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Sbor dobrovolných hasičů 

V sobotu 11. ledna 2014 se v místním pohostinství konala od 15.00 hod. Výroční valná 

hromada Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna. Na této valné hromadě byl přijat 

nový člen Martin Růžička ml. 

Starostou lhoteckého sboru byl v roce 2014 Milan Dědek, velitelem Václav Morávek, 

místostarostou Jan Růžička, jednatelem Jan Havel, hospodářem Jiří Fibikar, revizorem 

Libor Hájek a členy výboru byli Jiří Horáček, Lukáš Horský a Ladislav Matějka. 

Členský příspěvek na rok 2014 činil Kč 100,--. 

V průběhu roku 2014 se výbor scházel pravidelně jednou měsíčně (zpravidla první středu 

v měsíci) ve lhotecké hospodě na krátkých poradách, kde se projednávaly plánované akce 

a organizační věci. Před Okrskovou soutěží bylo schůzek více. 

Na konci roku 2014 měl lhotecký hasičský sbor 37 registrovaných členů (Petr Bečička, 

František Břečťan, Milan Dědek, Hana Dědková, Jiří Fibikar, Marcela Flegelová, Josef 

Hájek, Libor Hájek, Jan Havel, Veronika Havlová, Michaela Hlávková, Jiří Horáček, 

Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Lenka Jakubcová, Barbora Kopecká, Martin 

Kroul (Přestavlky), Jiří Marek, Ladislav Matějka, Patrik Matějka, Martin Morávek, Tomáš 

Morávek, Václav Morávek, Pavlína Morávková, Libor Provazník (Rájec), Jan Růžička, 

Marek Růžička, Martin Růžička ml., Jiří Rychtařík, Jakub Smutný (Borovnice), Jaromír 

Starý ml., Věra Sýkorová, Michal Vavruška, Bohuslav Zámečník, Petra Zámečníková 

a Soňa Zářecká) a 20 členů přispívajících (Lubomír Andrle, Jiří Břečťan, František Dostál, 

Josef Dostál, Jaroslav Hájek, Jiří Havlík, Milan Horský, Josef Hylák, Jaroslav Charvát, 

Josef Jiruška, Jaromír Kameník, František Kozel, Josef Provazník, Radek Provazník, 

František Starý, Milan Stejskal, Jaromír Vavruška ml., Jaromír Vavruška st., Zdeněk 

Zahradník ml. a Zdeněk Zahradník st.).  

V roce 2014 zemřel přispívají člen sboru Zdeněk Charvát. 

V roce 2014 reprezentovaly Lhoty na soutěžích tyto děti - Jakub Fabián, Dominik Hejlek, 

Nikola Hejlková, Ondřej Hlávka, Anna Hlávková, Michal Horáček, Ondřej Jakubec, 

Vojtěch Jakubec, Zuzana Kopecká, Vendula Kounová, Erik Matějka, Soňa Peňázová, 

Kateřina Sýkorová, Lucie Sýkorová, Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký, Nikola Zavacká 

a Vojtěch Zavacký. 

Před každou soutěží probíhal pravidelný nácvik mládeže, který vedli Libor Hájek, Jan 

Havel a Lukáš Horský. Ženy trénoval Jan Havel.  

V pátek 31. ledna 2014 se konal ve Chlenech jedenáctý hasičský ples okrsku číslo osmnáct.  

V pátek 28. února 2014 se ve Lhotách u Potštejna konala Okrsková valná hromada (koná 

se vždy v místě budoucího pořadatele okrskové soutěže). Byla zde hodnocena činnost 
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hasičů a pomoc obcím v rámci okrsku. Zástupci jednotlivých sborů podali krátký přehled 

celoroční práce a stav členské základny. 

O některých sobotách v únoru a březnu (8. února, 15. února, 22. února, 1. března, 

8. března a 15. března 2014) proběhla brigáda na uklízení a pálení klestí po těžbě dřeva 

v obecním lese - stráň pod homolským kostelem. V sobotu 8. února 2014 začala brigáda 

v 8.00 hod. a skončila ve 12.00 hod. Brigády se zúčastnili Milan Dědek, Libor Hájek, Jan 

Havel, Lukáš Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek, Patrik Matějka, Václav Morávek, 

Michal Petraš, Jan Růžička, Marek Růžička, Martin Růžička ml., Michal Slavík a Jaromír 

Starý ml. Pro brigádníky byly nachystané buřty, lahvové pivo a limo. Celkem těmito 

brigádami pro Obecní úřad ve Lhotách u Potštejna získalo SDH Kč 30 000,--. 

V březnu 2014 se ve lhotecké hospodě konalo Školení řidičů, které zajistili hasiči. 

