům či plnička tandemových protipovodňových pytlů.
V roce 2020 byla jednotce poskytnuta dotace z Generálního ředitelství hasičského
záchranného sboru na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 25 600 Kč.
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Výjezdy Jednotky požární ochrany
V roce 2020 vyjela jednotka Lhoty u Potštejna k devíti událostem:
1. Sobota 1. února 2020 - Použití AED
Ohlášeno jednotce:

11.22 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

11.25 hod.

Příjezd na základnu: 12.01 hod.

Spolupráce s:

ZZS Královéhradeckého kraje

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

11.25 hod.

Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela v počtu osmi členů na žádost Zdravotní
záchranné služby Královéhradeckého kraje k osobě v bezvědomí ve Lhotách u Potštejna.
Na místě události poskytla postižené za pomoci AED resuscitaci.
2. Neděle 2. února 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

23.30 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

23.40 hod.

Příjezd na základnu: 23.56 hod.

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

23.35 hod.

Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela v počtu pěti členů k odstranění stromu
z komunikace č. 31611, strom se nacházel za obcí Kostelecké Horky (směrem na Smetanu).
Po odstranění za pomocí motorové řetězové pily se jednotka vrátila zpět na základnu.

3. Úterý 11. února 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

05.51 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

06.05 hod.

Příjezd na základnu: 08.11 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna
HZS KHK Rychnov nad Kněžnou
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05.57 hod.

Popis

události:

Jednotka

Lhoty

u Potštejna vyjela ke spadlému stromu
na křižovatce komunikace č. 316
a č. 31611 (Přestavlky - Skořenice Rájec - Kostelecké Horky). Na místě
bylo průzkumem zjištěno, že se jedná
o dva ulomené vršky a jeden vyvrácený
strom, který zůstal opřený o další
stromy. Po dohodě s KOPIS byla
na místo události vyslána výšková
technika

z

rychnovské

stanice.

Za pomoci motorové řetězové pily
došlo k odstranění ulomených vršků
stromů a po odstranění vyvráceného stromu za pomoci výškové techniky jednotka
komunikaci doklidila. Po celou dobu zásahu byl průjezd na komunikaci řízen kyvadlově.
4. Sobota 5. prosince 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

00.11 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

00.20 hod.

Příjezd na základnu: 00.43 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

00.17 hod.

CAS 20 S2T - HZS PS RK
Popis události: Jednotka byla povolána ke spadlému stromu na komunikaci č. 3167
v katastru obce Proruby (mezi obcí Lhoty u Potštejna a Proruby). Jednotka za pomoci
motorové řetězové pily provedla odstranění stromu z komunikace, který ji blokoval po celé
šíři. Po odklizení rozřezaného stromu odjela jednotka zpět na místo dislokace.
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5. Sobota 5. prosince 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

04.27 hod.

Výjezd jednotky:

04.32 hod.

Příjezd k zásahu:

04.37 hod.

Přejezd k dalšímu zásahu:

04.51 hod.

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události: Jednotka byla povolána ke spadlému stromu na komunikaci č. 3167
v katastru obce Proruby (stejné místo jako u předchozího výjezdu). Na místě události byly
průzkumem zjištěny dva spadlé stromy na komunikaci, které ji blokovaly v plné šíři.
Za pomoci motorové řetězové pily provedla jednotka rozřezání stromů a následně
komunikaci zprůjezdnila. Po dohodě s KOPIS pokračovala jednotka k další události v obci
Proruby.

6. Sobota 5. prosince 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

04.51 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

05.00 hod.

Příjezd na základnu: 05.28 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

04.51 hod.

Policie ČR
Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna
CAS 20 S2T - HZS PS RK

Popis události: Jednotka na žádost KOPIS
vyjela z předchozí události k odstranění
stromu v obci Proruby. Strom se nacházel
na komunikaci č. 3126 v katastru obce
Proruby. Průzkumem na místě zásahu bylo
zjištěno, že strom při pádu poškodil také
sloup telefonního vedení a telefonní drát
strhl na zem. Po dohodě s KOPIS byl
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vyrozuměn správce telefonní sítě. Jednotka za pomoci motorové řetězové pily provedla
odstranění stromu z komunikace a její uklizení. Telefonní drát byl přestřižen a odstraněn
z komunikace.
7. Sobota 5. prosince 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

06.26 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

06.36 hod.

Příjezd na základnu: 06.53 hod.

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

06.29 hod.

Popis události: Jednotka byla povolána ke spadlému stromu na komunikaci č. 31611
v katastru obce Borovnice (na křižovatce Přestavlky - Skořenice - Rájec - Kostelecké
Horky). Na místě zásahu byl zjištěn strom na komunikaci, který ji blokoval v celém
rozsahu. Za pomoci motorové řetězové pily byl strom rozřezán a komunikace byla
následně jednotkou uklizena. Poté odjela jednotka zpět na místo dislokace.
8. Sobota 5. prosince 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

10.08 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

10.17 hod.

Příjezd na základnu: 10.36 hod.

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

10.11 hod.

Popis události: Jednotka vyjela k nahlášenému spadlému stromu na komunikaci č. 3126
v katastru obce Polom (příjezd do obce od Lhot u Potštejna). Na místě události jednotka
průzkumem zjistila, že se jedná o vzrostlý smrk, který blokuje komunikaci po celé šíři.
Za pomoci motorové řetězové pily provedla jednotka odstranění stromu a následně úklid
komunikace. Poté se vrátila zpět na místo dislokace.
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9. Sobota 5. prosince 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

19.49 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

19.59 hod.

Příjezd na základnu: 20.15 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

19.54 hod.

Policie ČR
Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna
CAS 20 S2T - HZS PS RK

Popis události: Jednotka na žádost KOPIS vyjela k ohlášené události, jednalo se o dva
spadlé stromy na komunikaci č. 3167 v katastru obce Proruby (mezi obcí Lhoty u Potštejna
a Proruby - jako u výjezdu č. 4 a 5). Na místě události provedla jednotka pomocí motorové
řetězové pily odstranění stromu z komunikace a provedla její úklid. Poté se vrátila do místa
dislokace.
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Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu

11.

ledna

2020

v místním

pohostinství

od

hod.

19.00

hromada

Výroční

Sboru

se

konala
valná

dobrovolných

hasičů Lhoty u Potštejna. Pozvání
přijal

člen

výkonného

výboru

okresního sdružení hasičů v Rychnově

nad

Kněžnou

Jan

Starý,

starosta okrsku č. 18 František
Břečťan, asistent senátora a krajského zastupitele Mgr. Miroslav Hofmann, vedoucí
integrovaného záchranného systému a služeb z územního odboru Hasičského záchranného
sboru v Rychnově nad Kněžnou Mjr. Bc. Michal Kalous, starosta obce Lhoty u Potštejna
Jan Růžička, starostka obce Borovnice Soňa Rojková a zástupci sborů Polom, Borovnice,
Kostelecké Horky a Číčová. Letošní valná hromada se nesla především v duchu volebním,
a to kvůli konci pětiletého mandátu stávajícího výboru sboru. Proto na valné hromadě došlo
k novým volbám, kdy si členové sboru zvolili složení výboru na další pětileté období.
Starostou lhoteckého sboru dobrovolných hasičů byl zvolen Milan Dědek, náměstkem starosty
Jan Růžička, velitelem Martin Růžička, zástupcem velitele Václav Morávek, jednatelem Jan
Havel, strojníkem Lukáš Horský, hospodářem
Libor

Hájek,

revizorem

Lukáš

Horáček,

preventistou Petr Horáček a členem výboru Jiří
Horáček. Dále starosta sboru Milan Dědek
seznámil přítomné s činností sboru v roce 2019, členům, kteří v roce 2020 mají výročí členství,
předal medaile a stužky za věrnost (10 let: Petr Bečička, Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš
Horský, Martin Morávek, Tomáš Morávek, Libor Provazník a Soňa Zářecká, 20 let: Ladislav
Matějka, 30 let: Jiří Horáček a 40 let: Milan Dědek a Jan Růžička) a poté byli přijati tři noví
členové (Markéta Svobodová, Iva Neugebaerová a Lukáš Víša). Nakonec Martin Růžička
seznámil přítomné s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2019.

