Jednotka požární ochrany
I v roce 2021 byla ve Lhotách u Potštejna zřízena jako organizační složka obce Jednotka
požární ochrany kategorie III. Oblast působnosti jednotky hasičů je katastr obce Lhoty
u Potštejna a dále sdružuje prostředky požární ochrany s obcemi Borovnice, Chleny
a 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.
Zdravotnickou 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.
Jednotka požární ochrany Lhoty u Potštejna měla ke konci roku 2021 sedmnáct členů,
tedy o pět členů nad rámec minimálního početního stavu pro jednotku požární ochrany
kategorie III. V roce 2021 byli do jednotky zařazeni dva noví členové Josef Poláček
(1. ledna 2021) a Tomáš Morávek (15. února 2021).
Funkce

Jméno a příjmení

Odbornost*)

Velitel jednotky
Velitel družstva

Martin Růžička
Václav Morávek

V-40, Ř B, NDT, ZPP, TOO
V-40, Ř C

Velitel družstva

Lukáš Horáček

V-40, S-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

Strojník

Josef Kymr

S-40, Ř C, NDT

Strojník

Tomáš Morávek

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

Hasič

Josef Poláček

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, TOO - Technik ochrany obyvatelstva, ZPP - Základy první
pomoci
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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. Z praktické části členové jednotky prováděli výcvik s čerpadly, proudnicemi,
dýchací technikou, prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, žebříky
ale i třeba obhlídky a seznámení s katastry obcí, do kterých je jednotka předurčena.
V neděli 14. března 2021 členové JSDH absolvovali školení nositelů dýchací techniky,
které bylo již několikrát kvůli pandemické situaci odloženo. Školení se proto konalo venku
před hasičskou zbrojnicí, kde proběhlo zopakování základních teoretických a praktických
činností pro nositele dýchací
techniky. Následně se členové
přesunuli k silu společnosti
ZOPOS a.s. v Přestavlkách,
kde si nositelé vyzkoušeli
výstup

po

170

schodech

do horního patra sila, které je
ve

výšce

Procvičen
do

třiceti
byl

horního

metrů.

tedy zásah
patra

sila
a

za

to

použití

dýchací

techniky, v horním patře byl
vytvořen

za

pomocí

suchovodu jeden útočný C
Dále

proud.

následovalo

seznámení s celým areálem
sila

a

technologií

sušičky,
pro

včetně
úpravu,

dopravu a skladování zrn.
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V neděli 25. dubna 2021 proběhl výcvik členů lhotecké jednotky. Strojníci si prakticky
prověřili práci s čerpadly a dalšími agregáty,
které mají ve vybavení.
Velitelé a hasiči si naopak zopakovali použití
technických prostředků
požární

ochrany,

kterými

jsou

jejich

vozidla vybavena.
V neděli 20. června 2021 a v neděli 27. června 2021 členové jednotky absolvovali
ve lhotecké hasičárně opět po roce opakovací školení v poskytnutí kardiopulmonální
resuscitace za pomoci AED a další první pomoci. Školení bylo vedeno instruktory
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a bylo rozděleno na teoretickou
a praktickou část.

Od čtvrtka 1. července 2021 do neděle 4. července 2021 se Martin Růžička a Petr Horáček
zúčastnili 4. odřadu Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje do obce
Mikulčice na jižní Moravě, kde společně
s příslušníky Hasičského záchranného sboru

kraje

a

dalšími

členy

jednotek

z Dobrušky, Markvantic, Mlázovic, Bílé
Třemešné, Žireče, Mžan, Libřic, Teplic
nad Metují a Jasenné účastnili likvidačních
prací

po

úderu

ničivého

tornáda

z 24. června 2021. Členové lhotecké

- 57 -

jednotky se společně s ostatními podíleli na odstraňování poškozených stromů, opravě
střech a nouzového zakrytí střech, úklidu trosek a demolici poškozených objektů.
Ubytováni byli v místní základní škole, kde spali

přímo ve třídách na lehátkách

nebo matracích. Přijetí místních lidí bylo úžasné, a ještě o to lepší pocit byl, když jim
mohli osobně v této nelehké době pomoci a přiložit ruku k dílu. K dispozici měli materiální
zajištění, kterého bylo díky dárcům spousta. A i o členy jednotky bylo postaráno,
v kulturním domě byla zajištěna strava a dostatek pití.
V neděli 15. srpna 2021 proběhlo praktické školení jednotky pro práci s proudnicemi,
vytvoření útočného proudu po žebříku, hašení ze žebříku. Práce ve výšce a nad volnou
hloubkou, lanová technika u JPO, sebezáchrana hasičů a praktický nácvik slanění.

V úterý 7. září 2021 proběhl na stanici v Dobrušce velitelský den na téma problematiky
odběru požární vody z hydrantové sítě, kde byly účastníkům prezentovány různé způsoby
pro odběr vody a to i vzhledem k ochraně vodovodní sítě a hasičských armatur a čerpadel.
V neděli 19. září 2021 členové JSDH Lhoty u Poštejna, stejně jako mnohé další jednotky
v České republice, uctili památku dvou dobrovolných hasičů z SDH Koryčany
na Kroměřížsku, kteří zemřeli při zásahu po výbuchu plynu dne 15. září 2021.
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Od soboty 25. září 2021 do úterý 28. září 2021 Josef Kymr, Lukáš Horáček a Tomáš
Morávek absolvovali v Bílých Poličanech čtyřdenní kurz strojníků S40. Lukáš Horáček
ho absolvoval z důvodu projektu na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na C,
na který Obec Lhoty u Potštejna získala dotaci od Královéhradeckého kraje. Lukáš
Horáček se na na projektu finančně podílel vlastními prostředky.
V listopadu 2021 proběhl skoro po dvouleté odmlce odborný kurz velitelů V8, který je
důležitý k udržení odborné způsobilosti velitelů. Kurz v tomto roce byl rozdělen na dva
termíny a každý z nich trval 8 hodin. Jan Havel a Martin Růžička kurz absolvovali v pátek
19. listopadu 2021 odpoledne a v sobotu 20. listopadu 2021 dopoledně a Lukáš Horáček,
Petr Horáček a Václav Morávek kurz absolvovali v sobotu 20. listopadu 2021 odpoledne
a v neděli 21. listopadu 2021 dopoledne. Kurz se konal mimo zařízení hasičského
záchranného sboru a to konkrétně v Kostelci nad Orlicí v restauraci U splavu a přilehlém
prostranství. Kurz byl složen z teoretických informací a praktických cvičení, kde účastníci
procvičovali záchranu osob z vodní hladiny, práci ve výškách, první pomoc a taktické
schopnosti velitelů. Martin Růžička, Lukáš Horáček a Václav Morávek provedli písemnou
zkouškou prodloužení odborné způsobilosti na dalších pět let.
Členové jednotky strávili v roce 2021 na kurzech a školeních, které pořádá Hasičský
záchranný sbor kraje, Ústřední hasičská škola v Bílých Poličanech a Zdravotnická
záchranná služba Královéhradeckého kraje 219 hodin a vystřídalo se na nich 29 členů
jednotky. Od roku 2014 to bylo již 1168 hodin a vystřídalo se na nich 219 členů jednotky.
V roce 2021 na žádost obecního úřadu
provedla

jednotka

plnění

bazénů

a to dvakrát v obci Borovnici a jednou
v obci Proruby. V obci Polom pomohla
také jednotka s vyčištěním vodojemu
v místní části Hájek. Tyto práce byly
dle platného ceníku vyúčtovány a dány
k úhradě objednavatelům.
Jednotka Lhoty u Potštejna byla v roce
2021 nově vybavena tablety Samsung, na kterých je provozována aplikace Rescue
Navigator, ta je určena k navigaci jednotek požární ochrany na místo mimořádné události,
která dále umožňuje například komunikaci s KOPIS (krajským operačním a informačním
střediskem) nebo například zobrazení informací o mimořádné události. Toto nové
vybavení umožnilo jednotce rychlejší dopravu na místo mimořádné události. Celkové
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náklady na pořízení dvou tabletů, držáků, paměťových karet a USB kabelů byly 12 092 Kč
a vše uhradila Obec Lhoty u Potštejna ze svého rozpočtu.