Přednášku o novinkách v dopravních předpisech provedl Jan Kubias, majitel autoškoly 

z Kostelce nad Orlicí.  

Hasiči opět zajistili tradiční pálení čarodějnic za tělocvičnou, které se konalo ve středu 

30. dubna 2014. Brigáda na zajištění dřeva na čarodějnice se konala ve středu 23. dubna 

2014 od 16.00 hod. a hranice ze dřeva byla postavena 28. dubna 2014. Veškeré občerstvení 

zajistili také hasiči a mladí hasiči připravili pro děti honbu za pokladem. Čistý výnos 

z pořádání čarodějnic byl Kč 5 811,--. 

V sobotu 24. května 2014 se konala Okrsková hasičská soutěž, jejímž pořadatelem byl 

Sbor dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna. Zisk z pořádání soutěže činil Kč 54 800,-- 

(startovné Kč 5 100,-- plus tržba po odečtení nákladů Kč 39 700,-- plus sponzorské dary 

Kč 10 000,--). Více o Okrskové soutěži v části Hasičské soutěže, str. 99 a str. 115. 

Okresní sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou 

udělilo In memoriam medaili za příkladnou 

práci Josefu Dostálovi, veliteli okrsku číslo 18. 

Medaile byla udělena za jeho přínos k budování 

dobrovolné požární ochrany v okrese Rychnov 

nad Kněžnou. Na Okrskové 

hasičské soutěži byla medaile 

předána jeho dceři Marcele 

Macháčkové. Josef Dostál byl dlouholetý velitel místních hasičů a byl 

členem okresního výboru Sboru dobrovolných hasičů. Funkci velitele 

vykonával velmi aktivně (organizoval vzdělávání členů SDH, péči o tech-

niku a vybavení sboru, práci s dětmi). Po jeho náhlém úmrtí v roce 1993 

(ve věku 46 let) došlo ve sboru na určitou dobu k útlumu činnosti.  
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Ke konci května 2014 (24. května, 26. května, 27. května a 28. května 2014) zasahovali 

lhotečtí dobrovolní hasiči po bouřkách provázených silným deštěm, který způsobil lokální 

záplavy. Více o zásahu hasičů v části Povodeň, str. 78. 

Ve čtvrtek 5. června 2014 odpoledne proběhlo čištění hadic a techniky po zásahu 

při povodních.  

Ve středu 9. července 2014 proběhlo námětové cvičení, jehož úkolem bylo zjistit 

průchodnost obecní kanalizace a najít vyústění kanalizace z kontrolní šachty za hasičárnou. 

Námětového cvičení se zúčastnili: Lukáš Horáček, Petr Horáček, Libor Hájek, Jan Havel, 

Jiří Marek, Patrik Matějka, Marek Růžička, Martin Růžička ml., Jaromír Starý ml. a Matěj 

Ležák (Polom). Zdrojem voby byl rybník ve Velké Lhotě. Celkem bylo použito 19 kusů 

hadic tybu „B“. Mašina byla položena na lávce u hráze. Nasání vody a doprava 

ke zbrojnici proběhla bezproblémově, hadice bez závad a čerpadlo ve výkonu asi 20 minut 

také bez závad. Úkol byl splněn velmi rychle. Průchod kanalizací byl čistý a voda tekla 

rychle. Podle zvuku se podařilo najít trubu do potoka. Kanalizace není pravděpodobně 

nikde porušena. Zkouška byla provedena několika plastovými předměty, které od zbrojnice 

vyplavaly přibližně za jednu minutu. Námětové cvičení bylo úspěšné, cíl byl splněn, 

technika byla uklizena na své místo. 

Ve čtvrtek 17. července 2014 vyčistila mládež pod vedením Libora Hájka, Jana Havla 

a Lukáše Horského požární nádrž na návsi od nečistot. K dočerpání vody byla použita 

hasičská stříkačka.  
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V květnu 2014 byla provedena zkouška hadic. Na přelomu srpna a září (26. srpna, 

27. srpna, 28. srpna a 2. září 2014) byla provedena oprava hadic. Čtyři kusy hadic typu 

„C“ byly vyřazeny a zlikvidovány. U šesti kusů hadic typu „C“ a čtrnácti kusů hadic typu 

„B“ byly převázány koncovky. Opravené hadice byly označeny nápisem hasiči Lhoty 

u Potštejna. Opravu hadic provedli Milan Dědek, Libor Hájek, Lukáš Horáček, Petr 

Horáček, Lukáš Horský, Martin Růžička ml. a Jaromír Starý ml. 

V říjnu 2014 byl zahájen hasičský kroužek pro děti do deseti let. Kroužek vedly Barbora 

Kopecká, Lucie Šafková a Nikola Zavacká, které se s dětmi scházely v pátek od 16.00 hod. 

v klubovně hasičárny a vyráběly různé věci a hrály hry. 