Členský příspěvek na rok 2020 činil 100 Kč.
V průběhu roku 2020 se výbor scházel pravidelně (když to situace v souvislosti s COVID-19 dovolila) každou první středu v měsíci v hasičárně na krátkých poradách,
kde se projednávaly plánované akce a organizační věci.
Během roku 2020 byli přijati tito noví členové: Martina Kalousová, Josef Kymr, Iva
Neugebauerová, Jana Plná, Josef Poláček, Markéta Svobodová, Lucie Tobiášková a Lukáš
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Víša. V roce 2020 ukončili členství ve Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna Veronika Flegelová, Marcela Hervertová, Ondřej Hlávka, Jan Kocián, Laura Kociánová, Tereza
Kovaříčková, Kristýna Pastvová, Jana Stejskalová, Michal Vavruška a Čeněk Zářecký.
Na konci roku 2020 měl lhotecký hasičský sbor 51 registrovaných členů (Anna Bečičková,
Ondřej Bečička, Petr Bečička, František Břečťan, Milan Dědek, Martin Dudek, Jakub
Fabián, Jiří Fibikar, Marcela Flegelová, Libor Hájek, Jan Havel, Veronika Havlová,
Michaela Hlávková, Jiří Horáček, Lukáš Horáček, Michal Horáček, Petr Horáček, Lukáš
Horský, Eliška Hovorková, Lukáš Hynek, Ondřej Jakubec, Vojtěch Jakubec, Martina
Kalousová, Josef Kymr, Natálie Lukavská, Jiří Marek, Ladislav Matějka, Patrik Matějka,
Martin Morávek, Tomáš Morávek, Václav Morávek, Iva Neugebauerová, Jana Plná, Josef
Poláček, Libor Provazník (Rájec), Jan Růžička, Marek Růžička, Martin Růžička ml.,
Jaromír Starý ml., Markéta Svobodová, Věra Sýkorová, Lucie Tobiášková, Josef Vašátko,
Kateřina Vávrová, Lukáš Víša, Bohuslav Zámečník, Soňa Zářecká, 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.).
Ve středu 5. února 2020 se od 18.00 hod.
ve lhotecké hospodě konala Beseda s řidiči
aneb co si pro nás připravil rok 2020 v silničním provozu. Toto školení uspořádali
lhotečtí hasiči. Přednášku o dopravních
předpisech provedl Jan Kubias, majitel
autoškoly z Kostelce nad Orlicí. Přednášky
se zúčastnilo dvacet čtyři občanů.
V pátek 21. února 2020 se v pohostinství
ve Lhotách u Potštejna konala valná hromada 18. okrsku. I tato valná hromada, podobně jako jednotlivé valné hromady sborů,
se nesla v duchu volebním. Valné hromady
se účastnili zástupci sborů z 18. okrsku,
starostové jednotlivých obcí, za okresní
sdružení v Rychnově nad Kněžnou člen
výkonného výboru Jan Starý a Jitka
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Martincová ze sekretariátu. Novým starostou okrsku se stal Jan Starý z SDH Kostelecké
Horky, náměstkem starosty byl zvolen Josef Hudousek z SDH Vrbice, jako velitel
pokračuje Jindřich Sejkora z SDH Svídnice, jeho zástupcem se stal Martin Růžička z SDH
Lhoty u Potštejna a preventistou okrsku nově Tomáš Frankota z SDH Kostelecké Horky.
Jako kandidát do výkonného výboru okresního sdružení v Rychnově nad Kněžnou byl
navržen Jan Havel z SDH Lhoty u Potštejna.
Odstupující starosta okrsku pan František
Břečťan

z

SDH

Lhoty

u

Potštejna,

který v jeho čele stál dlouhých 26 let, bude
dále pokračovat jako čestný starosta.
Z rukou Jitky Martincové převzal František
Břečťan čestné uznání Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska.
V sobotu 21. března 2020 se v Albrechticích nad Orlicí mělo konat Shromáždění delegátů
Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou. Bohužel vzhledem k situaci
s COVID-19 se toto shromáždění nekonalo.
V neděli 15. března 2020 plánovali hasiči uspořádat dětský karneval, vzhledem k situaci
s COVID-19 byla tato akce zrušena.
Vzhledem se situací s COVID-19 se v roce 2020 také neuskutečnilo tradiční pálení
čarodějnic za tělocvičnou. Hasiči alespoň ve středu 29. dubna 2020 postavili
před obchodem tradiční májku.

V sobotu 23. května 2020 měli být lhotečtí hasiči pořadateli Okrskové hasičské soutěže,
vzhledem k situaci s COVID-19 byla tato akce také zrušena.
V sobotu 6. června 2020 dopoledne proběhl sběr železa a elektrospotřebičů. Hasiči kromě
tradičního železa sbírali nově pračky, sporáky, myčky, lednice a drobné spotřebiče jako
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jsou mikrovlnky, vysavače, fény, apod. Dále odvezli také autobaterie. Prodejem železného
šrotu hasiči získali částku 17 800 Kč a jako odměnu za recyklaci odpadu dále 2 546 Kč.

V sobotu 27. června 2020 od 15.00 hod. zorganizovali hasiči zábavné odpoledne,
které se konalo na lhoteckém fotbalovém hřišti. Zisk z pořádání akce byl 11 865 Kč.
Ve čtvrtek 9. července 2020 odpoledne provedli hasiči pravidelnou údržbu a očistu požární nádrže na návsi v Malé Lhotě. Nádrž
byla očištěna a umyta od usazenin. Požární
nádrž o objemu 150 m3 slouží pro případný
odběr požární vody při mimořádných
událostech. Její plnění je zajištěné ze záložního zdroje vody od Lhotecké hájovny,
která do nádrže přitéká nepřetržitě.
V sobotu 22. srpna 2020 zorganizovali hasiči na lhoteckém hřišti Loučení s létem. Zisk
z pořádání akce byl 5 898 Kč.
V neděli 30. srpna 2020 se v Nové Vsi u Albrechtic nad Orlicí konalo v náhradním termínu
Shromáždění delegátů Sboru dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou.
Shromáždění se zúčastnili Milan Dědek, František Břečťan a Jan Havel.
V neděli 6. září 2020 se v Rychnově nad Kněžnou konala Slavnost všech hasičů okresu
Rychnov nad Kněžnou. Na této akci byl odhalen první okresní prapor a křtila se kronika
všech sborů rychnovského okresu, která představuje minulost a současnost sborů (zápis
o lhoteckých hasičích v této kronice je uveden na str. 71 této kroniky). V 12.30 hod.
vyrazil slavnostní průvod složený z padesáti praporů sborů, zástupců jednotlivých sborů,
hudby a hostů od zámecké jízdárny Kolowratskou ulicí na Staré náměstí. Kde byla také
mimo jiné vystavena historická a současná hasičská technika. Po slavnostním nástupu
zazněla státní hymna, po které následovalo pokřtění zmiňované kroniky. Následovalo
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slavnostní odhalení okresního praporu, na který finančně přispěly všechny sbory okresu.
Přítomné prapory sborů byly dekorovány pamětní stuhou. Po proslovech vzácných hostů,
byla akce ukončena odchodem průvodu z náměstí za doprovodu hudby Panskou ulicí
na Poláčkovo náměstí. Za lhotecký sbor se zúčastnilo slavnostního průvodu celkem sedm
členů - Lukáš Horáček, Jan Havel, František Břečťan, Martin Růžička ml., Lukáš Horský,
Petr Horáček a Václav Morávek (na fotografii zleva).