V říjnu 2021 se podařilo ve spolupráci s obcí Lhoty u Potštejna a Nadací AGROFERT
realizovat projekt obnovy dýchací techniky. Díky němu se podařilo obměnit dva sety
zastaralých dýchacích přístrojů Saturn, za moderní přetlakové přístroje Drager PSS 4000.
Nové vybavení složené ze dvou kusů nosičů, masek a čtyř ocelových lahví zvyšuje
bezpečnost pro zasahující hasiče. Díky dýchacím přístrojům mohou zasahující pracovat
až 30 minut v nedýchatelném prostředí. Celková cena dvou setů byla 82 060 Kč. Nadace
AGROFERT ze svého Hasičského fondu poskytla příspěvek 60 000 Kč. Zbylou část
22 060 Kč uhradila obec Lhoty u Potštejna.

Na začátku roku 2021 pořídila obec do vybavení CAS novou motorovou pilu včetně
příslušenství. Dále byla vozidla a celá zbrojnice vybavena kamerovým systémem,
pro dohled a dokumentaci při výjezdech jednotky. V průběhu roku byla jednotka
také dovybavena drobným nářadím do vozidel, prostředky pro hašení komínů, prostředky
pro práci ve vodě a dalšími pytli pro stavbu povodňových hrází.
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Výjezdy Jednotky požární ochrany
V roce 2021 vyjela jednotka Lhoty u Potštejna ke čtrnácti událostem. Šest výjezdů
se týkalo technické pomoci, v pěti případech jednotka vyjela na žádost Zdravotnické
záchranné služby Královéhradeckého kraje na záchranu osob, ve dvou výjezdech
zasahovali členové jednotky u požárů a jednou událostí byla ostatní pomoc (v obci
Mikulčice, kde odstraňovali členové jednotky následky ničivého tornáda). Ve třinácti
případech byla lhotecká jednotka na místě události jako první s dodržením zákonného času
výjezdu do deseti minut, kdy průměrný čas výjezdu z hasičské zbrojnice byl pět minut.
V jednom případě se jednotka na místo dostavila jako druhá v pořadí (Svídnice), ale opět
byl dodržen zákonný čas výjezdu.
Členové jednotky strávili v roce 2021 u událostí celkem 5 hod. 43 min., z toho Borovnice 2 hod. 38 min., Lhoty u Potštejna - 1 hod. 42 min., Proruby - 37 min., Polom 25 min.
a Kostelecké Horky 21 min. Nejvíce zásahů se zúčastnil Petr Horáček a to osmi zásahů.
Během zásahové činnosti bylo ujeto 38 kilometrů s vozidlem CAS 25 M2R Š706
a 28 kilometrů s vozidlem DA L1Z.
1. Středa 13. ledna 2021 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

00.17 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

00.28 hod.

Příjezd na základnu: 00.58 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

00.23 hod.

CAS 20 S2T - HZS PS RK
Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu z komunikace
v katastru obce Proruby. Na místě události bylo zjištěno, že částečně spadlý strom blokuje
komunikaci č. 3167. Jednotka za pomocí motorové řetězové pily provedla odstranění
stromu z komunikace a dále provedla její úklid. Kousek od události provedla ještě
odstranění části stromu, který zasahoval do jednoho jízdního pruhu. Poté se vrátila
na místo dislokace.
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2. Pátek 15. ledna 2021 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

05.24 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

05.34 hod.

Příjezd na základnu: 05.50 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

05.31 hod.

ÚDRAŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna
CAS 20 S2T - HZS PS RK

Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do katastru obce Proruby k nahlášeným
nahnutým stromům nad vozovkou č. 3167, které hrozily pádem. Na místě události čekal
oznamovatel, který místo upřesnil, po zvážení situace velitelem jednotky bylo provedeno
za pomocí motorové řetězové
pily odstranění třech nahnutých
stromů, které blokovaly průjezd
nákladních automobilů. Na místě
události
s HZS

probíhala
ze

stanice

spolupráce
Rychnov

nad Kněžnou a zaměstnancem
ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje, který událost
oznámil. Po zprůjezdnění komunikace se jednotka vrátila zpět
na místo dislokace.
3. Neděle 17. ledna 2021 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

06.56 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

07.04 hod.

Příjezd na základnu: 07.14 hod.

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu z komunikace č. 3167. Na místě události
bylo průzkumem zjištěno, že se jedná
o

strom

nahnutý

nad

komunikací,

který brání její sjízdnosti a nachází se již
v katastru obce Proruby. Jednotka za pomocí motorové řetězové pily provedla
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07.01 hod.

odstranění

stromu

a

zprůjezdnění

komunikace. Po dohodě s KOPIS byla
odvolána jednotka z HZS PS Rychnov
nad Kněžnou, která byla k události také
na cestě. Následně se jednotka vrátila zpět
na základnu.

4. Úterý 23. března 2021 - Použití AED
Ohlášeno jednotce:
Příjezd k zásahu:
Použitá technika:

06.13 hod.
xxx

Výjezd jednotky:

06.18 hod.

Příjezd na základnu: 06.27 hod.

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události: Jednotka vyjela do obce Proruby k osobě v bezvědomí. Cestou na místo
události byla jednotka odvolána zpět na základnu. Bylo zjištěno, že se událost nachází
v obci Proruby, která je v okrese Náchod. Jednotka nezasahovala.
5. Neděle 28. března 2021 - Ostatní pomoc
Ohlášeno jednotce:

18.44 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

18.52 hod.

Příjezd na základnu: 19.11 hod.

Spolupráce s:

ZZS Královéhradeckého kraje

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

18.47 hod.

Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS ke snesení pacienta, které si vyžádala
zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. Událost se nacházela v obci
Borovnice, místní část Rájec. Na místo události se jednotka dostavila v počtu pěti členů,
kteří za asistence ZZS KHK provedli snesení pacienta z pokoje v prvním patře rodinného
domu. Poté se jednotka vrátila zpět na místo dislokace.
6. Pátek 25. června 2021 - Použití AED
Ohlášeno jednotce:

19.30 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

19.35 hod.

Příjezd na základnu: 19.53 hod.

Spolupráce s:

ZZS Královéhradeckého kraje

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

19.33 hod.

Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do obce Proruby na pomoc osobě
v bezvědomí. Na místě události poskytla postiženému za pomoci AED resuscitaci.
Na místě spolupráce se ZZS Královéhradeckého kraje.
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7. Čtvrtek 1. července 2021 - Ostatní pomoc
Spolupráce s:

HZS Královéhradeckého kraje
Více JSDH z Královéhradeckého kraje

Popis události: Dva členové jednotky (Martin Růžička a Petr Horáček) se ve dnech
1. července 2021 až 4. července 2021 účastnili 4. odřadu HZS Královéhradeckého kraje
do obce Mikulčice, kde společně s příslušníky HZS kraje a dalšími členy jednotek
z Dobrušky, Markvantic, Mlázovic, Bílé Třemešné, Žireče, Mžan, Libřic, Teplic
nad Metují a Jasenné účastnili likvidačních prací po úderu ničivého tornáda
z 24. června 2021. Společně se podíleli na odstraňování poškozených stromů, opravě
střech a nouzového zakrytí střech, úklidu trosek a demolici poškozených objektů.
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8. Pátek 9. července - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

06.21 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

06.35 hod.

Příjezd na základnu: 09.15 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

06.29 hod.

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna
Popis události: Jednotka vyjela v počtu
deseti členů na monitoring toku Brodec
do obce Borovnice. Zde přetékal Mlýnský
rybník přes hráz a ohrožoval nedaleký
rodinný dům. Dále jednotka v místní části
Přestavlky provedla stavbu protipovodňové
hráze z dvoukomorových pytlů s pískem,
které plnila u zbrojnice ve Lhotách
u Potštejna.
Jednotka také odstranila strom, který blokoval místní komunikaci ze Lhot u Potštejna
na obec Chleny, a zapůjčila elektrocentrálu k čerpání septiku, aby nedošlo k zaplavení
suterénu rodinného domu skrze kanalizaci.
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9. Neděle 8. srpna 2021 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

00.19 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

00.27 hod.