V pátek 31. října 2014 se ve Lhotách konala Okrsková schůze hasičů, kde se projednávalo 

zajištění okrskové soutěže v roce 2015, příprava valných hromad a voleb do okrsku. 

V sobotu 15. listopadu 2014 se Lukáš Horský a Martin Růžička ml. zúčastnili Školení 

instruktorů motorových pil a motorových rozbrušovacích pil, které se konalo v Rychnově 

nad Kněžnou.  

Koncem listopadu bylo pořízeno 

třicet sad laviček a stolů a dva párty 

stany o rozměrech 6 x 12 metrů. 

Lavičky a stany vlastní Dobrovolný 

svazek obcí Brodec. Celkové nákla-

dy na pořízení sad laviček a stanů 

byly Kč 110 500,--. Částku Kč 55 250,-- získal Dobrovolný svazek obcí Brodec jako dota-

ci od Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova. SDH Lhoty u Potštejna 

poskytl na nákup nevratnou 

půjčku Kč 55 250,--. Pět let 

bude SDH Lhoty u Potštejna 

lavičky, stoly a párty stany 

spravovat a po těchto pěti le-

tech jim bude majetek za pos-

kytnutou částku Kč 55 250,-- 

převeden do jejich vlastnictví.  

Od pátka 28. listopadu 2014 do soboty 28. února 2015 provozovali hasiči místní hospodu. 

Jednalo se o dočasný pronájem, než se našel nový pronajímatel hospody. 

Na závěr roku se zástupci SDH Lhoty u Potštejna zúčastnili schůzky mikroregionu Brodec, 

kterého se zúčastnil vedoucí integrovaného záchranného systému v Rychnově nad Kněž-

nou major Kalous, který zde vysvětloval problematiku zřízení JPO v obcích. 
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Námětové cvičení a posezení s grilováním 

V sobotu 30. srpna 2014 se konalo 

námětové cvičení, které bylo zahájenou 

sirénou ve 14.10 hod. Spuštění sirény bylo 

nahlášeno na dispečink v Rychnově  

nad Kněžnou. Jako požářiště byla stano-

vena louka u cesty z Homole do Velké 

Lhoty. Děti pod dozorem mužů (Milan 

Dědek, Libor Hájek, Jiří Horáček, Lukáš 

Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Jan 

Růžička, Martin Růžička ml., Jaromír Starý 

ml. a Michal Vavruška) provedly útok 

na hořící seno vzdálené 120 metrů od poto-

ka. U proudnice a hašení se vystřídalo 

všech třináct dětí. Voda se čerpala z tůně 

pod mostem z  potoku Brodec z hloubky 

1,5 metru. Bylo použito 6 kusů hadic typu 

„B“ a 6 kusů hadic typu „C“. Tímto 

cvičením se prověřuje dostupnost vody 

v různých částech obce. Cvičení proběhlo 

bez problémů.  

Pro účastníky cvičení a pro organizátory 

Okrskové hasičské soutěže, která se konala 

v květnu, bylo po ukončení námětového 

cvičení uspořádáno posezení s grilováním. 

Sbor dobrovolných hasičů chtěl tímto 
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poděkovat za výbornou organizaci a průběh Okrskové soutěže všem, kteří při pořádání 

soutěže pomáhali. Občerstvení (grilované kuřecí plátky, alkokoholické a nealkoholické 

nápoje) bylo pro členy SDH a organizátory soutěže zdarma. Pro děti byly uspořádány 

soutěže se sladkou odměnou.  

Miroslav Antl, senátor Parlamentu České 

republiky za volební obvod č. 48 - Rychnov 

nad Kněžnou převzal záštitu nad Okrsko-

vou hasičskou soutěží, která se ve Lhotách 

u Potštejna konala v květnu. V sobotu 

24. května 2014 se Miroslav Antl také 

Okrskové soutěže zúčastnil. Miroslav Antl 

v rámci „Prázdninové Antl tour 2014“ 

zavítal do Lhot u Potštejna i v sobotu 

30. srpna 2014 a zúčastnil se posezení s pořadateli soutěže. Starostovi obce Janu Růžičkovi 

a místostarostovi 

Janu Havlovi předal 

„hasičský zdravotní 

balíček“ a popovídal 

si s místními občany. 
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Hasičské soutěže v roce 2014 

O Lhoteckého Soptíka: 

Ve čtvrtek 8. května 2014 

se v Kostelecké Lhotě konala 

dětská hasičská soutěž O Lho-

teckého Soptíka. Za Lhoty 

u Potštejna soutěžila dvě 

družstva dětí - družstvo 

mladších dětí (na fotografii 

zleva - Čeněk Zářecký, 

Ondřej Hlávka, Dominik 

Hejlek, Lucie Sýkorová, 

Zuzana Kopecká, Vojtěch Jakubec a Vojtěch Zavacký) a družstvo starších dětí 

(na fotografii zleva - Kateřina Sýkorová, Anna Hlávková, Jakub Fabián, Oldřich Zářecký, 

Erik Matějka, Ondřej Jakubec a Michal Horáček).  