V sobotu 26. září 2020 při příležitosti uzavírání cyklotrasy okruhu Brodec zorganizovali
hasiči u hasičárny Posezení u hasičárny. Zisk z pořádání akce byl 1 174 Kč.
Stejně jako v minulých letech poskytl Ing. Stanislav Barvínek SDH Lhoty u Potštejna
finanční dar, tentokrát 7 000 Kč.
V roce 2020 se okrsku č. 18 a jeho deseti
sborům společně podařilo realizovat projekt
„Pořízení elektronické časomíry pro okrsek
č. 18 Lhoty u Potštejna“, který vedení okrsku
a zástupci jednotlivých sborů připravovali
od prosince 2019. Realizací projektu byla
pořízena nová moderní elektronická časomíra
pro požární útok od dodavatele TRV
elektronik - Tomáš Kocáb a to včetně dalšího
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příslušenství jako je dálkové ovládání, externí napájecí zdroj nebo například převodník
pro propojení časomíry s počítačem. Celkové náklady projektu činily 34 619 Kč a na jeho
realizaci přispěl Královéhradecký kraj dotací 27 000 Kč z dotačního programu Podpora
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji. Zbylé finance
poskytly jednotlivé sbory, tedy SDH Polom, Lhoty u Potštejna, Borovnice, Rájec,
Přestavlky, Kostelecké Horky, Svídnice, Krchleby, Chleny a Vrbice. Nová časomíra bude
využívána při pořádání soutěží v požárním útoku družstev dětí, žen a mužů v okrsku č. 18.
V srpnu 2020 se sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna podařilo zrealizovat projekt
„Obnova vybavení pro požární sport v SDH Lhoty u Potštejna“, na kterém se finančně
podílel Královéhradecký kraj z dotačního programu Podpora Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji a dále SDH Lhoty u Potštejna. Realizací

projektu došlo k nahrazení starých věcných prostředků pro požární sport za nové
a to za sadu nových sportovních hadic (celkem 7 kusů hadic), 2 kusů proudnic, rozdělovače, 2 kusů savic a jednoho sacího koše. Dále bylo v rámci projektu zakoupeno šest
kompletů pracovních stejnokrojů s příslušenstvím. Celkové náklady na realizaci projektu
činili 49 483 Kč, z toho 37 000 Kč poskytl na realizaci Královéhradecký kraj. Nové
vybavení bude využíváno při soutěžích v požárním sportu družstvy dětí, žen a mužů.
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Hasičské soutěže
Okrsková hasičská soutěž: V sobotu 23. května 2020 se ve Lhotách u Potštejna měla
konat Okrsková hasičská soutěž. Bohužel vzhledem k situaci s COVID-19 byla tato soutěž
zrušena.
O Horecký pohár: V Kosteleckých Horkách se v sobotu 5. září 2020 konal již dvacátý
ročník hasičské soutěže O Horecký pohár.
Za Lhoty u Potštejna soutěžilo jedno ženské družstvo (Michaela Hlávková, Martina
Kalousová, Jana Plná, Markéta Svobodová, Věra Sýkorová, Lucie Tobiášková, Kateřina
Vávrová a Soňa Zářecká) a jedno mužské družstvo (Libor Hájek, Lukáš Horáček, Petr
Horáček, Lukáš Horský, Josef Kymr, Josef Poláček, Martin Růžička a Jaromír Starý).
V kategorii žen soutěžilo pět družstev a ženy se umístily na čtvrtém místě s časem 42.26 s.
Zvítězilo družstvo žen ze Zdelova s časem 34.88 s.
Muži soutěžili ve dvou kategoriích. V kategorii s úpravou sání soutěžili se stříkačkou
PS 12. V této kategorii soutěžilo šest družstev a lhotečtí muži obsadili v této kategorii
druhé místo s časem 37.27 s. Zvítězilo družstvo z Třebešova (32.61 s.). Ve druhé kategorii
bez úpravy sání soutěžili muži se stříkačkou PS 8. V této kategorii soutěžilo dvanáct
družstev a muži ze Lhot skončili na čtvrtém místě s časem 45.59 s. Vítězem se v této
kategorii stali muži z Kosteleckých Horek (38.11 s.).
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Horní řada zleva: Lukáš Horský, Lukáš Horáček, Josef Poláček a Jaromír Starý. Dolní řada zleva:
Markéta Svobodová, Petr Horáček, Martin Růžička, Libor Hájek a Martina Kalousová. Děti zleva:
Jakub Horáček, Vojtěch Růžička, Tereza Hájková a Michaela Poláčková.
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Úryvek z knihy Z historie hasičských sborů okresu Rychnov nad Kněžnou
Autoři: kolektiv Rady historie OSH, Vydavatel: OSH Rychnov nad Kněžnou, 2019, str. 130 a 131.
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Myslivecký spolek PODHÁJ Lhoty u Potštejna
K 1. lednu 2020 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, která se pravidelně koná
v březnu, se v roce 2020 bohužel v souvislostí se situací s COVID-19 nekonala.
Myslivecký rok trval od 1. dubna 2019 do 31. března 2020.
Myslivecký spolek hospodařil na necelých 600 ha honebních pozemků.
V mysliveckém roce 2019-2020 bylo uloveno 10 srnců, 2 srny, 19 selat a 2 lončáci prasete
divokého a 7 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. Za myslivecký rok se ulovilo 21 prasat,
což je 6 ks nad tříletý průměr, který činí 15 ks. Za těchto 6 ks obdržel myslivecký spolek
finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého ve výši 2 000 Kč/ks.
Myslivecký spolek Podháj využíval v mysliveckém roce 2019-2020 tři lovecky
upotřebitelné psy - jednoho vlastnil Jaromír Vavruška ml., jednoho Miroslav Fibikar
a jednoho Josef Bečička.
V posledních letech se v listopadu nebo začátkem prosince a 26. prosince (na Štěpána)
konaly dvě naháňky. Bohužel vzhledem k situaci s COVID-19 se tyto pravidelné naháňky
v roce 2020 neuskutečnily.
Ve lhotecké honitbě byly tři umělé nory, ve kterých v myslivecké sezoně 2019-2020
nebyla odchycena žádná liška. Dále ve lhotecké honitbě bylo patnáct krmelců se slanisky.
V roce 2020 myslivci nainstalovali tři betonové napáječky pro zvěř. Na napáječky byla
poskytnuta dotace ve výši 1 000 Kč/ks,
celková cena byla 3 280 Kč/ks.