Příjezd na základnu: 00.56 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

00.24 hod.

Popis události: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu z komunikace
č. 3167, který blokoval sjízdnost komunikace mezi obcí Lhoty u Potštejna a Proruby.
Za pomoci motorové pily byl strom odstraněn a komunikace zprůjezdněna.

10. Neděle 8. srpna 2021 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

02.26 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

02.35 hod.

Příjezd na základnu: 02.50 hod.

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

02.31 hod.

Popis události: Jednotka vyjela v počtu pěti členů ke spadlému stromu na komunikaci
č. 3126, který blokoval sjízdnost této komunikace v obci Proruby. Za pomoci motorové
řetězové pily byl strom rozřezán a následně z komunikace odstraněn. Po zprůjezdnění
se jednotka vrátila zpět na základnu.
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11. Sobota 23. října 2021 - Použití AED
Ohlášeno jednotce:

22.20 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

22.25 hod.

Příjezd na základnu: 22.44 hod.

Spolupráce s:

ZZS Královéhradeckého kraje

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

22.25 hod.

Popis události: Jednotka vyjela v počtu deseti členů na žádost KOPIS k osobě
v bezvědomí ve Lhotách u Potštejna. Na místě události poskytla za použití AED první
pomoc postižené osobě. Po příjezdu ZZS KHK se vrátila jednotka zpět na základnu.
12. Pátek 19. listopadu 2021 - Použití AED
Ohlášeno jednotce:

11.07 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

11.16 hod.

Příjezd na základnu: 11.59 hod.

Spolupráce s:

ZZS Královéhradeckého kraje

11.11 hod.

JSDH Kostelec nad Orlicí
Policie ČR
Použitá technika:

DA L1Z - JSDH
Lhoty u Potštejna

Popis události: Jednotka na žádost
KOPIS v počtu devíti členů do obce
Svídnice
Ve

k

osobě

spolupráci

s

v

bezvědomí.

JSDH

Kostelec

nad Orlicí poskytla jednotka postižené
osobě první předlékařskou pomoc.
Následně se na místo dostavila ZZS
KHK a letecká záchranná služba.
13. Pátek 3. prosince 2021 - Požár
Ohlášeno jednotce:

15.03 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

15.12 hod.

Příjezd na základnu: 16.10 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

15.07 hod.

JSDH Kostelec nad Orlicí
Policie ČR
Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna
DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna
CAS 20 TATRA 815 - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 20 S2T - HZS PS RK
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Popis události: Jednotka vyjela v počtu sedmi členů k nahlášenému požáru dřevníku v obci
Přestavlky, po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k zahoření
části dřevníku a přilehlého kompostu, k plamennému hoření již nedocházelo. Na likvidaci
byl nasazen jeden C proud. Po příjezdu JSDH Kostelec nad Orlicí pokračovala jednotka
v rozebírání a hašení kompostu, dále z dřevníku odebrala část uskladněného dřeva,
aby vyloučila skrytá ohniska, která byla zkontrolována pomocí termokamery. Na místě
probíhala spolupráce s JSDH Kostelec nad Orlicí, HZS z PS v Rychnově nad Kněžnou,
Policií ČR a majitelem. Ke zranění zasahujících nedošlo.

14. Středa 8. prosince 2021 - Požár
Ohlášeno jednotce:

11.26 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

11.40 hod.

Příjezd na základnu: 12.57 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou
JSDH Záměl

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH
Lhoty u Potštejna
CAS 20 S2T - HZS PS RK
CAS 32 T148 - JSDH Záměl
AZ 42 Magirus - HZS PS RK

Popis události: Jednotka vyjela v počtu pěti členů
k nahlášenému požáru sazí v komíně do obce
Proruby. Na místě události

provedli členové

jednotky odstavení topidla a vyčištění komínového
tělesa,

vše

bylo

kontrolováno

Zásah

byl

komplikován

termokamerou.

sjízdností

místních

komunikací.
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11.32 hod.
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Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 17. července 2021 se v místním pohostinství konala od 18.00 hod. Výroční valná
hromada Sboru dobrovolných
hasičů Lhoty u Potštejna. Pozvání přijal starosta okrsku č. 18
Jan Starý, starosta obce Lhoty
u Potštejna Jan Růžička, starostka obce Borovnice Soňa Rojková. Starosta sboru Milan Dědek
seznámil

přítomné

s činností

sboru v roce 2020 a

Martin

Růžička seznámil přítomné s činností

jednotky

sboru

dobro-

volných hasičů v roce 2020.

Starostou lhoteckého sboru dobrovolných hasičů byl v roce 2021 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.
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Členský příspěvek na rok 2021 činil 120 Kč.
V průběhu roku 2021 se výbor scházel pravidelně (pokud 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.
Na konci roku 2021 měl lhotecký hasičský sbor 50 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, 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, Jaromír Starý, 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.). V roce 2021 ukončila své
členství Eliška Hovorková.
V sobotu 20. března 2021 a další sobotu
27. března 2021 provedli hasiči úklid lesa
a pálení klestí po těžbě dřeva (nad cestou
z Velké

Lhoty

do

Nových

Litic)

a nakonec odvezli zbytky dřeva po těžbě
k hasičárně.
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V souvislosti se situací s COVID-19 se bohužel ani v roce 2021 nemohlo konat tradiční
pálení čarodějnit. Hasiči přesto udrželi tradici ve stavění máje na návsi v Malé Lhotě,
kde se v pátek 30. dubna 2021 sešlo několik občanů s dětmi, kteří jim pomohli
se zdobením a samotným stavěním. Pro tento rok zvolili hasiči smrk.

V sobotu 22. května 2021 dopoledne proběhl sběr železa, elektrospotřebičů a autobaterií.
Prodejem železného šrotu hasiči získali částku 32 700 Kč a jako odměnu za recyklaci
elektroodpadu 1 903 Kč.

V sobotu 3. července 2021 od 15.00 hod. zorganizovali hasiči Vítání léta, které se konalo
na lhoteckém fotbalovém hřišti. Zisk z pořádání akce byl 2 564 Kč.
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V pátek
odpoledne

18.

června
provedli

2021
hasiči

pravidelnou údržbu a očistu
požární nádrže na návsi v Malé
Lhotě. Nádrž byla očištěna
a umyta od usazenin.
V neděli 31. října 2021 uspořádali hasiči lampionový průvod.
Stejně jako v minulých letech
poskytl Ing. Stanislav Barvínek
SDH Lhoty u Potštejna finanční
dar, tentokrát 7 000 Kč.
Sbor dobrovolných hasičů v červnu 2021 daroval 10 000 Kč Českému červenému kříži
na poskytnutí pomoci po ničivém tornádu z 24. června 2021.
V srpnu byly koupeny dvě sekery Fiskars za 2 078 Kč, v říjnu pak dvanáct kusů dětských
trik s dlouhým rukávem za 3 393 Kč, které budou používány na soutěžích. Dále byl
ke konci roku 2021 zakoupen
plachtový

