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Sbor dobrovolných hasičů 

V sobotu 10. ledna 2015 se v místním pohostinství konala od 17.00 hod. Výroční valná 

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

zvoleno nové složení výboru pro další pětileté funkční období. Starostou lhoteckého sboru 

byl opět zvolen Milan Dědek, místostarostou Jan Růžička, velitelem Václav Morávek, 

jednatelem Jan Havel, členem výboru Jiří Horáček, nově byl zvolen zástupcem velitele 

Martin Růžička ml., strojníkem Lukáš Horský, hospodářem Libor Hájek a revizorem Jiří 

Fibikar. Dále zástupce okresního výboru Jan Starý předal lhoteckému sboru čestné uznání 

a medaili ke stodvacátému výročí od založení sboru a pamětní medaili ke stopadesátému 

výročí od založení „Českého dobrovolného hasičstva v Čechách“.  

Členský příspěvek na rok 2015 činil Kč 100,--. 

V průběhu roku 2015 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.  

Na konci roku 2015 měl lhotecký hasičský sbor 30 registrovaných členů (Petr Bečička, 

František Břečťan, Milan Dědek, Jiří Fibikar, Libor Hájek, Jan Havel, Veronika Havlová, 

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, Libor Provazník (Rájec), Jan Růžička, Marek 

Růžička, Martin Růžička ml., 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, 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 2015 zemřeli dva členové Sboru - Josef Hájek a Jiří Havlík.  

Své členství ve Sboru ukončili v roce 2015 Jakub Smutný z Borovnice a Hana Dědková. 

V roce 2015 reprezentovaly Lhoty na soutěžích tyto děti - Jakub Fabián, Veronika 

Flegelová, Jiřina Hejčlová (Kostelecká Lhota), Dominik Hejlek, Nikola Hejlková, Ondřej 

Hlávka, Anna Hlávková, Michal Horáček, Ondřej Jakubec, Vojtěch Jakubec, Laura 

Kociánová, Zuzana Kopecká, Erik Matějka, Iveta Miculičová (Kostelecká Lhota), Adam 

Novotný (Kostelecká Lhota), Jakub Peňáz (Polom), Soňa Peňázová, Kateřina Sýkorová, 

Lucie Sýkorová, Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký, Nikola Zavacká, Matěj Zavacký, 

Vojtěch Zavacký a Adam Žaba (Polom).  
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Před každou soutěží probíhal pravidelný nácvik mládeže, který vedli Renata Zavacká, 

Martin Růžička ml. a někdy i Lukáš Horský, Petr Horáček, Lukáš Horáček a Libor Hájek. 

V roce 2015 probíhal nácvik nově na dvoře u č. p. 60. V předchozích letech výcvik 

probíhal na cestě za hřištěm.  

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. 

V pátek 27. února 2015 se v Brumbárově konala Okrsková valná hromada okrsku číslo 

osmnáct. Byla zde hodnocena činnost hasičů, pomoc obcím v rámci okrsku a možnost 

zřizování zásahových jednotek. Zástupci jednotlivých sborů podali krátký přehled 

celoroční práce a stav členské základny. Proběhly zde volby, starostou okrsku byl zvolen 

František Břečťan ze Lhot u Potštejna a velitelem Jindřich Sejkora z Přestavlk. 

Na přelomu března a dubna 2015 prošla hasičská Avia opravou (servis brzd, oprava výfuku 

a oprava palivoměru  - výměna plováku) a technickou prohlídkou.  

V sobotu 4. dubna 2015 dopoledne byl proveden sběr železa. Celkem byly svezeny tři 

vleky železného šrotu, dva v Malé Lhotě a jeden ve Velké Lhotě. Sběr železa provedli 

Milan Dědek, Libor Hájek, Jiří Horáček, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, 

Dušan Horváth, Václav Morávek, Jan Růžička, Marek Růžička, Martin Růžička ml. 

a Jaromír Starý ml. Prodejem železného šrotu získali hasiči částku Kč 11 581,--. 