V kategorii mladších žáků soutěžila čtyři družstva a děti ze Lhot se umístily na třetím 

místě s časem 27.00 s. 

Vítězem se v této kategorii 

stalo družstvo z Kostelecké 

Lhoty B (čas 26.09 s.). 

V kategorii starších žáků 

soutěžilo pět družstev a děti 

ze Lhot se umístily také 

na třetím místě (čas 31.29 s.). 

Vítězem se stali starší žáci 

z Kostelecké Lhoty s časem 

25.13 s. Starší žáci 

Mladší žáci 
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Okrsková hasičská soutěž: V so-

botu 24. května 2014 se na louce 

pod Homolí konala Okrsková 

hasičská soutěž. Lhoty u Potštejna 

reprezentovala dvě družstva dětí 

(A - Nikola Hejlková, Anna Hláv-

ková, Zuzana Kopecká, Vendula 

Kounová, Erik Matějka, Soňa 

Peňázová, Kateřina Sýkorová, 

Lucie Sýkorová a Nikola Zavacká, 

B - Jakub Fabián, Dominik Hejlek, Ondřej Hlávka, Michal Horáček, Ondřej Jakubec, 

Vojtěch Jakubec, Erik Matějka, Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký a Vojtěch Zavacký), 

jedno družstvo žen (Marcela Flegelová, Veronika Havlová, Michaela Hlávková, Lenka 

Jakubcová, Barbora Kopecká, Věra Sýkorová, Lucie Šafková a Renata Zavacká) a tři 

družstva mužů (A - Petr Bečička, Libor Hájek, Lukáš Horský, Ladislav Matějka, Martin 

Morávek, Tomáš Morávek a Michal Vavruška, B - Petr Bečička, Jan Havel, Lukáš 

Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek, Martin Růžička ml. a Jaromír Starý ml., C - David 

Barvíř, Milan Fabián, Martin Kroul, Matěj Ležák, Patrik Matějka, Michal Petraš, Marek 

Růžička a Michal Slavík).  

Děti A se ve své kategorii, kde soutěžila čtyři družstva, umístily na druhém místě s časem 

36.78 s. a děti B skončily na čtvrtém místě (čas 45.21 s.). Vítězem se stalo družstvo 

z Vrbice s časem 35.66 s. 

V kategorii žen soutěžila také čtyři družstva. Lhotecké ženy zvítězily s časem 33.61 s.  

Muži A skončili na pátém místě s časem 35.00 s., muži C se umístili na desátém místě 

(čas 45.67 s.) a muži B nebyli klasifikováni (nedokončili útok) a umístili se na třináctém 

až čtrnáctém místě. V mužské kategorii soutěžilo čtrnáct družstev. Putovní pohár okrsku 

si odvezlo družstvo mužů z Vrbice A s časem 25.30 s.  
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Lhotecký džbán: V sobotu 12. července 2014 se v Kostelecké Lhotě konal čtrnáctý ročník 

netradiční hasičské soutěže Lhotecký džbán. 

Lhoty u Potštejna reprezentovala dvě družstva dětí (mladší děti: Jan Havel, Dominik 

Hejlek, Ondřej Hlávka, Vojtěch Jakubec, Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký a Vojtěch 

Zavacký a starší děti: Jakub Fabián, Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Michal Horáček, 

Ondřej Jakubec, Erik Matějka a Nikola Zavacká), jedno družstvo žen (Veronika Havlová, 

Barbora Kopecká, Vendula Kounová, Adam Novotný, Lucie Šafková, Nikola Zavacká 

a Renata Zavacká) a dvě družstva mužů (A - Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horáček, Petr 

Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek, Martin Růžička ml. a Jaromír Starý ml., B - Tomáš 

Barvíř, Milan Fabián, Dušan Horváth, Martin Kroul, Matěj Ležák, Michal Petraš, Marek 

Růžička a Michal Slavík).  

Netradiční hasičský útok provedli muži stejně jako ženy. Všech sedm soutěžících si nazulo 

speciální papuče s bambulkou a sedli si ke stolu. Po odstartování si museli papuče zout 

a srovnat pod věšák a obléct si bundy a helmy. Potom proběhl klasický požární útok. 

Teprve, když si poslední soutěžící sedl zpátky ke stolu k ostatním, byla soutěž dokončena. 