přívěsný

vozík

s červeně potisknutou plachtou,
podvozek

Vezeko,

nosnost

750 kg. Vozík je vybaven
výsuvem pro požární stříkačku
a plachta se otevírá pomocí
klapek na plynových vzpěrách.
Celkové náklady na zakoupení
činily 72 605 Kč, z toho 30 000 Kč poskytl Královéhradecký kraj jako dotaci na zakoupení
vozíku.
Lhoteční hasiči v roce 2021 provedli několik brigád na opravu staré zbrojnice ve Velké
Lhotě, která byla vybudována v roce 1895. Cílem sboru a obce Lhoty u Potštejna je
vytvoření důstojného místa pro lhotecké historické koněspřežné stříkačky a další starší
techniku sboru. Tímto by rádi ze zbrojnice vytvořili malé muzeum, připomínající historii
hasičských sborů ve Lhotách u Potštejna. V roce 2021 se podařilo odizolovat budovu
od spodní vlhkosti. Proběhlo odkrytí základů stavby, podřezání zdiva, položení izolace,
nahrazení části zničeného zdiva vlhkostí podbetonováním a zadrenážování okolí základů.
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Hasičské soutěže
O Horecký pohár: V Kosteleckých Horkách se v sobotu 4. září 2021 konal již dvacátý
první ročník hasičské soutěže O Horecký pohár. Letošní ročník byl navíc spojený
s okrskovou soutěží 18. okrsku, která se vzhledem k situaci s COVID-19 nemohla konat
v tradičním jarním termínu.
Za Lhoty u Potštejna soutěžilo jedno dětské
družstvo (Albert Čepek, Dora Čepková, Natálie
Lukavská, Jan Palán, Vojtěch Růžička, Antonín
Stejskal, Jan Stejskal a David Šafek), jedno ženské
družstvo (Ivana Čepková, Veronika Havlová,
Martina Kalousová, Jana Plná, Lucie Šafková,
Kateřina Škampová, Lucie Tobiášková a Kateřina
Vávrová) a dvě mužská družstva (A - Martin Dudek, Jan Havel, Lukáš Horáček, Petr
Horáček, Patrik Lukavský, Jiří Marek, Martin Růžička a Jaromír Starý a B - Libor Hájek,
Michal Horáček, Lukáš Horský, Josef Kymr, Tomáš Morávek, Josef Poláček, Martin
Růžička a Lukáš Víša).
V kategorii mladších dětí soutěžila tři družstva a lhotecké družstvo dětí se umístilo
na druhém místě s časem 35.37 s. Vyhrálo družstvo dětí z Rájce s časem 29.15 s.
V kategorii žen soutěžila také tři družstva a ženy se umístily také na druhém místě
s časem 43.77 s. Zvítězilo družstvo žen z Kosteleckých Horek s časem 38.85 s.
Muži soutěžili ve dvou kategoriích. V kategorii s úpravou sání soutěžili se stříkačkou
PS 12. V této kategorii soutěžilo pět družstev a lhotečtí muži A obsadili v této kategorii
čtvrté místo s časem 39.36 s. a B páté místo s časem 46.67 s. Zvítězilo družstvo z Rájce
s časem 31.16 s. Ve druhé kategorii bez úpravy sání soutěžili muži se stříkačkou PS 8.
V této kategorii soutěžilo osm družstev a muži
ze Lhot B skončili na třetím místě s časem 45.64 s.
a

družstvo

mužů

A

se umístilo na sedmém
místě s časem 67.92 s.
Vítězem

se

v této

kategorii

stali

muži

z Újezdu u Chocně s časem 43.73 s.
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Zleva: Dora Čepková, Jan Stejskal, Vojtěch Růžička, Albert Čepek, David Šafek, Natálie Lukavská,
Antonín Stejskal a Jan Palán.
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Zleva: Lucie Šafková, Martina Kalousová, Ivana Čepková, Kateřina Škampová, Veronika Havlová,
Lucie Tobiášková a Julie Kymrová, Kateřina Vávrová a Jana Plná.

Horní řada zleva: Jaromír Starý, Patrik Lukavský, Lukáš Víša, Lukáš Horský, Martin Dudek, Josef
Kymr, Tomáš Morávek a Lukáš Horáček. Dolní řada zleva: Josev Poláček, Jiří Marek, Martin
Růžička, Petr Horáček a Michal Horáček. Děti: Kristýna Marková a Jakub Horáček.
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Podzimní soutěž: V Kostelecké Lhotě se v úterý 28. září 2021 konala Podzimní soutěž
v požárním úroku.
Za Lhoty u Potštejna soutěžilo jedno dětské družstvo (Albert Čepek, Dora Čepková,
Natálie Lukavská, Vojtěch Růžička, Antonín Stejskal, Jan Stejskal a David Šafek) a jedno
družstvo mužů (Petr Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek, Josef Poláček, Martin Růžička,
Jaromír Starý a Lukáš Víša).
V kategorii mladších dětí soutěžilo devět
družstev. Družstvo dětí se v kategorii
mladších dětí umístilo na sedmém místě
s časem 59.25 s. Vítězem se stalo družstvo
dětí z Rájce s časem 30.82 s.
Družstvo mužů se umístilo také na sedmém místě s časem 35.67 s. Celkem soutěžilo patnáct mužských družtev a zvítězilo
družstvo z Lukavice s časem 28.55 s.
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Myslivecký spolek PODHÁJ Lhoty u Potštejna
K 1. lednu 2021 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 2021 bohužel v souvislostí se situací s COVID-19 nekonala.
Myslivecký rok trval od 1. dubna 2020 do 31. března 2021.
Myslivecký spolek hospodařil na necelých 600 ha honebních pozemků.
V mysliveckém roce 2020-2021 bylo uloveno 9 srnců, 2 srny, 1 kňour, 1 lončák, 26 selat
prasete divokého, 1 muflon, 1 muflonče, 13 lišek a 1 kuna. 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). Ani v tomto mysliveckém roce nebyla z důvodu nízkého stavu lovena zvěř zaječí.
Myslivecký spolek Podháj využíval v mysliveckém roce 2020-2021 tři lovecky
upotřebitelné psy - jednoho vlastnil Jaromír Vavruška ml., jednoho Miroslav Fibikar
a jednoho Marian Komárek.
V sobotu 4. prosince 2021 se konala naháňka, kde byla ulovena jedna liška a v neděli
26. prosince 2021 se
konala druhá naháňka,
kde byly uloveny dvě
lišky a divočák.
Ve

lhotecké

byly čtyři umělé

honitbě
nory,

ve kterých v myslivecké sezoně 2020-2021
byla odchycena jedna
liška. Dále ve lhotecké
honitbě bylo

patnáct

krmelců se slanisky.
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Stolní tenis - sezona 2020-2021
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.
Bohužel sezona 2020-2021 byla silně ovlivněna epidemií COVID-19, která významně
změnila veškeré dění ve společnosti, takže bohužel zasáhla i tu sportovní část. V důsledku
epidemie se soutěže prakticky jen rozjely, ale byly brzy pozastaveny a pak kontumovány
úplně. Bezpečnostní riziko přenosu nákazy bylo v uzavřených prostorech obrovské.
TTC Lhoty u Potštejna měl v sezoně 2020-2021 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), Matěj Kovaříček (nar. 2006, Lhoty), Jan Trnka (nar. 1969, Potštejn), Jakub
Michl (nar. 1997, Dobré);
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), Jaroslav Bříza, Leoš
Matějus a Dušan Junek (nar. 1968, Přestavlky).
TTC Lhoty u Potštejna „A“ hrál v sezóně 2020-2021 v krajské soutěži II. třídy
ve skupině B. Jak již bylo avizováno, soutěž pouze začala a tým „A“ odehrál pouhé
4 zápasy (2 výhry a 2 prohry).
TTC Lhoty „B“ bojoval v regionálním přeboru 1. třídy. Okresní soutěže se zúčastnilo
12 týmů a v této sezoně by se hrály jako obvykle dva zápasy, doma - venku. V této sezoně
nejvyšší okresní soutěži tým „B“ odehrál pouze dvě utkání, která obě vyhrál.
TTC Lhoty „C“ hrál v regionálním přeboru 2. třídy. Tým „C“ odehrál také pouze dva
zápasy, v nich bohužel těsně podlehl svým soupeřům.
Klubu se bohužel ani v roce 2021 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. 2021 registrováno 62 členů. Ze Lhot u Potštejna byli členy tohoto
svazu František Břečťan, Marie Břečťanová, Jaroslav Petráněk, Alena Petráňková, Josef
Bečička, Petr Červinka, Josef Jiruška, Jaromír Kameník, Pavel Kameník, Hana
Zahradníková, Věra Horská, Vladimíra Horáčková a Věra Rychtaříková.
Předsedou spolku byl v roce 2021 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 zastával v roce 2021 Jaroslav Petráněk.
V neděli 24. října 2021 se konala v hospodě ve Chlenech výroční členská schůze Českého
zahrádkářského svazu. Na této schůzi vystoupily se svým programem děti z mateřské školy
ve Chlenech. Ve stejný den připravila organizace v předsálí pohostinství ve Chlenech
regionální výstavu pěstitelských výpěstků, zeleniny a různých výtvorů pro širokou
veřejnost. Na výstavě vystavily vlastní výrobky a výkresy i děti a žáci ze školky
ve Chlenech a ze školky a školy ve Lhotách u Potštejna.
Vzhledem k situaci s COVID-19 byla v roce 2021 pozastavena činnost přírodovědeckého
kroužku v Základní škole ve Lhotách u Potštejna.
V roce 2021 se podařilo zahrádkářům uskutečnit pro zájemce malou exkurzi v ovocném
sadu v Doudlebách nad Orlicí u Hlaváčků s praktickými výklady.
Ve Lhotách u Potštejna byla vysazena alej stromů
nad Sádkami při cestě na Homol a u cesty z Velké
Lhoty ke Chlenům. Výsadbu sice neprováděli zahrádkáři, ale péče o stromy je již na obci, respektive
na Jaroslavu Petráňkovi a Františku Břečťanovi.
Pro zvýraznění informací zahrádkářského svazu nejen
pro členy, ale i širokou veřejnost začala organizace
od roku 2021 vydávat barevný zpravodaj pod názvem
„Zahradníček“.
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Tříkrálová sbírka
V roce 2021 se konal dvacátý první
ročník