 

V sobotu 11. dubna 2015 proběhla brigáda na homolské stráni Milan Dědek, Libor Hájek, 

Jiří Horáček, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Dušan Horváth, Martin Kroul, 

Jiří Marek, Patrik Matějka, Jan Růžička, Marek Růžička, Martin Růžička ml., Jaromír 

Starý ml. a Josef Vašátko pálili klestí a odklízeli kamení, sklo a plasty před výsadbou. 

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

30. dubna 2015. Brigáda na zajištění dřeva na čarodějnice a postavení hranice proběhla 

v pondělí 27. dubna 2015 a zúčastnili se ho Martin Dudek, Milan Fabián, Libor Hájek, Jiří 

Horáček, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Dušan Horváth, Martin Kroul, 

Tomáš Morávek, Václav Morávek, Jan Růžička, Marek Růžička, Martin Růžička ml., 
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Michal Petraš a Jaromír Starý ml. Veškeré občerstvení zajistili také hasiči a mladí hasiči 

připravili pro děti honbu za pokladem. Mladí hasiči se rozhodli obnovit tradici stavění 

máje, která byla vztyčena tento den před obchodem. Čistý výnos z pořádání čarodějnic byl 

Kč 10 202,--. 

Na jaře 2015 byla na motorové přenosné stříkačce 

PS-12 provedena výměna oleje, dána nová baterie 

a nová palivová nádrž a bylo opraveno táhlo sytiče. 

V úterý 12. května 2015 Martin Dudek, Petr 

Horáček, Lukáš Horský, Dušan Horváth, Jan 

Růžička, Martin Růžička ml. a Jaromír Starý ml. 

vyčistili požární nádrž na návsi od nečistot a žabinců. 

V sobotu 20. června 2015 se zástupci 

lhoteckého sboru (Jan Havel, Lukáš 

Horský, Lukáš Horáček, Václav Morávek 

a Martin Růžička ml.) zúčastnili na hasič-

ské stanici v Rychnově nad Kněžnou veli-

telského dne, kde byl prakticky procvičen 

Řád strojní služby HZS ČR, příloha číslo 

7 - Uživatelská kontrola požárního čerpadla. 

V srpnu 2015 provedli lhotečtí hasiči opravu 

motorové stříkačky PS-8. Stříkačka byla vyrobena 

Továrnou na hasicí zařízení národní podnik 

Vysoké Mýto v roce 1958 pod výrobním číslem 

227. Stříkačku, včetně vleku a další hasicí techniky, 

zakoupili hasiči v roce 2013 z Intergalu Vrchovina, 

jako nepotřebný majetek.  
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V sobotu 22. srpna 2015 odpoledne proběhlo námětové cvičení, které se zaměřilo na obslu-

hu požární techniky. Členové sboru si na návsi vyzkoušeli obsluhu požární stříkačky PS-12 

a další hasičské techniky. Nakonec nastříkali na silnici pěnu, ve které se vyřádily přítomné 

děti. Navečer pak proběhlo u hasičárny pro členy posezení s grilováním klobás. 

Od ledna 2015 do května pokračoval v činnosti 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. 

Od dubna již děti nacvičovaly hasičský útok na hasičské soutěže. Po prázdninové pauze 

byl kroužek zahájen opět v říjnu 2015. Kroužek od října vedly Nikola Hejlková, Anna 

Hlávková, Zuzana Kopecká, Kateřina Sýkorová a Lucie Sýkorová.  

Na konci září 2015 byly na Avii nainstalovány nové zvukové a světelné výstražné zařízení. 

Původní rotační majáky byly nahrazeny mo-

derními LED. Každý maják má 80 SMD diod 

a tři volitelné programy provozu. Do přední 

masky a na záď vozidla byly umístěny modré 

LED predátory, ty mají také tři režimy 

problikávání. Vzduchová fanfára byla vymě-

něna za elektronickou 100W sirénu, která má 
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sedm tónů a je vybavena mikrofonem. 