Druhá soutěž byla nazvána „slepý hasič“. Dva soutěžící, kteří měli zavázané oči šátkem, 

stříkali ze džberové stříkačky. Dva soutěžící džberovkou pumpovali, další dva měli 

na přilbě připevněnou svíčku, kterou museli slepí hasiči poslepu za rad sedmého 

soutěžícího sestřelit proudem vody. Ve třetí soutěži („stěhování manželky“) stěhovali 

po klikaté dráze čtyři soutěžící čtyři krabice a další soutěžící stěhovali cizího člověka 

(muži manželku, ženy manžela) na rudlíku do předem určeného prostoru. Manžel 

(manželka) měl na hlavě čepici, která nesměla spadnout. Dětské družstvo mělo pouze 

jednu soutěž - požární útok. 

Dětská družstva soutěžila v mladší kategorii čtyři a ve starší také čtyři, mužských družstev 

bylo osm a ženských šest. Mladší děti ve své kategorii skončily na třetím místě a vyhrály 

děti z Kostelecké Lhoty. V kate-

gorii starších dětí skončily lhotec-

ké děti na čtvrtém místě, vyhrály 

děti z Kostelce nad Orlicí. Ženy se 

ve svojí kategorii umístily na čtvr-

tém místě, vyhrály ženy z Olešni-

ce. Muži A skončili na výborném 

druhém místě, muži B se umístili 

na čtvrtém místě a jejich kategorii 

vyhrálo družstvo mužů z Vrbice. 
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Olešnice: V sobotu 16. srpna 2014 se 

v Olešnici konala hasičská soutěž. 

Za Lhoty u Potštejna soutěžilo pouze družst-

vo mužů (Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš 

Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Jiří 

Marek a Martin Růžička ml.). Muži skončili 

desátí  (čas 1 min. 4.17 s.). Celkem soutěžilo 

dvanáct družstev a vítězem se stali muži 

z Kostelce nad Orlicí - Skála (čas 44.23 s.). 

Zleva: Lukáš Horáček, Martin Růžička ml., Lukáš Horský, Jan Havel, Libor Hájek a Petr Horáček. 
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O Horecký pohár: V Kosteleckých Horkách 

se v sobotu 6. září 2014 konal již čtrnáctý 

ročník soutěže O Horecký pohár.  

Za Lhoty u Potštejna soutěžila tři družstva - 

ženské (Veronika Havlová, Lenka Jakubcová, 

Barbora Kopecká, Vendula Kounová, Věra 

Sýkorová, Lucie Šafková, Nikola Zavacká 

a Renata Zavacká), mužské (Libor Hájek, Jan 

Havel, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek, Martin Růžička ml. 

a Jaromír Starý ml.) a jedno družstvo dětí (Jakub Fabián, Dominik Hejlek, Nikola Hejlková, 

Anna Hlávková, Michal Horáček, Ondřej Jakubec, Vojtěch Jakubec, Erik Matějka, Soňa 

Peňázová a Vojtěch Zavacký).   

Dětské družstvo se v kategorii starších dětí, kde soutěžila čtyři družstva, umístilo na třetím 

místě s časem 40.23 s. Vyhrály děti z Provozu (čas 38.39 s.). 

V ženské kategorii soutěžilo pět družstev, 

lhotecké ženy obhájily třetí místo 

z loňského roku s časem 38.02 s. Zví-

tězilo družstvo z Kosteleckých Horek B 

(čas 36.06 s.). 

V mužské kategorii - s úpravou sání 

soutěžila tři družstva a lhotečtí muži vyhráli s časem 37.38 s.  

Horní řada 

zleva: Petr 

Horáček 

a Martin 

Růžička ml. 

Prostřední 

řada zleva: 

Lukáš 

Horský, Jan 

Havel a Jiří 

Marek. 

Dolní řada 

zleva: Libor 

Hájek, 

Jaromír 

Starý ml. 

a Lukáš 

Horáček. 
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Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna 

K 1. lednu 2014 mělo Myslivecké sdružení Podháj 15 členů: Josef Bečička, Petr Bečička, 

František Dudek, Jaroslav Horáček, Jindřich Husák, Zdeněk Charvát, Ladislav Matějka, 

Jaromír Vavruška ml. (všichni ze Lhot), Libor Provazník (Rájec), Milan Bečička (Záměl), 

Antonín Diblík (Choceň), Miloš Kurka (Rychnov nad Kněžnou), David Fibikar, Miroslav 

Fibikar (oba Koldín) a Vojtěch Wiesner (Pardubice). Předsedou sdružení byl na začátku 

roku 2014 zvolen nově Miloš Kurka a jednatelem David Fibikar, hospodářem byl 

ustanoven opět Libor Provazník a pokladníkem byl zvolen opět Petr Bečička. V roce 2014 

zemřel dlouholetý myslivecký hospodář a člen MS Podháj Zdeněk Charvát. 