celostátní

Tříkrálové

sbírky.

Tříkrálová

sbírka

2021,

pořádaná

Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla v roce 2021 netradičně. Vzhledem
k epidemiologické situaci nebylo možné uskutečnění tradičního koledování. Dárci vkládali
peněžní dary do zapečetěných pokladniček na různých veřejnosti přístupných místech.
V Rychnově nad Kněžnou a jeho okolí bylo do statických kasiček

vybráno

304 528 Kč. Ke konci dubna 2021 činil výnos on-line kasičky 105 933 Kč. Celková částka
410 461 Kč byla téměř přesně 40 % sbírky minulé. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 byl
použit podle schváleného záměru na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově
nad Kněžnou pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Dále na pomoc
rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám v nouzi.
Část výtěžku byla také poskytnuta Sdružení Neratov, na realizaci humanitárních projektů
v Indii v oblasti Bangalore-Karnataka a Belgaum a na pomoc při mimořádných situacích
a zmírnění dopadů pandemie COVID-19.
V roce 2021 byla sbírka pořádána ve Lhotách u Potštejna po desáté. Kasička byla umístěna
na Obecním úřadě a ve Lhotách se celkem vybralo 1 445 Kč (v roce 2020 to bylo
obcházením domů Třemi králi 10 295 Kč).
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Pouť
Na neděli 25. dubna 2021 připadla ve Lhotách u Potštejna pouť. Bohužel v souvislosti
se situací s COVID-19 ve Lhotách nebyly žádné atrakce. Na Homoli byl pouze jeden
stánek se sladkostmi a tradiční pouťové menu (řízek s bramborovým salátem) bylo
v hospodě prodáváno
pouze do krabičky
k odnosu s sebou.
Oproti

loňskému

roku byly již povoleny mše a ty se
konaly tradičně opět
tři

(v

8.00

v 10.00

hod.,
hod.

a ve 14. hod.).
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Čarodějnice a stavění májky
V pátek 30. dubna 2021 se mělo konat tradiční pálení čarodějnic za tělocvičnou.
Bohužel situace v souvislosti s COVID-19 konání této akce stejně jako v minulém roce
neumožnila.

Jelikož

hasiči

usoudili,

že i během nouzového stavu je potřeba
udržovat

tradice, tak

alespoň v pátek

30. dubna 2021 postavili před obchodem
tradiční májku (bez účasti veřejnosti).
Vztyčení májky proběhlo letos již po sedmé
v řadě.
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Vítání občánků
V neděli 13. června 2021 odpoledne se v místním pohostinství konalo Vítání občánků,
na kterém byly přivítány tři děti narozené v roce 2020 a 2021, dva chlapci a jedna holčička.
Nejdříve všechny přivítal starosta obce Jan Růžička a poté vystoupily děti ze lhotecké
mateřské školy a 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 pamětní list, knihu dětských říkadel a malý finanční dárek.
Byly přivítány tyto děti: Dominik Horáček, Victorie Klemová a Jakub Žid. Po přivítání
Jakuba následoval přípitek a poté si všichni mohli posedět a občerstvit se.
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Dominik Horáček

Victoria Klemová

Jakub Žid
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Vítání prázdnin
V sobotu 3. července 2021 se na hřišti
konalo Vítání prázdnin. Od 15.00 hod.
bylo

nachystáno

bohaté

občerstvení

(klobásy, hermelíny, kuřecí steaky, párky
v rohlíku a pivo Radegast a další alko
či nealko nápoje). Děti se mohly vyřádit
na skákacím hradě či v hasičské pěně
a zastřílet si vzduchovkou.
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Uzavírání cyklotrasy Okruhu Brodec
Každoroční uzavírání cyklistické sezóny
Okruhu

Brodec

se

konalo

v sobotu

25. září 2021. Jako vždy bylo možné
odstartovat z jakéhokoli místa na cyklotrase a v jakémkoli směru hvězdicovou
jízdou

sbírat

razítka

na

obvyklých

stanovištích v jednotlivých obcích mikroregionu. Za minimální počet pěti razítek
z deseti možných obdrželi v cíli účastníci malý dárek. Zakončení cyklotrasy proběhlo
v hospodě ve Lhotách u Potštejna, kde na cyklisty čekalo občerstvení.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
V pátek 8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 9. října 2021
od 8.00 hod. do 14.00 hod. byly otevřeny volební místnosti - konaly se volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ve Lhotách bylo zapsáno v sezna-

mu voličů 262 voličů. Volební místnost byla opět v tělocvičně budovy základní a mateřské
školy Lhoty u Potštejna v č. p. 45. Předsedkyní lhotecké okrskové volební komise byla
Ivana Palánová, místopředsedkyní Dana Dědková, členem Eva Myšáková, Václav Pelda
(zástupce za Komunistickou stranu
Čech a Moravy) a Iva Bergerová
(zástupce za koalici SPOLU - ODS,
KDU-ČSL, TOP 09) a zapisovatelkou Radka Čermáková.
Ve Lhotách přišlo volit 177 voličů volební účast 67,56 %, počet platných hlasů byl 176 hlasů. Vítězem
se ve Lhotách stalo ANO 2011
s 56 hlasy (31,82 %), druhá byla
koalice SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 se 45 hlasy (25,57 %), třetí až čtvrté místo
obsadila koalice PIRÁTI a STAROSTOVÉ a strana Svoboda a přímá demokracie (SPD)
s 18 hlasy (10,23 %), pátá se umístila PŘÍSAHA Roberta Šlachty se 13 hlasy (7,39 %),
šestá byla Česká strana sociálně domokratická se 7 hlasy (3,98 %), sedmou a osmou pozici
obsadila Komunistická strana Čech a Moravy a Trikolora Svobodní Soukromníci
se 6 hlasy (3,40 %), na devátém místě byl VOLNÝ blok se 3 hlasy (1,70 %), desáté místo
obsadila strana Otevřeme ČR normálnímu životu se
2 hlasy (1,14 %) a na jedenácté až dvanácté pozici
skončila Aliance pro budoucnost a Hnutí Prameny
s 1 hlasem (0,57 %). Zbývajících pět stran nezískalo
ani jeden hlas.
V těchto volbách bylo voleno 200 poslanců. V České
republice

bylo

zapsáno

na

seznamu

voličů

8 275 752 voličů, volit přišlo 5 414 637 voličů volební účast 65,43 %, počet platných hlasů byl
5 375 090 hlasů. Celkovým vítězem se v České
republice stalo SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09

s 71 mandáty (27,79 %), na druhém místě skončilo
Roman Čermák
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ANO 2011 se 72 mandáty (27,12 %), třetí místo obsadili PIRÁTI a STAROSTOVÉ
s 37 mandáty (15,62 %) a čtvrté místo obsadila Svoboda a přímá demokracie (SPD)
s 20 mandáty (9,56 %). Ostatní strany nepostoupily do skrutinia a nezískaly žádné
poslanecké křeslo.