Reproduktor je umístěn za přední maskou. 

Také byla opravena kabina pro družstvo. 

V říjnu 2015 byl do společenské místnosti 

v hasičárně pořízen kuchyňský kout s baro-

vým pultem včetně několika skříněk na zeď 

a polic na poháry, celkem za Kč 40 822,--. 

V listopadu 2015 byla zjištěna na moto- 

rové přenosné stříkačce PS-12 velká 

axiální vůle na klikové hřídely, naštěstí 

měli hasiči již několik let v záloze jiný 

motor, takže na konci roku proběhla jeho 

výměna a oprava dalších částí stříkačky.  

V prosinci 2015 začali hasiči s renovací 

a opravou motorové pojízdné stříkačky 

DS-12, kterou lhotecký sbor vlastní již 

od třicátých let dvacátého století. Hasiči nyní chtějí docílit provozuschopného a reprezen-

tativního stavu. Do konce roku byla 

stříkačka rozebrána a vyčištěna. 

V sobotu 19. prosince 2015 hasiči 

(Milan Děděk, Martin Dudek, Libor 

Hájek, Lukáš Horáček, Lukáš Horský, 

Jiří Marek, Erik Matějka, Jan Rů-

žička, Martin Růžička ml.) vyrazili 

do obecního lesa, kde po těžbě dřeva 

vyřezali větve na topení do hasičárny. 

http://sdh.obeclhoty.cz/?s=ps-12
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Hasičské soutěže v roce 2015 

Okrsková hasičská soutěž: V sobotu 

2. května 2015 se v Brumbárově ko-

nala Okrsková hasičská soutěž. Lhoty 

u Potštejna reprezentovala dvě družst-

va dětí (A - Veronika Flegelová, Do-

minik Hejlek, Anna Hlávková, Michal 

Horáček, Zuzana Kopecká, Erik Ma-

tějka, Lucie Sýkorová, Oldřich Zářec-

ký a Vojtěch Zavacký, B - Jakub Fabián, Nikola Hejlková, Ondřej Hlávka, Ondřej Jakubec, 

Vojtěch Jakubec, Erik Matějka, Adam Novotný (Kostelecká Lhota), Kateřina Sýkorová 

a Matěj Zavacký), jedno družstvo žen (Lenka Jakubcová, Barbora Kopecká, Soňa 

Peňázová, Věra Sýkorová, Lucie Šafková, Petra Zámečníková, Nikola Zavacká a Renata 

Zavacká) a tři družstva mužů (A - Petr Bečička, Libor Hájek, Lukáš Horský, Ladislav 

Matějka, Martin Morávek, Tomáš Morávek a Michal Vavruška, B - Jan Havel, Lukáš 

Horáček, Petr Horáček, Jiří Marek, Martin Růžička ml., Jaromír Starý ml. a Josef Vašátko, 

C - Milan Fabián, Barbora Kopecká, Martin Kroul, Patrik Matějka, Michal Petraš, Tomáš 

Petraš, Marek Růžička a Nikola Zavacká).  

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

59.01 s. a děti B skončily na třetím místě (čas 1 min. 1.50 s.). Vítězem se stalo družstvo 

z Vrbice s časem 41.63 s. 

V kategorii žen soutěžila také čtyři družstva. Lhotecké ženy obhájily vítězství z loňského 

roku (čas 29.04 s.).  