Výroční schůze Mysliveckého sdružení Podháj se konala v sobotu 29. března 2014 

od 15.00 hod. ve lhotecké hospodě. Členové Mysliveckého sdružení Podháj se scházeli 

každý poslední pátek v měsíci také v hospodě ve Lhotách. 

Myslivecký rok trval od 1. dubna 2013 do 31. března 2014. 

Myslivecké sdružení hospodařilo na necelých 600 ha honebních pozemků.  

Myslivecká sezona 2013-2014 byla první v platnosti nové nájemní smlouvy, 

mezi Mysliveckým sdružením Podháj Lhoty u Potštejna a Honebním společenstvem Lhoty 

u Potštejna, na další desetileté období. Pokusy o navýšení nájmu ze strany některých členů 

honebního společenstva byly neúspěšné.  

V mysliveckém roce 2013-2014 bylo uloveno 12 srnců, 2 srny a 3 srnčata, 5 selat 

a 5 lončáků prasete divokého a 5 lišek. Celková váha ulovené zvěře srnčí činila 171 kg. 

Zvěř srnčí byla rozdělena mezi členy nebo byla použita k pohoštění na mysliveckých 

akcích. Černé zvěře bylo uloveno tedy 10 kusů o celkové hmotnosti 364 kg. Zvěřina byla 

rozdělena členům dle předem daných pravidel. Několik kusů bylo využito k mysliveckým 

účelům. Všem jedincům zvěře černé byl odebrán vzorek na vyšetření trichinelly (svalovce), 

vše s negativním výsledkem. V tomto mysliveckém roce nebyla z důvodu nízkého stavu 

lovena zvěř zaječí.  

MS Podháj využívalo v mysliveckém roce 2013-2014 čtyři lovecky upotřebitelné psy - dva 

vlastnil Jaromír Vavruška, jednoho Miroslav Fibikar a jednoho Josef Bečička.  

Ve lhotecké honitbě bylo v tomto období stále čtrnáct krmelců a jedenáct slanisek.  

V únoru byl proveden ve vybraných lokalitách sběr vzorků trusu srnčí zvěře za účelem 

parazitologického vyšetření. Vyšetření bylo hrazeno z vlastních finančních zdrojů 

a na základě předložených výsledků se upustilo od předkládání antiparazitárních léčiv. 

V roce 2014 se uskutečnily dvě naháňky. První naháňka se konala v sobotu 6. prosince 

2014 a druhá se konala v pátek 26. prosince 2014 (na Štěpána). Zakončení obou naháněk 

bylo ve lhotecké hospodě. Na první naháňce se ulovila jedna liška a na druhé dvě lišky. 
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Stolní tenis - sezona 2013-2014 

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 (dvakrát čtyřhra a šestnáctkrát dvouhra). 

V utkání hrají čtyři hráči. Zápas stolního tenisu se hraje na 3 vítězné sety (sady) do 11, 

mezi sety je asi minutová přestávka. Za vítězství v 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, krajské a okresní soutěže 

nekončí úplně stejně. 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 trénují zpravidla jednou až dvakrát týdně 

na sále hospody ve Chlenech, občas i v okolí (např. Kostelec nad Orlicí).  

TTC Lhoty u Potštejna měl v sezoně 2013-2014 tři týmy.  

A tým - Milan Bečička (nar. 1970, Záměl), Miloslav Jireš (nar. 1973, Borovnice), Jiří 

Kašpar (nar. 1971, Kostelec nad Orlicí), Jiří Marek (nar. 1992, Lhoty), Jiří Novotný 

(nar. 1965, Rychnov nad Kněžnou), Jan Trnka (nar. 1969, Potštejn) a Jiří Vavruška 

(nar. 1970, Lhoty); 

B tým - Zdeněk Drahoš (nar. 1971, Potštejn), Libor Hájek (nar. 1977, Lhoty), František 

Jakubec (nar. 1966, Chleny), Dušan Junek (nar. 1968, Přestavlky), Jiří Kašpar, Leoš 

Matějus (nar. 1970, Borovnice), Jiří Marek, Jan Trnka a Rostislav Vevjora (nar. 1954, 

Kostelec nad Orlicí);  

C tým - Jan Dostál (nar. 2002, Smetana), Libor Hájek, František Jakubec, Dušan Junek, 

Jiří Kašpar, Jiří Marek a Miroslav Tesař (nar. 1970, Kostelec nad Orlicí). 