- 73 -

Stolní tenis - sezona 2019-2020
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 obecního úřadu na Prorubě,
kam se oddíl byl nucen přestěhovat z důvodu rekonstrukce sálu ve Chlenech. Nutno dodat,
že tady většina členů oddílu v 70. a 80. letech 20. století začínala svou stolnětenisovou
kariéru. Bohužel se oddíl musel odsud v roce 1993 přesunout právě do Chlen a nyní se sem
opět po dlouhých letech vrátil.
Bohužel sezona 2019-2020 byla také ovlivněna epidemií COVID-19, která významně
změnila veškeré dění ve společnosti, takže bohužel zasáhla i tu sportovní část.
A jak se později ukázalo, nejen pro tuto sezonu. Ačkoliv bylo možno odehrát čtyři pětiny
všech plánovaných zápasů, sezona byla anulována a ta příští by se měla s mírnými
úpravami odehrát ve stejném složení mužstev jako právě tato nedokončená.
TTC Lhoty u Potštejna měl v sezoně 2019-2020 opět tři týmy, a to v následujícím složení:
A tým - Jiří Vavruška (nar. 1970, Lhoty), Milan Bečička (nar. 1970, Záměl), Petr
Sedláček (nar. 1982, Týniště nad Orlicí), Hana Hlávková (Pilařová) (nar. 1976,
Vamberk), Jan Trnka (nar. 1969, Potštejn), Jakub Michl (nar. 1997, Dobré), Matěj
Kovaříček (nar. 2006, Lhoty);
B tým - Zdeněk Drahoš (nar. 1971, Potštejn), Jan Trnka, Jiří Marek (nar. 1992, Lhoty),
Jakub Michl, Jaroslav Bříza (nar. 1962, Týniště nad Orlicí), Matěj Kovaříček 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), Matěj Kovaříček, Leoš
Matějus a Dušan Junek (nar. 1968, Přestavlky)
TTC Lhoty u Potštejna „A“ hrál v sezóně 2019-2020 v krajské soutěži II. třídy
ve skupině B. Jak již bylo avizováno, soutěž se nedohrála až do konce, ale po odehraných
18 zápasech v této soutěži skončilo „áčko“ s 37 body (9 výher, 1 remíza a 8 proher)
na šestém místě. V tomto ročníku se v týmu prostřídali i hráči z “béčka“ a zvláště raketový
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vstup mladého a velmi talentovaného Matěje Kovaříčka velmi potěšil, protože ve svém
věku již porážel soupeře, kteří léta hráli ping pong na krajské úrovni. Vzhledem k tomu,
že mohl hrát za všechny tři týmy, zahrál si opravdu hodně.
TTC Lhoty „B“ bojoval v regionálním přeboru 1. třídy. Okresní soutěže se zúčastnilo
po reorganizaci soutěží 12 týmů a v této sezoně se hrály jako obvykle 2 zápasy, doma venku. V nejvyšší okresní soutěži si „béčko“ počínalo výborně a získalo celkově 44 bodů
(11 výher, 0 remíz a 11 proher) a obsadilo v silné konkurenci šesté místo.
TTC Lhoty „C“ hrál v regionálním přeboru 2. třídy. Tým „C“ skončil celkově na pátém
místě se 37 body (10 výher, 1 remíza a 2 prohry).
Obě soutěže regionálního přeboru byly tabulkově dohrány, ale bylo to pouze z pohledu
výsledkového, poslední tři kola se neuskutečnila za stoly pingpongovými, ale byla dopsána
od stolu okresního vedení. V souvislosti se situací s COVID-19 nebylo bohužel možné
soutěže plnohodnotně odehrát.
Klubu se bohužel ani v roce 2020 nepodařilo najít vhodnou osobu pro trénink dětí. Uvidí
se, co přinese oddílu možnost sdílení herního prostoru na Prorubě, kde nejsou členové
prakticky ničím ovlivněni a nabízí se větší možnosti tréninku.

Tréninkové prostory na Prorubě
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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. 2020 registrováno 65 členů. Ze Lhot u Potštejna byli členy tohoto
svazu František Břečťan, Jaroslav Petráněk, Josef Bečička, Josef Jiruška, Jaromír Kameník,
Pavel Kameník a Hana Zahradníková a nově od roku 2020 Věra Horská.
Předsedou spolku byl v roce 2020 František Břečťan ze Lhot u Potštejna, místopředsedou
byl Oldřich Roušavý ze Svídnice, tajemnicí Markéta Kameníková ze Chlen, pokladní
Lenka Snítilá z Kosteleckých Horek, zapisovatelem František Marek ze Chlínek, kulturu,
zájezdy a odbornost zajišťoval Jaroslav Petráněk ze Lhot u Potštejna a František Krčmář
ze Chlen. Předsedou kontrolní komise byl Jiří Voborník z Vrbice, 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.
Ve Lhotách tuto funkci důvěrníka zastává Jaroslav Petráněk.
V neděli 23. února 2020 se konala v hospodě ve Chlenech výroční členská schůze Českého
zahrádkářského svazu.
I v roce 2020 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 normálně by se pravidelně scházeli každý měsíc, ale vzhledem k situaci s COVID-19
bylo konání v roce 2020 velmi nahodilé. 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.
Na duben 2020 byl naplánován zájezd na Letiště Václava Havla v Praze, kde by účastníci
absolvovali prohlídku s výkladem. Bohužel vzhledem k situaci s COVID-19 byl tento
zájezd nakonec zrušen. Koncem srpna 2020 se zahrádkáři sešli na vinici v Rájci, kde je
provedla paní Šimonová. Povídání o založení vinice a pěstování vinné révy bylo spojené
i s degustací vína. Poté se zahrádkáři přemístili do Chlen, kde na sále místního hostince
proběhla přednáška s promítáním, příjemným posezením a degustací vína z vinice v Rájci
a Kutné Hory. Jako každý rok tak i v roce 2020 se podařilo zahrádkářům uskutečnit malou
exkurzi pro zájemce v ovocném sadu v Doudlebách nad Orlicí u Hlaváčků, včetně besedy
o pěstitelských potřebách a ochraně rostlin.
V říjnu zahrádkáři ze svazu Chleny pravidelně vystavovali v Častolovicích na výstavě
Zahrada východních Čech. Bohužel v roce 2020 byla tato výstava vzhledem k situaci
s COVID-19 zrušena.
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Tříkrálová sbírka
V roce 2020 se konal jubilejní dvacátý
ročník celostátní Tříkrálové sbírky. Tříkrálová sbírka 2020, pořádaná Farní charitou
Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve třiceti
šesti obcích, kde bylo do sto padesáti šesti
pokladniček vybráno 1 025 188 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 pro seniory
a lidi s mentálním a kombinovaným postižením,
na podporu rodin s více dětmi ve městě regionu,
rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi
a Sdružení Neratov a na pomoc při mimořádných
situacích (např. při povodních). Zbylá částka 35 %
byla rozdělena takto: 15 % využila na své projekty
příslušná diecézní Charita, 10 % pomohlo potřebným
v zahraničí (humanitární projekty v Indii v oblasti
Bangalore-Karnataka a Belgaum), 5 % šlo na celostátní projekty a zákonných 5 % byla režie sbírky.
V roce 2020 byla sbírka pořádána ve Lhotách u Potštejna po deváté. Tři králové chodili
po Lhotách u Potštejna v sobotu 11. ledna 2020 dopoledne a po obědě. Stejně jako
v loňském roce chodily dvě skupinky koledníků.
Na Homoli, po části Malé Lhoty a Velké Lhoty
chodili Ema Havlová, Adéla Hlávková a Jan Palán,
doprovod dětem (nosiče pokladničky) dělala
Michaela Hlávková. Po zbývající části Malé Lhoty
a Velké Lhoty chodili Eliška Čermáková, Martin
Palán a Tereza Kovaříčková, doprovod dětem
(nosiče pokladničky) dělala Ivana Palánová.
Ve Lhotách se celkem vybralo 10 295 Kč.
Tři Králové dali jako v minulých letech dárcům
kalendáříček na tento rok, malý cukřík a letáček
o sbírce.
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Zleva: Ema Havlová, Adéla Hlávková, Jan Palán a Michaela Hlávková.