Muži A skončili na sedmém místě s časem 33.91 s., muži B se umístili na osmém místě 

(čas 39.21 s.) a muži C byli devátí s časem 40.00 s. V mužské kategorii soutěžilo čtrnáct 

družstev. Putovní pohár okrsku si odvezlo družstvo mužů z Rájce B s časem 23.61 s. 
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Obrázek dole - horní řada zleva: Petra Zámeč-

níková, Nikola Zavacká, Renata Zavacká, 

Lenka Jakubcová a Věra Sýkorová. Dolní řada 

zleva: Soňa Peňázová, Barbora Kopecká a Lu-

cie Šafková. 
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Horní řada zleva: Libor Hájek, Petr Bečička, Lukáš Horský, Martin Růžička ml., Jaromír Starý ml., 

Jiří Marek a Petr Horáček. Prostřední řada zleva: Lukáš Horáček, Martin Kroul, Marek Růžička, 

Michal Petraš a Milan Fabián. Dolní řada zleva: Petra Zámečníková, Nikola Zavacká, Soňa 

Peňázová, Renata Zavacká a Matěj Zavacký, Barbora Kopecká, Lenka Jakubcová, Věra Sýkorová 

a Lucie Šafková.  
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O Lhoteckého Soptíka: V pátek 8. května 2015 se v Kostelecké Lhotě konal druhý ročník 

dětské hasičské soutěže O Lhoteckého Soptíka. Za Lhoty u Potštejna soutěžilo jedno 

družstvo mladších žáků (Veronika Flegelová, Ondřej Hlávka, Vojtěch Jakubec, Laura 

Kociánová, Iveta Miculičová (Kostelecká Lhota), Matěj Zavacký, Vojtěch Zavacký a jako 

dospělý strojník Martin Růžička ml.) a dvě družstva starších žáků (A - Jakub Fabián, Jiřina 

Hejčlová (Kostelecká Lhota), Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Michal Horáček, Ondřej 

Jakubec a Kateřina Sýkorová, B - Dominik Hejlek, Nikola Hejlková, Zuzana Kopecká, 

Adam Novotný (Kostelecká Lhota), Soňa Peňázová, Lucie Sýkorová a Nikola Zavacká).  

V kategorii mladších žáků soutěžilo pět družstev a lhotecké děti se umístily na třetím místě 

s časem 23.50 s. Vítězem se v této kate-

gorii stalo družstvo z Kostelce nad Orlicí 

A (čas 23.13 s.). V kategorii starších žá-

ků soutěžilo šest družstev. Lhoty u Potš-

tejna A se umístily na 3. místě s časem 

26.34 s. a Lhoty u Potštejna B se umístily 

na 6. místě s časem 48.63 s. Vítězem 

se v této kategorii stalo družstvo z Pro-

vozu (čas 19.14 s.). 
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Horní řada zleva: Jakub Fabián, Nikola Hejlková, Nikola Zavacká, Kateřina Sýkorová, Lucie 

Sýkorová, Anna Hlávková, Soňa Peňázová, Ondřej Jakubec a Michal Horáček. Prostřední řada 

zleva: Matěj Zavacký, Laura Kociánová, Zuzana Kopecká, Ondřej Hlávka, Vojtěch Jakubec 

a Veronika Flegelová. Dolní řada zleva: Lukáš Horáček a Martin Růžička ml. 
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Číčová - O pohár starosty obce: 

Při příležitosti oslav sto třiceti let 

od založení sboru dobrovolných hasičů 

Číčová se v Čermné nad Orlicí konala 

v sobotu 23. května 2015 hasičská soutěž. 

Lhoty u Potštejna zastupovalo jedno druž-

stvo mužů (Jan Havel, Lukáš Horáček, 

Petr Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek, 

Martin Růžička ml. a Jaromír Starý ml.) 

a jedno družstvo žen (Marcela Flegelová, Nikola Hejlková, 

Barbora Kopecká, Lucie Šafková, Petra Zámečníková, Soňa 

Zářecká, Nikola Zavacká a Renata Zavacká).  

Obě družstva dosáhla vynikajících výsledků a ve své kategorii 

zvítězila. V ženské kategorii soutěžila tři družstva a lhotecké 

ženy vyhrály s časem 28 s. V mužské kategorii soutěžilo jedenáct 

družstev a muži ze Lhot obsadili první místo s časem 31 s. 
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Zleva: Lukáš Horský, Lukáš Horáček, Jaromír Starý ml, Martin Růžička ml., Petr Horáček a Jiří 

Marek.  
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Lhotecký džbán: V sobotu 11. července 2015 se 

v Kostelecké Lhotě konal patnáctý ročník netradiční 

hasičské soutěže Lhotecký džbán, letos s podtitulem 

„Konec hasičů v Čechách“. 