Jednalo se o první volby do Poslanecké sněmovny, které se konaly podle nových regulí
po rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení části volebního zákona. Přestože koalice SPOLU
získala ve volbách nejvíce hlasů, nezískala ve Sněmovně nejvíce poslaneckých míst.

Zleva: Václav Pelda, Iva Bergerová, Dana Dědková, Eva Myšáková, Radka Čermáková a Ivana
Palánová.
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Lampionový průvod
V neděli

31.

října

2021

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 grog nebo čaj. Poté se průvod vypravil
kolem nových domů u cesty do Chlen, dolů
okolo rybníka a hasičárny k hospodě.
Účastníci průvodu se i v Malé Lhotě mohli
zahřát grogem nebo čajem.
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Rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoba
V neděli 28. listopadu 2021 proběhlo
od 17.00 hod. před obchodem slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Nejdříve všechny přivítal starosta obce
Jan Růžička a potom vystoupily děti
ze lhotecké 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.

- 95 -

- 96 -

Čerti
V sobotu 4. prosince 2021 chodil po vesnici Mikuláš s andělem a čerty. Role Mikuláše
se ujal Ondřej Jakubec, anděl byla Kateřina Sýkorová a za čerty se převlékli Michal
Horáček, Anna Hlávková, Lucie Sýkorová, Oldřich Zářecký, Nikola Hejlková a Čeněk
Zářecký (na fotografie zleva).
Čertovský průvod letos navštívil doma dvacet dva 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 2021 navštěvovalo mateřskou školu 24 dětí a do školy chodilo 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.
Bohužel v souvislosti se situací s COVID-19 nepokračovala opět od začátku roku 2021
klasická výuka v základní škole Lhoty u Potštejna ani v ostatních školách v celé České
republice. Výuka byla zahájena v pondělí 4. ledna 2021, ale do školy nastoupili
k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku. Žáci ostatních ročníků se stejně jako již
několikrát v roce 2020 opět vzdělávali distančním způsobem. Žáci navštěvující školu
prezenčním způsobem byli povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst.
Mateřská škola byla od začátku ledna 2021 do pátku 15. ledna 2021 uzavřena z důvodu
karantény.
Výuka distančním způsobem probíhala tak, že žáci dostávali zadání probírané látky
mailem, přes aplikaci WhatsApp či Google Classroom a dle pokynů učitelů odevzdávali
zpět splněné úkoly. Část hodin probíhala online, tzn. pomocí různých programů a aplikací
(např. Skype či Google Classroom) se žáci 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.
Děti z mateřské školy nastoupily do školky v pondělí 18. ledna 2021. Děti v mateřské
škole nebyly povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst.
V pátek 19. února 2021 se ve školce
konal

karneval.

Děti

si

řádění

v maskách a různé soutěže velmi
užily.
Od čtvrtka 25. února 2021 byla
zavedena povinnost nosit chirurgické roušky, nahradily tak látkové
roušky, které bylo možné nosit
dosud. Toto nařízení se týkalo žáků
navštěvujících základní školu.
V pátek 26. února 2021 se děti ze školky vypravily do hasičárny ve Lhotách u Potštejna,
kde si pro ně hasiči připravili ukázku jejich vozidel včetně vybavení, které si děti mohly
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prohlédnout a vyzkoušet, jako například
proudnice, hadice nebo dýchací techniku.
Velkou radost jim udělalo vyzkoušení si
hasičské přilby.
Z důvodu nařízení vlády byla mateřská
škola od pondělí 1. března 2021 do pátku
9. dubna 2021 uzavřena a stejně tak
základní škola pro žáky 1. a 2. ročníku,
kteří se v době uzavření školy vzdělávali
distančním způsobem stejně jako zbytek žáků základní školy.
Do mateřské školy mohly nastoupit v pondělí 12. dubna 2021 děti, které měly předškolní
vzdělávání a děti zaměstnanců vybraných profesí (zdravotníků, zaměstnanců bezpečnostních sborů, pedagogických pracovníků …). Děti v mateřské škole nebyly povinny
nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst a také se nemusely testovat.
Od pondělí 12. dubna 2021 mohli žáci prvního stupně základní školy nastoupit do školy.
Výuka probíhala rotačním způsobem (střídání tříd po týdnech), tzn. v týdnu
od 12. dubna 2021 do 16. dubna 2021 nastoupili k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníku
základní školy ve Lhotách u Potštejna a žáci 3., 4. a 5. ročníku základní školy se nadále
vzdělávali distančním způsobem. Podmínkou nástupu do školy byl negativní test
na COVID-19 na základě testování, které bylo prováděno samoodběrem pomocí
antigenních testů dvakrát v týdnu ve škole (zpravidla v pondělí a ve čtvrtek). Žáci byli
povinni nosit chirurgickou roušku nebo respirátor.
V dalším týdnu od pondělí 19. dubna 2021 do pátku 23. dubna 2021 měli žáci
1. a 2. ročníku distanční výuku a žáci 3., 4. a 5. ročníku nastoupili k prezenční výuce.
Tyto dvě skupiny tříd se v následujících týdnech střídaly - tzv. rotační způsob výuky.
Mateřská škola byla od pondělí 26. dubna 2021 otevřena pro všechny děti.
Od pondělí 26. dubna 2021 se již žáci prvního stupně základní školy nemuseli testovat.
Od pondělí 3. května 2021 nastoupili k rotační výuce i žáci druhého stupně základní školy.
V týdnu od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021 nastoupili k prezenční výuce
žáci 6. a 7. ročníku základní školy ve Lhotách u Potštejna a žáci 8. a 9. ročníku
se vzdělávali stále distančním způsobem. Nástup do školy byl také podmíněn chirurgickou
rouškou nebo respirátorem a negativním testem, který byl proveden ve škole. V dalším
týdnu od 10. května 2021 do pátku 14. května 2021 nastoupili k prezenční výuce žáci
8. a 9. ročníku 2021 a žáci 6. a 7. ročníku se vzdělávali distančním způsobem.
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Od pondělí 17. května 2021 nastoupili poprvé od ledna 2021 k prezenční výuce všichni
žáci všech ročníků základní školy dle normálního rozvrhu.
V období do 17. května 2021 se opět neuskutečnilo mnoho plánovaných akcí,
např. lyžařský výcvik, plavecký výcvik, rodičovský ples s předtančením žáků školy,
vynášení Moreny neboli Smrtky, Den otevřených dveří pro rodiče i veřejnost, různé
soutěže, shlédnutí dokumentárních filmů na festivalu Jeden svět, úklid v rámci Dne země,
získání průkazu malého cyklisty pro žáky 4. ročníku, besídka pro maminky ke Dni matek,
různá divadla či koncerty.
Od čtvrtka 1. dubna 2021 do pátku 30. dubna 2021 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 době před COVIDem (osobní účast
dítěte při zápisu). Celkem bylo podáno patnáct žádostí o přijetí a pět žádosti o odklad
povinné školní docházky. Všem žádostem bylo vyhověno.
Od neděle 2. května 2021 do soboty 15. května 2021 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 dříve (osobní účast dítěte).
Celkem bylo podáno třináct žádostí o přijetí a osmi žádostem bylo vyhověno. Někteří
rodiče podali několik žádostí do různých školek a preferovali přijetí do mateřské školy
v místě svého pracoviště, takže svoji žádost v mateřské škole ve Lhotách nakonec stáhli.
Ve středu 26. května 2021 navštívili žáci školní družiny Městské muzeum a galerii
ve Svitavách, kde byl pro ně připraven program „Babiččino velké prádlo“.
Děti si vyzkoušely praní na valše a mandlování prádla.
V úterý 1. června 2021 se děti ze školky
vypravily

na

výlet

do

Letohradu,

kde navštívily Muzeum řemesel, kde si děti
zkusily utkat i kousek látky.
V úterý

1.