Zleva: Eliška Čermáková, Martin Palán a Tereza Kovaříčková.

- 78 -

Dětský karneval
V neděli 15. března 2020 se měl
ve lhoteckém pohostinství konat
dětský karneval. Vzhledem k vývoji
situace v souvislosti s COVID-19
byl karneval ve středu 11. března
2020 zrušen.

Čarodějnice a stavění májky
Ve čtvrtek 30. dubna 2020 se mělo konat tradiční pálení čarodějnic za tělocvičnou.
Bohužel situace v souvislosti s COVID-19 konání této akce neumožnila.
Jelikož hasiči usoudili, že i během nouzového stavu je potřeba udržovat tradice, tak alespoň ve středu 29. dubna 2020 postavili před obchodem tradiční májku (bez účasti
veřejnosti). Vztyčení májky proběhlo letos již pošesté v řadě.

Pouť
Na neděli 3. května 2020 připadla ve Lhotách u Potštejna pouť. Bohužel v souvislosti
se situací s COVID-19 ve Lhotách nebyly žádné atrakce a stánky a ani v hospodě neměli
tradiční pouťové menu (řízek s bramborovým salátem). Na Homoli se také nekonaly
tradiční mše.
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Okrsková hasičská soutěž
V neděli 23. května 2020 se měla konat okrsková hasičská soutěž 18. okrsku Sboru
dobrovolných hasičů, která byla plánovaná na louce pod Homolí. Večer měla proběhnout
zábava pod party stanem. Vzhledem k situaci s COVID-19 byla okrsková soutěž zrušena.

Vítání léta
V sobotu 27. června 2020 se po skončení nouzového
stavu v souvislosti s COVID-19 konala ve Lhotách u Potštejna první akce pro veřejnost - bylo jí Vítání léta.
Od 15.00 hod. bylo na hřišti nachystáno bohaté občerstvení (guláš, hermelíny, kuřecí steaky, párek v rohlíku,
klobásy, točené pivo Kozel 11° a Rychnovská Kněžna,
nealko Birrell Pomelo a grep a malinovka a další alko
či nealko nápoje). Od 16.00 hod. hrál DJ Jirka Suchánek nejprve písničky pro nejmenší a potom do ranních hodin
i písničky pro dospělé. Děti se mohly vyřádit na skákacím hradě či v hasičské pěně
a zastřílet si vzduchovkou. Dále si všichni mohli prohlédnout rallye Toyotu Celicu. Počasí
bylo celé odpoledne a večer slunečné, až po setmění se objevily drobné přeháňky.
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Sraz Lhot a Lehot
Od pátku 3. července 2020 do neděle 5. července 2020 se měl v Mníchově Lehotě, okres
Trenčín, Slovensko konat jubilejní čtyřicátý Sraz Lhot a Lehot. V souvislosti se situací
s COVID-19 byl tento sraz přesunut až na rok 2021.

Loučení s létem
V sobotu 22. srpna 2020
se od 15.00 hod. konalo
na

fotbalovém

hřišti

u školy Loučení s létem,
které

pořádali

hasiči.

Pro děti byl nachystán
skákací

hrad,

střílení

ze vzduchovky a pěna
včetně balónkové bitvy.
Až do pozdního večera
bylo

zajištěno

občerstvení

a

bohaté
repro-

dukovaná hudba.
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Vítání občánků
V neděli 6. října 2020 odpoledne se v místním pohostinství konalo Vítání občánků,
na kterém bylo přivítáno sedm dětí
narozených ve Lhotách u Potštejna v roce
2019 a 2020, dva chlapci a pět holčiček.
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: Teodor Vašátko,
Tereza Hájková, Adam Víša, Michaela
Dorazilová, Natálie Adámková, Ester
Stará a Julie Kymrová. Po přivítání Julie
následoval přípitek a poté si všichni mohli
posedět a občerstvit se.
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Teodor Vašátko

Adam Víša

Tereza Hájková
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Michaela Dorazilová

Natálie Adámková

Julie Kymrová

Ester Stará
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Uzavírání cyklotrasy Okruhu Brodec a Posezení u hasičárny
Každoroční uzavírání cyklistické

sezóny

Okruhu

Brodec se konalo v sobotu
26. září 2020. 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 tentokrát u hasičárny ve Lhotách u Potštejna, kde na cyklisty
čekalo občerstvení. Bohužel celý den pršelo,
takže

se

moc

cyklonadšenců

nenašlo

a ani na následující posezení u hasičárny
mnoho občanů nedorazilo.
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Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
V pátek 2. října 2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 3. října 2020
od 8.00 hod. do 14.00 hod. byly na území České republiky otevřeny volební místnosti - konaly se volby do Zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR. Volební místnost
ve Lhotách byla opět v tělocvičně Základní školy a Mateřské školy Lhoty u Potštejna.
Předsedkyní okrskové volební komise byla Eva Myšáková, místopředsedkyní Ivana
Palánová, členy Dana Dědková a Václav Pelda a zapisovatelkou Radka Čermáková.
Václav Pelda byl zástupce za Komunistickou stranu Čech a Moravy.
Ve Lhotách bylo v seznamu voličů do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zapsáno
261 voličů. Do Zastupitelstva kraje přišlo ve Lhotách volit 97 občanů - volební účast
37,16 %, platných hlasů bylo 97. Vítězem se ve Lhotách stala Koalice Občanská
demokratická strana + STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A VÝCHODOČEŠI se 30 hlasy
(30,93 %), druhé bylo hnutí ANO 2011 s 21 hlasy (21,65 %), na třetím místě se umístila
Česká pirátská strana s 11 hlasy (11,34 %), čtvrtá skončila koalice SPOLU PRO KRAJ Osobnosti kraje, ČSSD a Zelení s 8 hlasy (8,24 %), na pátém až sedmém místě se umístilo
hnutí Svoboda přímá demokracie (SPD), koalice Spojenci pro Královéhradecký kraj
a Komunistická strana Čech a Moravy se 6 hlasy (6,19 %), osmé a deváté místo obsadila
Koalice pro Královéhradecký kraj - KDU-ČSL - VPM - Nestraníci a hnutí Trikolóra hnutí
občanů se 3 hlasy (3,09 %), na desátém místě se umístila Demokratická strana zelených ZA PRÁVA ZVÍŘAT se 2 hlasy (2,06 %), jedenácté místo obsadila strana Volte Pravý
Blok... www.cibulka.net s 1 hlasem (1,03 %) a strana ROZUMNÍ - Petr Hannig nezískali
žádný hlas.
V Královéhradeckém kraji bylo zapsáno v seznamu voličů 439 075 voličů. Do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje přišlo volit 180 081 voličů - volební účast 41,01 %
a počet platných hlasů byl 177 049 hlasů. Celkem se voliko 45 zastupitelů. Celkovým
vítězem se stala Koalice Občanské demokratické strany + STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
A VÝCHODOČEŠI s 23,53 % hlasů (41 668 hlasů, 12 mandátů), na druhém místě bylo
hnutí ANO 2011 s 22,04 % hlasů (39 037 hlasů, 12 mandátů), na třetím místě se umístila
Česká pirátská strana s 14,41 % hlasů (25 513 hlasů, 7 mandátů), čtvrtá byla koalice
SPOLU PRO KRAJ - osobnosti kraje, ČSSD a Zelení s 8,88 % hlasů (15 726 hlasů,
4 mandáty), pátá skončila Koalice pro Královéhradecký kraj - KDU-ČSL - VPM Nestraníci s 8,32 % hlasů (14 738 hlasů, 4 mandáty), šestá byla koalice Spojenci
pro Královéhradecký kraj s 7,84 % hlasů (13 891 hlasů, 4 mandáty) a sedmá byla Svoboda
a přímá demokracie (SPD) 5,45 % hlasů (9 657 hlasů, 2 mandáty). Ostatní strany
nepostoupily do skrutinia a nezískaly žádný mandát.
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Ve Lhotách bylo v seznamu voličů do Senátu
Parlamentu ČR zapsáno 260 voličů. Do Senátu přišlo
volit 89 voličů - volební účast 34,23 %, počet
platných hlasů byl 87. Do Senátu kandidovalo
v obvodu č. 48 - Rychnov nad Kněžnou celkem osm
kandidátů. Nejvíce hlasů ve Lhotách u Potštejna
(40 hlasů) získal dosavadní senátor JUDr. Miroslav
Antl (45,98 %) - ZA OBČANY, druhá skončila
Mgr. Jana Drejslová s 15 hlasy (17,24 %) - ODS, třetí
byl Mgr. Jan Grulich s 13 hlasy (14,94 %) - Koalice
TOP 09 + LES, na čtvrtém místě se umístila Ing. Vladimíra Lesenská s 6 hlasy (6,89 %) - Svoboda a přímá demokracie, pátý byl Mgr. Jiří Matoušek MPA
s 5 hlasy (5,75 %) - Trikolóra hnutí občanů,