Lhoty u Potštejna reprezentovala dvě družstva dětí 

(mladší děti: Veronika Flegelová, Ondřej Hlávka, 

Vojtěch Jakubec, Martin Růžička ml., Čeněk 

Zářecký, Matěj Zavacký, Vojtěch Zavacký a Adam Žaba (Polom) a starší děti: Nikola 

Hejlková, Anna Hlávková, Michal Horáček, Ondřej Jakubec, Adam Novotný (Kostelecká 

Lhota), Kateřina Sýkorová a Oldřich Zářecký), jedno družstvo žen (Michaela Hlávková, 

Barbora Kopecká, Věra Sýkorová, Lucie Šafková, Petra Zámečníková, Nikola Zavacká 

a Renata Zavacká) a jedno družstvo mužů (Jan Havel, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš 

Horský, Jiří Marek, Martin Růžička ml. a Jaromír Starý ml.). 

Netradiční hasičský útok provedli muži stejně 

jako ženy. Strojník ležel v posteli hlavou k základně 

a ostatní soutěžící stáli na startovní čáře. Po startu 

čtyři soutěžící museli postel otočit o 180°. Šest 

soutěžících udělalo živý řetěz a museli z kádě dopra-

vit vodu v kbelíku na čáru, od které museli touto 

vodou shodit hasičskou helmu z podstavce. Pak opět 

museli otočit postel do původní polohy a pak následoval klasický požární útok. Vyhrálo 

družstvo s nejrychlejším časem. V první doplňkové soutěži „seno, sláma“ stáli čtyři 

soutěžící jedním směrem levou nohou na jednom prkně a pravou nohou na druhém prkně, 

první soutěžící jim dělal navigátora. Pátý soutěžící k nim stál zády a byl druhým navigáto-

rem. Zbylí dva soutěžící byli kouči a křičeli „seno, sláma“ a soutěžící dle toho měli jít 

levou či pravou nohou a museli ujít určitou vzdálenost na čas co nejrychleji. Ve druhé 

doplňkové soutěži „přeprava vody“ stál jeden soutěžící na štaflích v pláštěnce, plovoucích 

brýlích a hasičské přilbě. Tento soutěžící držel hadici, která vedla do sudu, kde jí jiný 

soutěžící přidržoval v sudě, aby nevypadla. Další dva soutěžící pak nalévali vodu kbelíky 

do hadice, kterou držel soutěžící na štaflích. A zbylí tři soutěžící přelévali vodu hadicí 

do sudu. Zvítězilo družstvo, které za minutu nalilo do sudu nejvíce vody. Dětská družstva 

provedla klasický požární útok a soutěžila pouze v první doplňkové soutěži „seno, sláma“. 

Nakonec byla ještě dobrovolná soutěž „přetahování hadicí“. Lhotecké ženy porazily 

družstvo Kostelecké Lhoty. Potom vítěz mužského přetahování soutěžil s oběma družstvy 

žen. Tedy čtrnáct žen proti sedmi mužům a ženy vyhrály.  
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Dětská družstva soutěžila v mladší katego-

rii čtyři a ve starší kategorii pět, mužských 

družstev bylo čtrnáct a ženských dvě. 

Mladší děti ve své kategorii skončily 

na čtvrtém místě (vyhrála Kostelecká Lhota) 

a starší děti obsadily druhé místo (vítězem 

byla Kostelecká Lhota A). Ženy se ve svojí 

kategorii umístily na druhém místě, vyhrály 

ženy z Kostelecké Lhoty. Muži skončili 

na pátém místě.  
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O Horecký pohár: V Kosteleckých Horkách se v sobotu 5. září 2015 konal již patnáctý 

ročník soutěže O Horecký pohár.  