června

2021

se

i

žáci

1. až 5. ročníku vypravily na výlet a to
do zoologické zahrady do Dvora Králové
nad Labem. Žáci se nejdříve od průvodce
dozvěděli spoustu zajímavostí o životě
jednotlivých zvířat a pak absolvovali další část programu - cestu Safaribusem.
Ve čtvrtek 3. června 2021 se žáci druhého stupně vydali v rámci Projektového dne
do zábavního parku Mirakulum v Milovicích, kde na ně čekaly dva výukové programy
s lektorem na téma „Lesní ekosystém“ a „Zemědělské plodiny“ a také Lesní stezka.
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V úterý 8. června 2021 navštívili žáci ze školní družiny Muzeum loutkářských kultur
v Chrudimi, kde byl pro ně připraven zážitkový, výtvarně poučný program „Spejblova
cestovka“.
V pátek 11. června 2021 návštívily děti
ze školky Perníkové království u Pardubic.
Děti

si

nejdříve

s panem

průvodcem

připomněly pohádku O perníkové chaloupce a pak doputovaly tmavým tajuplným
lesem až k perníkové chaloupce, kde na ně
čekala paní ježibaba i s černým kocourem.
V pondělí 14. června 2021 se děti ze školky
vypravily

do

Licibořic

na

Babiččin

dvoreček, kde na ně čekala spousta zvířátek.
Potom děti ještě navštívily Dědečkovu
obůrku, kde si prohlédly koně, pštrosy,
daňky a muflony.
V úterý 15. června 2021 se i žáci prvního
stupně

vydali

na

Projektový

den

do zábavního parku Mirakulum. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí o lese a lesní zvěři.
Ve čtvrtek 17. června 2021 se žáci druhého stupně vypravili do Botanické zahrady Praha,
kde na ně čekala komentovaná prohlídka skleníku Fata Morgana či výstava s názvem
„Motýli - jedovatá krása“. Dalším bodem exkurze byl program „botanické pátrání“, během
něhož si žáci sami vyhledávali informace o rostlinách a dalších pozoruhodnostech
botanické zahrady.
Ve středu 23. června 2021 navštívily děti
ze školky přírodní zahradu ve Vošticích,
kde se dozvěděly spoustu zajímavostí
o stromech, ale prohlédly si i zvířátka.
Ve čtvrtek 24. června 2021 proběhla
v mateřské škole beseda pro rodiče na téma
„Děti do šesti let a média“, kterou vedl pan
Martin Vlasák z Rychnova nad Kněžnou.
V úterý 29. června 2021 proběhl ve škole sportovní den.
Ve středu 30. června 2021 proběhlo předání vysvědčení všem žákům.
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V úterý 29. června 2021 odpoledne se ve školce rozloučili s předškoláky (Jan Stejskal,
Martin Křehký, David Nosek, Bohuslav Urbanec, Mariola Dvořáčková, Nikola Kotrasová
a Nikola Střílková). Děti si pro rodiče připravily krátké pásmo s písničkami a básničkami.
Nakonec od paní ředitelky a pana starosty Jana Růžičky obdržely knížky a drobné dárečky.
V tento den proběhlo i slavnostní vyřazení deváťáků.
Ve středu 30. června 2021 proběhlo předání vysvědčení všem žákům.
Mateřská škola byla od 7. července 2021 do 13. srpna 2021 uzavřena z důvodu nezájmu
rodičů o provoz.
Nový školní rok v základní i mateřské škole byl zahájen ve středu 1. září 2021.
Ve školce pracovaly paní učitelka Ludmila Štěpánková z Vrbice a paní učitelka Kristýna
Modrovičová (dříve 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 přibylo osm nových dětí: Jakub Horáček, Marián Vašátko, Dora Čepková,
Amanda Nell Mikulcová, Michaela Poláčková (všichni ze Lhot u Potštejna), Anna
Slouková, Adéla Slouková (obě z Potštejna) a Eliška Plachecká (z Borovnice).
Na začátku září 2021 navštěvovalo mateřskou školku 24 dětí. Úplata za mateřskou školu
činila 200 Kč za měsíc.
K 1. září 2021 navštěvovalo školu 75 žáků (1. třída - 15 žáků, 2. a 3. třída - 13 žáků,
4. a 5. třída - 12 žáků, 6. třída - 8 žáků, 7. třída - 9 žáků, 8. třída - 10 žáků a 9. třída 8 žáků) ze Lhot u Potštejna, Borovnice, Chlen, Chlínek, Krchleb, Podlesí - Němčí, Polomi,
Prorub, Přestavlk, Rájce, Sudslavy, Suché Rybné a Vrbice.
Do první třídy nastoupilo patnáct žáčků: Anna Marie Hynková, Elen Krčmářová, Jan
Stejskal (všichni ze Lhot u Potštejna), Mariola Dvořáčková, Adéla Lédrová, Tobiáš
Bečička (všichni z Borovnice), Rozálie Peňázová, Dominik Horký, Martin Křehký, Matěj
Mišák, David Nosek (všichni z Polomi), Nikola Kotrasová, Bohuslav Urbanec
(oba z Přestavlk), Petr Molnár (ze Sudslavy) a Nikola Střílková (ze Suché Rybné).
V novém školním roce bylo složení pedagogického sboru následující. Na prvním stupni
i nadále vyučovala paní učitelka Marie Nejedlá z Rozsochy, paní učitelka Eva Petrusová
z Chocně a paní ředitelka Dagmar Bachmanová z Potštejna. Novou paní učitelkou
na prvním stupni byla Alena Mitanová z Častolovic, která zastupovala za dlouhodobě
nemocnou paní učitelku Pavlu Macháňovou. 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
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ze Sudslavy. Radka Jedlinská z Vamberka 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
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 2021-2022 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.
Od září 2021 v mateřské škole probíhaly logohrátky a angličtina pro přihlášené děti.
Pro žáky 3. ročníku byl zřízen kroužek Komunikace v cizím jazyce, který vedla paní
učitelka Radka Jedlinská. 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.
Již od začátku školního roku museli mít žáci, učitelé a veškerý personál či návštěvy
ve všech společných prostorách přes ústa a nos nasazeny roušky, při vyučování tato
povinnost neplatila. Byla také povinná dezinfekce rukou při vstupu do budovy a i během
dne.
Ve čtvrtek 16. září 2021 navštívila školku paní Miroslava Sahulová, logopedka z Kostelce
nad Orlicí. Poslechla si, jak děti mluví, a některým doporučila další nápravu.
Ve čtvrtek 9. září 2021 zavítala do školy paní Hana Zakouřilová, která si pro žáky
1. a 2. ročníku připravila program „Ladění na školu“, který byl zaměřen na vzájemné
seznámení se žáků těchto tříd. Pro žáky 3. až 5. ročníku si nachystala program s názvem
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„Co dělat když...“, který se týkal první pomoci či různých her. Žáci 6. až 9. ročníku
absolvovali program, jehož cílem bylo zvyšování psychické odolnosti. Paní Zakouřilová
si s žáky povídala např. o jejich prožitcích během distanční výuky či jak trávili volný čas.
Ve středu 29. září 2021 se děti ze školky
vydaly na výlet do Chlumce nad Cidlinou
na zámek Karlova Koruna, kde si prohlédly
zámek s komtesou, kuchařem a hrabětem
a kde také plnily různé úkoly. Nakonec
děti navštívily park, kde na ně čekaly
stanoviště s dalšími úkoly.
Ve čtvrtek 30. září 2021 žáci prvního
stupně v rámci Projektového dne navštívili
hrad a zámek ve Starých Hradech, kde si prohlédli „Pohádkovou půdu“, „Zdravosvět“,
„Zámecké sklepení a „Bestyjolu“.
Od října 2021 do prosince 2021 probíhalo na základě Národního plánu doučování
dovysvětlení a procvičování učiva z předchozího ročníku.
V pondělí 4. října 2021 se žáci 5. až 9. ročníku po dvou letech opět zúčastnili oblíbené
cestopisné videoprojekce v rámci projektu Planeta Země 3000, tentokrát o ostrově
Madagaskar. V kulturním centru v Rychnově nad Kněžnou se žáci v hodinovém promítání
dozvěděli zajímavosti o tomto nepříliš známém africkém ostrově. Průvodcem programu
byl tentokrát sám cestovatel Adam Lelek, který promítání doprovázel svým komentářem
a vzpomínkami z cesty. Unikátní zvyky domorodých obyvatel, krásná příroda, rostliny
a zajímaví živočichové, kteří jinde nejsou k vidění, zaujali většinu žáků.
V úterý 12. října 2021 navštívil školku pan geolog, který si pro děti připravil zajímavý
program o pravěku. Dětem vysvětlil a ukázal, jak vznikla naše planeta a jak to tady dříve
vypadalo. Měl připravené velké množství nálezů (zuby a kly od mamuta, kosti pravěkých
zvířat, nástroje, které používali pravěcí lidé na lov,…). Vše si mohly děti prohlédnout
a osahat a také si udělaly odlitky trilobitů, které si pak odnesly domů.
Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 se žáci druhého stupně vypravili na exkurzi do vědeckého
centra Vida v Brně. Žáci 6. a 7. ročníku si hravou formou vyzkoušeli magnetické vlastnosti
a vyrobili si magnetickou plastelínu a žáci 8. a 9. ročníku prováděli různé experimenty
a pokusy s názvem programu „Barevná chemie“. Všichni také shlédli 3D film „Na křídlech
ptáků“. Nakonec si všichni mohli prohlédnou vystavené exponáty.
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V pátek 22. října 2021 navštívila školku víla Eliška. Nejprve dětem vyprávěla o pohádkové
říši a poté pavím pírkem všechny děti začarovala na malé kouzelníky a kouzelnice.
Pak se všechny děti společně pustily do tvoření kouzelného zrcadla.
Žáci 1. až 5. ročníku a děti ze školky jezdili od středy 24. listopadu 2021 každou středu
do Plavecké školy v Ústí nad Orlicí, kde absolvovali deset lekcí plaveckého výcviku.
V neděli 28. listopadu 2021 proběhlo ve Lhotách u Potštejna slavnostní rozsvěcení
stromečku, kde vystoupily děti ze školky se svým pásmem vánočních písniček, básniček
a koled.
Ve čtvrtek 2. listopadu 2021 se děti
ze školky vydaly na výlet do skanzenu
na