Libor Hájek

na šestém místě se umístil brig. gen. Ing. František Mencl se 4 hlasy (4,60 %) - Česká
strana sociálně demokratická a Drahoslav Chudoba - nezávislý kandidát a PaedDr. Josef
Lukášek - Komunistická strana Čech a Moravy získali 2 hlasy (2,30 %).
V obvodu Rychnov nad Kněžnou získal nejvíce hlasů JUDr. Miroslav Antl - 26,44 %
(10 275 hlasů), druhý byl Mgr. Jan Grulich s 24,38 % (9 472 hlasů), třetí se umístila
Mgr. Jana Drejslová s 18,97 % (7 369 hlasů), čtvrtý skončil Drahoslav Chudoba s 6,91 %
(2 686 hlasů), pátý byl brig. gen. Ing. František Mencl s 6,43 % (2 500 hlasů), na šestém
místě skončil PaedDr. Josef Lukášek s 6,41 % (2 491 hlasů), sedmá byla Ing. Vladimíra
Lesenská s 6,27 % (2 436 hlasů) a nejméně hlasů získal Mgr. Jiří Matoušek MPA s 4,19 %
(1 629 hlasů). Volební účast v rychnovském obvodu byla 38,84 % a počet platných hlasů
činil 38 858 (97,14 % z celkového počtu odevzdaných hlasů). Protože žádný z kandidátů
nezískal ve volebním obvodu č. 48 více než 50 % hlasů, konalo se o týden později 2. kolo
voleb do Senátu, kde se volilo už jen ze dvou kandidátů (JUDr. Miroslav Antl a Mgr. Jan
Grulich). V pátek 9. října 2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 10. října 2020
od 8.00 hod. do 14.00 hod. byly otevřeny volební místnosti znovu - konalo se 2. kolo voleb
do Senátu Parlamentu ČR. Ve Lhotách bylo zapsáno v seznamu 260 voličů. Volební
komise byla ve stejném složení jako týden před tím. Ve 2. kole voleb do Senátu přišlo
ve Lhotách volit 53 voličů - volební účast 20,38 %, počet platných hlasů byl 53. Vítězem
se stal JUDr. Miroslav Antl se 33 hlasy (62,26 %) a Mgr. Jan Grulich získal 20 hlasů
(37,74 %). Celkovým vítězem se v obvodu č. 48 - Rychnov nad Kněžnou stal Mgr. Jan
Grulich s celkovým počtem hlasů 11 432 (59,65 %). Volební účast v rychnovském obvodu
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byla 18,39 % a počet platných hlasů byl 19 165 (99,79 % z celkového počtu odevzdaných
hlasů).

Zleva: Václav Pelda, Dana Dědková, Eva Myšáková, Radka Čermáková a Ivana Palánová.
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Lampionový průvod
Na sobotu 31. října 2020 byl naplánován Lampionový průvod. Vzhledem ke zhoršující
se situaci s COVID-19 byla tato akce zrušena.

Rozsvícení vánočního stromu - vánoční výzdoba
První

adventní

neděli,

tj. 29. listopadu 2020 by se
mělo konat tradiční rozsvícení

vánočního

stromu.

Vzhledem k situaci s COVID-19 se tato tradiční
akce nezačala ani plánovat.
Vánoční stromek před obchodem v Malé Lhotě byl
přesto nazdoben a byly
i ozdobeny stromy a vývěska u rybníka ve Velké
Lhotě.
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Čerti
V sobotu 5. prosince 2020 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, Zuzana Kopecká, Oldřich Zářecký, Čeněk Zářecký a Michal
Horáček.
Čertovský průvod letos navštívil doma osmnáct 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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Základní škola a Mateřská škola Lhoty u Potštejna
Na začátku roku 2020 navštěvovalo mateřskou školu 24 dětí a do školy chodilo 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.
Od neděle 12. ledna 2020 do pátku
17. ledna 2020 vyrazili žáci druhého stupně
na lyžařský výcvik. Výcviku se zúčastnilo
třicet dva 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.
Ve čtvrtek 16. ledna 2020 navštívili školu
a žáky 1. až 5. ročníku Marie a Zdeněk Paldusovi se svojí Show se zvířátky. Nejdříve
na děti čekalo představení se dvěma pejsky,
poté

balancování

skleničky

na

noži

či kouzla s penězi a nakonec opička Žofka
a činčila, které si děti mohly i pohladit.
V pátek 17. ledna 2020 se na Vrbici konal
tradiční rodičovský ples. Letos opět vystoupili na plese žáci školy (Veronika Flegelová, Lenka Mazankievičová, Veronika Padrtková,
Ondřej Hlávka, Jakub Peňáz a Vojtěch Zavacký) se svým předtančením pod vedením pana
učitele Jana Havla.
V úterý 21. ledna 2020 se děti ze školky
vydaly do hvězdárny a planetária v Hradci
Králové. Děti se dozvěděly různé zajímavosti o souhvězdích, zhlédly pohádku
Se zvířátky o vesmíru a pomocí velkého
dalekohledu se mohly podívat na Slunce.
Ve

středu

29.

ledna

2020

proběhla

ve školce beseda pro rodiče a veřejnost
na téma Děti do 6 let a hranice ve výchově, kterou vedl pan Vlasák.

- 95 -

Ve středu 29. ledna 2020 děti ze školky a žáci 1. až 5. ročníku absolvovali 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 pátek 31. ledna 2020 proběhl projektový den mimo školní družinu. Děti z družiny
navštívily městské muzeum a galerii ve Svitavách, kde pro ně byl připraven program
Fotografem včera a dnes.
Od pondělí 3. února 2020 do pátku 7. února 2020 byly jarní prázdniny, z důvodu nezájmu
rodičů byla uzavřena i mateřská škola.
V úterý 11. února 2020 proběhla ve škole
beseda s Policií České republiky. Uskutečnila se ve dvou blocích, jeden byl určen
pro žáky z prvního stupně a druhý pro žáky
druhého stupně. Hlavními tématy besedy
byla kyberšikana a bezpečné chování
na silnici. Část programu probíhala venku,
kde si žáci mohli prohlédnout policejní
vozidlo, výstroj a výzbroj strážců zákona.
Ve čtvrtek 13. února 2020 se ve školce konal
karneval.