Za Lhoty u Potštejna soutěžila čtyři družstva - ženské (Anna Hlávková, Michaela 

Hlávková, Barbora Kopecká, Kateřina Sýkorová, Lucie Šafková, Petra Zámečníková, 

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 dvě 

družstva dětí (mladší - Veronika Flegelová, Ondřej Hlávka, Vojtěch Jakubec, Jakub Peňáz 

(Polom), Martin Růžička ml., Čeněk Zářecký, Matěj Zavacký, Vojtěch Zavacký a Adam 

Žaba (Polom) a starší - Anna Hlávková, Michal Horáček, Ondřej Jakubec, Zuzana 

Kopecká, Erik Matějka, Martin Růžička ml., Kateřina Sýkorová, Lucie Sýkorová a Oldřich 

Zářecký).   

Dětské družstvo se v kategorii mladších dětí, kde soutěžila tři družstva, umístilo na třetím 

místě s časem 46.58 s. V této kategorii zvítězilo družstvo z Běstovic B (čas 31.85 s.). 

V kategorii starších dětí soutěžilo deset družstev a lhotecké děti se umístily na krásném 

druhém místě s časem 38.24 s. Zvítězilo družstvo z Provozu B (čas 32.92 s.). 

V ženské kategorii soutěžilo šest družstev. Lhotecké ženy skončily na čtvrtém místě 

s časem 40.18 s. a zvítězilo družstvo z Běstovic (čas 33.30 s.). 

V mužské kategorii - s úpravou sání soutěžilo pět družstev. Lhotečtí muži zde soutěžili 

s upravenou PS-12 a skončili na pá-

tém místě s časem 83.28 s. Zvítě-

zilo družstvo z Rájce 36.47 s. 

V mužské kategorii - bez úpravy sá-

ní soutěžilo čtrnáct družstev. Muži 

ze Lhot zde soutěžili s opravenou 

stříkačkou PS-8 a obsadili čtvrté 

místo s časem 43.59 s. Zvítězilo 

družstvo z Třebešova (čas 32.67 s.). 
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Se stříkačkou PS-8. 

Horní řada zleva: Libor 

Hájek, Jiří Marek 

a Lukáš Horský. Dolní 

řada zleva: Martin 

Růžička ml., Lukáš 

Horáček, Jaromír Starý 

ml. a Petr Horáček.  
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Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna 

K 1. lednu 2015 mělo Myslivecké sdružení Podháj 14 členů: Josef Bečička, Petr Bečička, 

František Dudek, Jaroslav Horáček, Jindřich Husák, 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 Miloš Kurka a jednatelem 

David Fibikar, hospodářem Libor Provazník a pokladníkem Petr Bečička.  

Výroční schůze Mysliveckého sdružení Podháj se konala v sobotu 21. března 2015 

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 2014 do 31. března 2015. 

Myslivecké sdružení hospodařilo na necelých 600 ha honebních pozemků.  

V mysliveckém roce 2014-2015 bylo uloveno 12 srnců, 2 srny (ze srčí zvěře byly 3 kusy 

sraženy autem), 1 jelen, 14 selat, 9 lončáků a 1 kňour prasete divokého, 6 lišek a 1 kuna. 

Celková váha ulovené zvěře srnčí činila 110 kg. Zvěř srnčí byla rozdělena mezi členy 

nebo byla použita k pohoštění na mysliveckých akcích. Černé zvěře bylo uloveno tedy 

24 kusů (historicky nejvyšší odlov této zvěře) o celkové hmotnosti 1 027 kg. Zvěřina byla 

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

účelům a jedno prase divoké bylo poskytnuto jako sponzorský dar při Setkání koňských sil 

pod homolskými schody a jedno sele jako dar do tomboly na Rodičovský ples Základní 

školy a Mateřské školy ve Lhotách u Potštejna. 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.  