TTC Lhoty u Potštejna „A“ hrál v sezóně 2013-2014 v krajské soutěži II. třídy ve skupině 

B. Tým "A" tuto soutěž s přehledem vyhrál s 63 body (19 výher, 3 remízy a žádná prohra), 

skóre bylo 217:97. V této soutěži se hrálo 22 kol a soutěžilo zde 12 týmů. Vítězný tým 

se domluvil na setrvání v této 

soutěži a nevyužil možnosti 

postupu o soutěž výše. 

TTC Lhoty „B“ se účastnil 

regionálního přeboru 1. třídy. 

Tým "B" skončil na třetím 

místě s 48 body (13 výher, 

žádná remíza a 9 proher), 

skóre bylo 157:136. Vítězem 
Jiří Vavruška 
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se stal tým TJ Sokol České Meziříčí „A“ s 60 body. V této soutěži hrálo 12 týmů 22 kol. 

TTC Lhoty „C“ hrál v regionálním přeboru 2. třídy. Tým „C“ skončil na čtvrtém místě 

s 48 body (12 výher, 2 remízy a 8 proher) a skóre bylo 207:189. Vítězem se stal TJ Sokol 

Častolovice „C“ s 63 body. V regionálním přeboru 2. třídy hrálo 12 družstev 22 zápasů.   

Děti během sezony jezdily na okresní bodovací turnaje mládeže, kde získávaly body, podle 

kterých se určilo pořadí za celou sezonu. Trénovaly zpravidla dvakrát týdně ve škole 

ve Lhotách a jejich trénink vedli Ladislav Jakubec, František Jakubec a Břetislav Štieber. 

Ve společných bodovacích turnajích mládeže krajů Královéhradeckého a Pardubického 

měl klub TTC Lhoty u Potštejna v sezoně 2013-2014 několik žhavých adeptů na pěkná 

umístění. V kategorii nejmladších dívek měl klub své nejlepší zastoupení v Michaele 

Čižmařové (nar. 2005, Doudleby nad Orlicí), která v sérii Bodovacích turnajů mládeže této 

nejmladší kategorie obsadila celkové 4. místo. V kategorii mladších žákyň se nejvýše 

umístila Lucie Sýkorová (nar. 2003, Lhoty), která skončila na konečném 6. místě. 

Mezi chlapci zastupoval TTC Lhoty u Potštejna Jan Dostál (nar. 2002, Smetana), 

který skončil ještě jako nejmladší žák na 24. místě. Ve vyšší kategorii starších žákyň 

se nejvýše umístila Lucie Sýkorová, a to na celkovém 14. místě. Hned za ní na 15. místě 

skončila její sestra Kateřina Sýkorová (nar. 2000, Lhoty). Na děleném 26. - 32. místě 

se umístila Soňa Peňázová (nar. 2000, Lhoty). Mezi staršími chlapci pak skončil Jan Dostál 

na 27. pozici.  

Na regionálních (okresních) přeborech mladšího žactva ve stolním tenisu, které se konalo 

27. října 2013 v Kostelci nad Orlicí, dosáhla obrovského úspěchu věkem ještě nejmladší 

žákyně Lucie Sýkorová. Nejcennější medaili získala ve dvouhře mladších žákyň, 

kde až do finále postupovala bez zaváhání a ztratila pouhý jediný set. Ve čtyřhře mladších 

žákyň pak společně s oddílovou kolegyní Annou Hlávkovou (nar. 2001, Lhoty) v cestě 

za vítězstvím ztratily taktéž pouze jediný set a po zásluze získaly další titul přebornic 

okresu. Zde pak ještě přidaly krásnou bronzovou medaili další lhotecké hráčky Michaela 

Čižmařová s Nikolou Hejlkovou (nar. 2001, Lhoty). Ve smíšené čtyřhře měla Lucie 

při zdravotní absenci Jana Dostála za spoluhráče 

Jakuba Malíka z Kostelce nad Orlicí a Anna 

Hlávková Adama Huška z Vamberka. A právě 

tyto dva páry došly až do finále. Ve finálovém 

zápase se projevila větší rozehranost a Lucie 

Sýkorová s Jakubem Malíkem získali zlatou 

medaili, přičemž pro Lucii Sýkorovou to byl 

čistý zlatý hattrick.  
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Na okresních 

přeborech star-

šího žactva 

ve stolním teni-

su, které se ko-

nalo 1. prosince 

2013 v Dobrém, 

se Kateřina Sý-

korová umístila 

na druhém mís-

tě. Lucie Sýko-

rová mezi star-

šími soupeřkami obsadila šesté místo a Soňa Peňázová byla sbírat zkušenosti. Jan Dostál 

se umístil mezi staršími soupeři na pátém místě. Ve čtyřhře dívek se Kateřina Sýkorová 

a Lucie Sýkorová umístily na druhém místě a Jan Dostál s Jakubem Michlem z SK Dobré 

vybojovali bronz ve čtyřhře chlapců. Ve smíšené čtyřhře získal Jan Dostál s Kateřinou 

Sýkorovu bronzovou medaili, stejně tak Lucie Sýkorová s Jakubem Malíkem z Kostelce 

nad Orlicí. 