Děti

si

řádění

v maskách

a různé soutěže velmi užily.
Ve středu 19. února 2020 se děti ze školky
vypravily do Vamberka na představení
Na kouzelném paloučku. Jednalo se o loutkovou revue, kterou zahrála loutkoherecká
skupina LOUDADLO.
V pondělí 24. února 2020 proběhla pro žáky
8. a 9. ročníku beseda o holocaustu a antisemitismu s paní Hanou Vavříkovou.
Ve středu 26. února 2020 proběhl ve školní družině karneval, který začal promenádou
masek a poté následovala malá diskotéka, různé soutěžní disciplíny a vyhlášení nejhezčí
masky.
V úterý 10. března 2020 se žáci I. i II. stupně školy vypravili do Kostelce nad Orlicí
na výchovný koncert Bez masky. Toto byl poslední den školy v normálním režimu.
Po návratu z koncertu bylo žákům oznámeno, že ve středu již do školy přijít nemohou.
Ráno vyrazili žáci do školy jako vždy a vůbec by je nenapadlo, že je to na dlouhou dobu
naposledy.
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Bohužel v souvislosti se situací s COVID-19 nepokračovala od středy 11. března 2020
klasická výuka v základní škole Lhoty u Potštejna ani v ostatních školách v celé České
republice.
Mateřská škola byla uzavřena od úterý 17. března 2020 do pátku 15. května 2020.
Od středy 11. března 2020 probíhala výuka distančním způsobem, tj. žáci dostávali zadání
probírané látky mailem, přes aplikaci WhatsApp či Google Classroom a dle pokynů učitelů
odevzdávali zpět splněné úkoly. Žákům, hlavně mladším museli s výukou pomáhat rodiče,
kteří mohli po dobu distanční výuky zůstat s dětmi doma a čerpat tzv. ošetřovné (nejdříve
rodiče dětí do 10 let, později do 13 let věku dítěte).
Kromě prezenční výuky se neuskutečnilo mnoho plánovaných akcí až do konce
června 2020, např. Vynášení Moreny neboli Smrtky, Den otevřených dveří pro rodiče
i veřejnost, různé soutěže (Matematický klokan, Puškinův památník - soutěž v ruském
jazyce, Mayový závod - různé sportovní disciplíny v areálu plaveckého bazénu
v Rychnově nad Kněžnou, Olympiáda malotřídnich škol, ...), shlédnutí dokumentárních
filmů na festivalu Jeden svět, úklid v rámci Dne země, fotografování dětí a žáků, získání
průkazu malého cyklisty pro žáky 4. ročníku, besídka pro maminky ke Dni matek,
červnové výlety dětí ze školky či výlety žáků školy, různá divadla či koncerty, Sportovní
den na konci června a ani tradiční slavnostní vyřazení žáků devátého ročníku.
Od středy 1. dubna 2020 do pondělí 20. dubna 2020 proběhl zápis do 1. ročníku základní
školy. Vzhledem k situaci s COVID-19 byla podána rodiči pouze žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a neproběhl tedy zápis stejně jako v minulých letech (osobní účast dítěte
při zápisu). Celkem bylo podáno pět žádostí o přijetí a čtyři žádosti o odklad povinné
školní docházky. Od soboty 2. května 2020 do pátku 15. května 2020 proběhl zápis
do mateřské školy. Vzhledem k situaci s COVID-19 byla také podána rodiči pouze žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání a neproběhl tedy zápis stejně jako v minulých letech
(osobní účast dítěte). Celkem bylo podáno šest žádostí o přijetí, kterým bylo vyhověno.
Prezenční výuka žáků 1. až 5. třídy probíhala od 25. května 2020 do 30. června 2020
v zúženém rozsahu (nevyučovala se hudební výchova a tělesná výchova). Prezenční výuka
přihlášených žáků 9. ročníku probíhala ve dnech úterý, středa a čtvrtek. Žáci i učitelé
museli mít ve všech společných prostorách a při pohybu ve třídě přes ústa a nos nasazeny
roušky, při vyučování, pokud seděli v lavici, tato povinnost neplatila. Byla také povinná
dezinfekce rukou při vstupu do budovy a i během dne. Pro zbylé žáky druhého stupně
platila distanční výuka až do konce školního roku.
V pátek 26. června 2020 přišli žáci 6. a 7. ročníku vrátit do školy učebnice a v pondělí
29. června 2020 přišli vrátit učebnice žáci 8. a 9. ročníku.
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V úterý 30. června 2020 proběhlo předání vysvědčení všem žákům.
Mateřská škola byla od 3. července 2020 do 14. srpna 2020 uzavřena z důvodu nezájmu
rodičů.
Nový školní rok v základní i mateřské škole byl zahájen v úterý 1. září 2020.
Ve školce pracovaly paní učitelka Ludmila Štěpánková z Vrbice a paní učitelka Kristýna
Krčmářová ze Lhot u Potštejna. 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: Dominik Buben (Polom), Ondřej Škampa, Erika Janečková,
Liliana Koblížková, Eliška Stará (všichni ze Lhot u Potštejna) a Oliver Provazník (Rájec).
Na začátku září 2020 navštěvovalo mateřskou školku 24 dětí. Úplata za mateřskou školu
činila 200 Kč za měsíc.
K 1. září 2020 navštěvovalo školu 68 žáků (1. a 2. třída - 14 žáků, 3. třída - 8 žáků,
4. a 5. třída - 12 žáků, 6. třída - 8 žáků, 7. třída - 10 žáků, 8. třída - 8 žáků a 9. třída 8 žáků) ze Lhot u Potštejna, Borovnice, Chlen, Chlínek, Krchleb, Podlesí - Němčí, Polomi,
Prorub, Přestavlk, Rájce, Sudslavy a Vrbice.
Do první třídy nastoupilo pět žáčků: Sára Hejlková, Jakub Kocián, Veronika Veverková
(všichni ze Lhot u Potštejna), Pavla Jelínková (Sudslava) a Viktorie Šaldová (Polom).
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 a Dagmar Bachmanová z Potštejna. Novou paní učitelkou na prvním stupni
byla Eva Petrusová z Chocně. Na druhém stupni vyučoval Jan Havel ze Lhot u Potštejna
matematiku, fyziku, tělesnou výchovu a technické činnosti. Český jazyk, dějepis
a výchovu k občanství a zdraví vyučovala Kristýna Fajfrová z Vrbice. Přírodopis, zeměpis,
chemii, domácnost a tělesnou výchovu vyučovala Markéta Bubnová ze Sudslavy. Marie
Tylšová z Chlínek vyučovala anglický jazyk a 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
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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 2020-2021 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.
Pro žáky 3. a 4. ročníku byl zřízen kroužek logických her, který vedla paní učitelka
Markéta Bubnová. 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 Kristýna Fajfrová.
Ve středu 9. září 2020 se žáci 1. až 5. ročníku vypravili do sklárny Svoboda Karlov. Žáci
si prohlédli práci sklářských mistrů u rozžhavené pece, dozvěděli se mnoho zajímavého
o výrobě skla a mohli malovat na sklo dle předlohy.
Od čtvrtka 10. září 2020 žáci i učitelé museli mít ve všech společných prostorách
a při pohybu ve třídě přes ústa a nos nasazeny roušky, při vyučování, pokud seděli v lavici,
tato povinnost neplatila. Byla také povinná dezinfekce rukou při vstupu do budovy
a i během dne.
Ve čtvrtek 10. září 2020 navštívila školku paní Miroslava Sahulová, logopedka z Kostelce
nad Orlicí. Poslechla si, jak děti mluví, a některým doporučila další nápravu.
Ve čtvrtek 17. září 2020 se děti ze školní družiny vydaly do Hvězdárny a planetária
v Hradci Králové a žáci druhého stupně vyrazili do ZOO Dvůr Králové nad Labem.
Od pondělí 21. září 2020 museli mít všichni
roušky přes ústa a nos po celou dobu
pobytu ve škole a během vyučování
se muselo častěji větrat.
Ve středu 23. září 2020 se děti ze školky
vydaly na projektový den mimo mateřskou
školu na Dolní Moravu. Děti přivítaly dvě
lesní víly a duch hor Stamichman a potom
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společně plnily různé úkoly, které se týkaly přírody. Děti si také mohly vlézt
do obrovského mamuta nebo si pohrát ve vodním parku.
Ve středu 30. září 2020 zavítalo do školky
a za žáky 1. až 4. třídy divadlo s pohádkou
Písnička pro draka a pro žáky 5. až 9. ročníku s programem Divadlo nekouše.
V úterý 6. října 2020 se žáci druhého
stupně vydali na exkurzi do Ratibořic,
kde si prohlédli zámek, mlýn, mandl, sad,
Staré bělidlo a Viktorčin splav.
Ve středu 7. října 2020 absolvovali žáci
1. až 5. ročníku Projektový den do Rokytnice v Orlických horách se zaměřením na faunu
a flóru Orlických hor.
Vzhledem ke zhoršující se situaci s COVID-19 byl od pondělí 5. října 2020 zakázán
ve školách zpěv a sportovní činnosti. Od pondělí 12. října 2020 měli žáci druhého stupně
navštěvovat školu tzv. rotačním způsobem (střídání celých tříd po týdnu) a jinak výuka
měla probíhat distančním způsobem. Ve lhotecké škole tedy zůstali na distanční výuce
od pondělí 12. října 2020 žáci 8. a 9. ročníku.
Vzhledem ke zhoršující se situaci s COVID-19 se ale opět všechny školy od středy
14. října 2020 úplně uzavřeli pro prezenční výuku a výuka probíhala distančně pro všechny
žáky. Toto uzavření bylo oznámeno v pondělí 12. října 2020. Oproti jaru již žáci měli
nějaké hodiny online, tzn. pomocí různých programů a aplikací např. Skype, ... se spojili
přímo s vyučujícím a látku probírali společně. Pro zabezpečení této formy výuky byla
zapotřebí výpočetní technika, kterou některým žákům škola zapůjčila. Internetové
připojení si již rodiče museli zajistit sami. Při distanční výuce samozřejmě některé
předměty z výuky opět vypadly, např. hudební, tělesná a výtvarná výchova či pracovní
činnosti. Oproti jaru bylo umožněno zájemcům odebírat ze školní jídelny pro žáky obědy přišli si s kastrůlky a oběd jim byl vydán.
Mateřská škola zůstala otevřena do 6. listopadu 2020 a byla opět otevřena v pondělí
16. listopadu 2020, uzavřena byla z důvodu nařízené karantény Krajskou hygienickou
stanicí Královéhradeckého kraje.
Ve středu 18. listopadu 2020 nastoupili k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníku.
V pondělí 30. listopadu 2020 nastoupili k prezenční výuce dále žáci 3., 4., 5. a 9. ročníku.
Zbylé ročníky, tj. 6., 7. a 8. ročník měli od 30. listopadu 2020 tzv. rotační způsob výuky
(střídání celých tříd po týdnu). V týdnu od 30. listopadu 2020 do 4. prosince 2020
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a v týdnu od 14. prosince 2020 do 18. prosince 2020 probíhala prezenční výuka
pro 8. ročník a v týdnu od 7. prosince 2020 do 11. prosince 2020 pro 6. a 7. ročník.
Když tito žáci neměli prezenční výuku, vzdělávali se distančním způsobem.
Od 1. prosince 2020 vyučovala anglický jazyk nová paní učitelka Radka Jedlinská
z Vamberka, která nastoupila místo paní učitelky Marie Tylšové.
V pátek 4. prosince 2020, když byly děti na procházce, zavítal do mateřské školy Mikuláš a zanechal
dětem dopis a balíčky se sladkostmi.
Ve čtvrtek 17. prosince 2020
zavítaly děti ze školky do kostela
na Homoli, kde si společně zazpívaly vánoční koledy a písničky.
V pátek 18. prosince 2020 se
ve školce konala vánoční
besídka a Ježíšek donesl
dětem i spoustu krásných
dárků.
Výuka