Myslivecké sdružení Podháj využívalo v mysliveckém roce 2014-2015 čtyři lovecky 

upotřebitelné psy - dva vlastnil Jaromír Vavruška, jednoho Miroslav Fibikar a jednoho 

Josef Bečička.  

Ve lhotecké honitbě byly tři umělé nory, ve kterých v myslivecké sezoně 2014-2015 byly 

odchyceny dvě lišky. Dále bylo ve lhotecké honitbě čtrnáct krmelců a jedenáct slanisek.  

V roce 2015 se uskutečnily dvě naháňky. První naháňka se konala v sobotu 

28. listopadu 2015 a druhá se konala v sobotu 26. prosince 2015 (na Štěpána). Zakončení 

obou naháněk bylo ve lhotecké hospodě. Na první naháňce se neulovilo nic a na druhé dvě 

divoká prasata. 

 



 - 70 - 

Stolní tenis - sezona 2014-2015 

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 2014-2015 tři týmy.  

A tým - Milan Bečička (nar. 1970, Záměl), Zdeněk Drahoš (nar. 1971, Potštejn), 

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), Daniel Šťastný (nar. 1996, Doudleby nad Orlicí) a Jiří Vavruška 

(nar. 1970, Lhoty); 

B tým - Jan Dostál (nar. 2002, Smetana), Zdeněk Drahoš, Libor Hájek (nar. 1977, 

Lhoty), František Jakubec (nar. 1966, Chleny), Dušan Junek (nar. 1968, Přestavlky), Jiří 

Kašpar, Leoš Matějus (nar. 1970, Borovnice), Jiří Marek, Miroslav Tesař (nar. 1970, 

Kostelec nad Orlicí), Jan Trnka a Rostislav Vevjora (nar. 1954, Kostelec nad Orlicí);  

C tým - Jan Dostál, Libor Hájek, František Jakubec, Dušan Junek, Jiří Kašpar, Jiří 

Marek a Miroslav Tesař. 

TTC Lhoty u Potštejna „A“ hrál v sezóně 2014-2015 v krajské soutěži II. třídy ve skupině 

B. Tým "A" tuto soutěž vyhrál s 61 body (18 výher, 3 remízy a 1 prohra), skóre bylo 

215:115. 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. Okresní soutěže se v této sezoně 

hrály dvoukolově, nejdříve hrál jednou každý s každým. Pak se tabulka rozdělila na dvě 

poloviny. Ta lepší polovina pak hrála o přeborníka okresu a spodní část hrála „baráž“ 

s úspěšnějšími týmy z regionálního přeboru 2. třídy. Tým TTC Lhoty „B“ skončil 

po prvním kole na třetím místě s 26 body (6 výher, 3 remízy a 2 prohry) a tudíž hrál 

o okresního přeborníka. V prvním kole hrálo dvanáct družstev jedenáct zápasů. V druhé 

části o titul okresního přeborníka pak hrálo šest týmů deset zápasů. TTC Lhoty „B“ skončil 
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celkově s 22 body na druhém místě se 6 výhrami, žádnou remízou a 4 prohrami, skóre bylo 

82:74. Vítězem se stal tým Sportovní klub Dobré „A“ s 26 body. 

TTC Lhoty „C“ hrál v regionálním přeboru 2. třídy. Systém soutěže byl stejný, jako 

v regionálním přeboru 1. třídy. Tým TTC Lhoty „C“ skončil po základní části na devátém 

místě se 17 body (3 výhry, žádná remíza a 8 proher). V základní části hrálo dvanáct 

družstev jedenáct zápasů. V druhé části, baráži o regionální přebor 2. třídy pak TTC Lhoty 

„C“ obsadil 3. místo s 26 body za 7 výher, 1 remízu a 3 prohry, skóre 119:79. V této části 

hrálo dvanáct družstev jedenáct 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 2014-2015 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 6. místo. V této kategorii startovaly též Veronika 

Flegelová (nar. 2005, Lhoty), která celkově skončila na 20. místě, a Tereza Kozová 

(nar. 2005, Lhoty) se umístila na 24. až 27. místě.  