Na přebory Královéhradeckého kraje 

mladšího žactva ve stolním tenisu, 

které se konaly 12. ledna 2014 

v Dobrém, se kvalifikovalo 24 nej-

lepších chlapců a 12 dívek. Lucie 

Sýkorová, toho času ještě nejmladší 

žákyně, se stala přebornicí Králo-

véhradeckého kraje, když ve finále 

vyhrála. Kvalifikovala se tak na Mi-

strovství České republiky a dosáhla 

tímto výsledkem svého největšího sportovního úspěchu. Druhý lhotecký zástupce Jan 

Dostál postoupil mezi dvanáct nejlepších žáků, ale poté prohrál ve vyřazovací části. Lucie 

Sýkorová s Klárou Prokopcovou z Trutnova získala také stříbrnou medaili ve čtyřhře 

mladších žákyň a ve smíšené čtyřhře s Janem Dostálem vybojovali bronzovou medaili.  

Na krajských přeborech staršího žactva, které se konaly 16. února 2014 v Nové Pace, 

se ve čtyřhře žákyň umístily Kateřina Sýkorová a Lucie Sýkorová na třetím místě. Všechny 

tituly zde posbírala bývalá lhotecká hráčka Tereza Kozáková z Polomi. 

Zleva: Jan Dostál, Lucie Sýkorová, Soňa Peňázová a Kateřina Sýkorová 

Uprostřed Lucie Sýkorová 
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Tříkrálová sbírka  

Tříkrálová sbírka 2014, pořádaná Farní charitou Rychnov 

nad Kněžnou, proběhla ve dvaceti devíti obcích, kde bylo 

do sto devíti pokladniček vybráno Kč 551 934,--. Rozdělení 

výtěžku bylo následující: 65 % obdržel organizátor skupinek, 

15 % diecézní charity, 10 % humanitární pomoc, 5 % sekre-

tariát a 5 % režie sbírky. Farní charita Rychnov nad Kněžnou, 

použila svých 65 % na podporu činnosti Stacionáře 

sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním 

postižením a seniory, konkrétním lidem a rodinám v nouzi, 

rodinám s postiženým dítětem, na podporu Základní školy 

se speciálním vzdělávacím programem v Bartošovicích v Orlických horách, na pomoc 

do Indie - zřízení dětského večerního vzdělávacího centra v oblasti Kamataka. 

V roce 2014 byla sbírka pořádána po třetí i ve Lhotách u Potštejna. Tři králové chodili 

po Lhotách v sobotu 4. ledna 2014 dopoledne. Za Tři krále se převlékli Oldřich Zářecký,  

Kateřina Sýkorová a Anna Hlávková (zleva). Ve Lhotách se celkem vybralo Kč 4 801,--. 
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Čarodějnice 

Ve středu 30. dubna 2014 se za tělocvičnou konalo pálení čarodějnic. Děti měly sraz 

v 16.00 hod. a vypravily se hledat poklad. Po cestě, která vedla za hřiště mezi poli, zadem 

do Velké Lhoty, okolo Dědků k silnici na Chleny a zpátky do Malé Lhoty, byly pro děti 

nachystány různé úkoly s indiciemy, díky kterým nakonec našly na hřišti slíbený poklad. 

Za tělocvičnou si pak děti mohly opéct špekáčky. Od 17.00 hod. bylo již pro všechny 

nachystáno občersvení (makrely, kuřecí plátky, grilovaný hermelín a alkoholické 

i nealkoholické nápoje). Letos opět hasiči nachystali dřevěnou hranici. Oheň byl zapálen 

po 19.00 hod. a během chvilky se pěkně rozhořel. Během celého čarodějnického rejdění 

bylo krásné počasí.  
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Pouť  

V neděli 11. května 2014 se ve Lhotách u Potš-

tejna a na Homoli konala pouť. Na návsi 

ve Lhotách letos opět nebyly bohužel žádné 

atrakce pro děti a ani žádné prodejní stánky.  

Na Homoli bylo několik stánků - stánek s kera-

mikou paní Petrašové z Homole, tři stánky 

s perníky a sladkostmi, dva stánky s oblečením 

a jeden stánek s hračkami.  

V homolském kostele se při příležitosti pouti 

konaly tři mše - v 8.00 hod., 10.00 hod. 

a 14.00 hod.  

  