měla

probíhat

až do 22. prosince 2020,
ale

nakonec

pondělí

21. prosince 2020 a úterý
22. prosince 2020 byly
vyhlášeny jako dny boje
proti covidu a vánoční
prázdniny tedy začaly již
v pondělí 21. prosince 2020.
Bohužel v souvislosti se situací s COVID-19 se po uzavření škol či při omezeném
vyučování neuskutečnilo mnoho plánovaných akcí, např. Den otevřených dveří pro rodiče
i veřejnost, různé soutěže (Atletický čtyřboj, Okresní kolo ve stolním tenise, ...), shlédnutí
videoprojekce Planeta Země 3000, plavecký výcvik pro děti ze školky a žáky 1. až 5. ročníku a tradiční vánoční besídka nejen pro rodiče.
Ve středu 23. prosince 2020 bylo oznámeno, že k prezenční výuce se od nového roku vrátí
pouze 1. a 2. ročníky základní školy, zbytek se bude opět vzdělávat distančním způsobem.
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Homol
I v roce 2020 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 2020
začínaly v 14.30 hod. a konaly se v neděli 10. května, 24. května, 14. června, 28. června,
12. července, 26. července, 9. srpna, 23. srpna, 13. prosince a 26. prosince 2020.
Při příležitosti Švestkové pouti 20. září 2020 se konaly tři mše (od 8.00 hod., 10.00 hod.
a 14.00 hod.). V souvislostí se situací s COVID-19 bylo několik mší úplně zrušeno.
V nedělí 27. září 2020 se v 9.15 hod. vydali poutníci od kostela sv. Jiří v Kostelci
nad Orlicí

k ho-

molskému kostelu.
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.

Stará pohlednice asi z roku 1916
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Noc kostelů
V pátek 12. června 2020 se konala
tradiční
na

noc

poutním

kostelů,
místě

tentokrát
s kostelem

Bolestné Panny Marie na Homoli.
Noc kostelů se na Homoli uskutečnila poprvé v roce 2017 a nyní
se sem po třech letech vrátila.
Noc kostelů zahájila v 19.00 hod.
Markéta Svátková, poté následovala
historická přednáška Jiřího Slavíka
a od 19.30 hod. se konala mše svatá,
doplněná o Truvérskou mši Petra
Ebena. Po skončení mše se ještě
zpívaly

písně

před

kostelem

za doprovodu kytary.
Silueta kostela byla této noci během
konání akce výjimečně nasvícena
reflektory a schodiště bylo osvíceno
svíčkami.
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Úryvek z Brodíku - Měsíčníku obce Borovnice - 9/2020
Vydává Obec Borovnice, vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí, str. 4 a 5.
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Úryvek z Brodíku - Měsíčníku obce Borovnice - 10/2020
Vydává Obec Borovnice, vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí, str. 2, 3 a 4.

- 110 -

- 111 -

- 112 -