Veselém

kopci,

kde

jim

paní

průvodkyně vyprávěla, jak lidé dříve žili
a také jak slavili Vánoce.
Od soboty 20. listopadu 2021 do úterý
23. listopadu 2021 byli všichni žáci
6. a 7. ročníku a žákyně 8. a 9. ročníku
základní školy v karanténě, neboť měli kontakt s COVID pozitivní osobou. Do školy mohli
v pondělí 22. listopadu 2021 přijít z uvedených ročníků ti žáci, kteří prodělali laboratorně
potvrzené onemocnění COVID-19, u kterého uplynula doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Dále mohli přijít žáci, kteří nejevili žádné
klinické příznaky onemocnění a podstoupili očkování a měli vystavený národní certifikát
o provedeném očkování, s tím že od očkování uplynulo: - od aplikace druhé dávky
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba neměla žádné příznaky
onemocnění COVID-19. Výuka žáků v karanténě probíhala online způsobem. Při opětovném nástupu do školy musel žák po sedmidenní karanténě doložit negativní výsledek PCR
testu a do školy mohl nastoupit nejdříve ve středu 24. listopadu 2021. Kdo nesplnil
podmínky výše musel být v karanténě čtrnáct dní, tj. do úterý 30. listopadu 2021.
Od pátku 26. listopadu 2021 do úterý 30. listopadu 2021 byli v karanténě žáci 1. ročníku
základní školy. Pro nástup do školy platila podobná pravidla jako v odstavci výše, mimo
očkování (děti do 12 let v tuto dobu ještě nemohly být očkovány). Čtrnáctidenní karantéra
trvala do úterý 7. prosince 2021.
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V pátek 3. prosince 2021 zavítal do mateřské školy i do všech školních tříd
Mikuláš, andělé a čerti. Čertovský průvod
navštívil i obchod, poštu a obecní úřad.
Mateřská škola byla od úterý 14. prosince 2021 do čtvrtka 16. prosince 2021
uzavřena z důvodu karantény. Pro nástup
do

školky

platila

podobná

pravidla

jako výše. Čtrnáctidenní karanténa trvala
do čtvrtka 23. prosince 2021.
Ve středu 22. prosince 2021 se každá třída sešla u svého vánočního stromečku,
kde si předali žáci své dárky.
Ježíšek také zavítal do školky, kde dětem nechal spoustu
dárků.
Od úterý 28. prosince 2021
byli

v karanténě

žáci

4. a 5. ročníku základní školy.
Pro nástup do školy platila
podobná pravidla jako výše.
Čtrnáctidenní karanténa trvala
do úterý 4. ledna 2022.
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Homol
I v roce 2021 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 2021
začínaly v 14.30 hod. a konaly se v neděli 4. dubna, 18. dubna, 9. května, 23. května,
13. června, 27. června, 11. července, 25. července, 8. srpna, 22. srpna, 12. září, 26. září,
10. října, 24. října, 14. listopadu, 28. listopadu, 19. prosince a 26. prosince 2021.
Na pouťovou neděli 25. dubna 2021 a v neděli 19. září 2021 při příležitosti Švestkové
pouti se konaly tři mše (od 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.)
Hřbitov na Homoli byl otevřen v letním období od 7.00 hod. do 19.00 hod.
a v zimním období od 8.00 hod. do 16.00 hod.
V roce 2021 byly již ztrouchnivělé dva
dřevěné kůly umístěněné před schodištěm
vyměny za žulový kámen. Tento kámen má
bránit vjezdu aut až ke schodišti. V roce
2021 byly také vyměněny již poničené
informační tabule s historickým popisem
Homole umístěné nalevo od schodiště
a před bránou kostela vpravo.
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Původní nápis
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Seznam zkratek
AED - automatizovaný externí defibrilátor
a. s. - akciová společnost
č. - číslo
č. e. - číslo evidenční
č. p. - číslo popisné
ČR - Česká republika
DPH - daň z přidané hodnoty
DVD - Digital Versatile Disc, Digitální všestranný disk
ha - hektar
hod. - hodin
HZS - Hasičský záchranný sbor
j. n. - jinde nezařazené
JPO - Jednotka požární ochrany
JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Kč - Koruna česká
KOPIS - Krajské operační a informační středisko
k. ú. - katastrální území
m - metr, m2 - metr čtverečný, m3 - metr krychlový
ml. - mladší
mm - milimetr
MŠ - mateřská škola
např. - například
NN - nízké napětí
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
SR - státní rozpočet
s. r. o. - společnost s ručením omezeným
st. - stavební
sv. - svatý
tj. - to je
TTC - Table tenis club
tzn. - to znamená
tzv. - tak zvaný
VHP - výherní hrací přístroje
z. s. - zájmový spolek
ZŠ - základní škola
ZZS KHK- Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
°C - stupně Celsia
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Seznam použitých zdrojů
https://cs.wikipedia.org
https://nahlizenidokn.cuzk.cz
https://www.borovnice.info
http://www.infomet.cz
https://www.mapy.cz
https://denikpravda.cz/special-udalosti-roku-2021/
https://www.oredo.cz
https://zslhoty.rajce.idnes.cz
Lhotecké školní listy z roku 2021.
Podklady týkající se Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna a Jednotky požární
ochrany Lhoty u Potštejna od Martina Růžičky, 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 týkající se Základní školy a Mateřské školy Lhoty u Potštejna od Dagmar
Bachmanové.
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 Lukáše Horského, Václava Morávka, Martina Růžičky,
Martina Dědka, Pavla Jůna a fotografie a informace poskytnuté rodiči narozených miminek.
Děkuji všem, kteří mi při psaní této kroniky velmi pomohli.
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DVD
Na tomto DVD je kronika v elektronické podobě, fotografie a některé zdroje v elektronické
podobě.
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