V kategorii mladších žákyň se nejvýše umístila Lucie Sýkorová (nar. 2003, Lhoty), 

která skončila na konečném 9. místě. Na 19. až 20. místě skončila Michaela Čižmařová 

a na 25. až 30. místě Veronika Flegelová.  

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

který skončil mezi mladšími žáky na 6. místě.  
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Ve vyšší kategorii starších žákyň se nejvýše 

umístila Lucie Sýkorová, a to na celkovém 12. místě. 

Na 16. místě skončila její sestra Kateřina Sýkorová 

(nar. 2000, Lhoty). Mezi staršími chlapci pak skončil 

Jan Dostál na 14. pozici.  

Na regionálních (okresních) přeborech mladšího žactva 

ve stolním tenisu, které se konalo 15. listopadu 2014 

ve Voděradech, dosáhl největších úspěchů Jan Dostál. 

Nejcennější medaili získal ve dvouhře mladších žáků, 

kde až do finále postupoval bez zaváhání a získal titul 

okresního přeborníka. Ve smíšené čtyřhře pak společně 

s oddílovou kolegyní Lucií Sýkorovou nenašli pře-

možitele a po zásluze získali další titul přeborníka 

okresu. Společně pak s dalším lhoteckým odchovancem 

Dominikem Hejlkem (nar. 2003, Lhoty) podlehli 

až ve finále a skončili po boji ve čtyřhře druzí. Lucie Sýkorová získala mezi mladšími 

žákyněmi bronzovou medaili a společně s Michaelou Čižmařovou pak ještě přidaly 

stříbrnou medaili ve čtyřhře žákyň. Ještě jednu bronzovou medaili získala Veronika 

Flegelová společně s Kateřinou Ducháčovou ze Sportovního klubu Dobré. 

Na okresních přeborech staršího žactva ve stolním tenisu, které se konalo 1. listopadu 2014 

v Dobrém, zazářila Kateřina Sýkorová. 

Kategorii žákyň celkem s přehledem vyhrála, 

když se zapotila až ve finále, kde se utkala 

o přeborníka okresu se svou mladší sestrou 

Lucií. Tento úspěch ještě společně podtrhly 

ve čtyřhře, kde taktéž nenalezly přemožitelky 

a turnaj vyhrály. Další bronzové medaile 

pak připojily páry Veronika Flegelová s Tere-

zou Kozovou a Michaela Čižmařová s Nikolou 

Hejlkovou. Jan Dostál se umístil mezi staršími 

žáky též na stupních vítězů a získal bronzovou 

medaili. I ve smíšené čtyřhře získal Jan Dostál 

s Lucií Sýkorovu bronzovou medaili, stejně 

tak Kateřina Sýkorová s Jakubem Michlem 

ze Sportovního klubu Dobré. 
Lucie Sýkorová 

Lucie a Kateřina Sýkorovy 
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Tříkrálová sbírka  

Tříkrálová sbírka 2015, pořádaná Farní charitou Rychnov 

nad Kněžnou, proběhla ve třicetí obcích, kde bylo do sto šest-

nácti pokladniček vybráno Kč 601 989,--. Farní charita Rych-

nov nad Kněžnou použila získané prostředky 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 pod-

poru Základní školy se speciálním vzdělávacích programem 

v Bartošovicích v Orlických horách a na pomoc do Indie 

(rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku).  

V roce 2015 byla sbírka pořádána po čtvrté i ve Lhotách u Potštejna. Tři králové chodili 

po Lhotách v sobotu 3. ledna 2015 dopoledne. V minulých letech chodila po Lhotách jedna 

skupinka Třech králů, ale v letošním roce chodily již skupinky dvě. V Malé Lhotě se za Tři 

krále převlékli Kateřina Sýkorová, Soňa Peňázová a Oldřich Zářecký (na fotografii zleva) 

a ve Velké Lhotě Anna Hlávková, Nikola Hejlková a Lucie Sýkorová. Ve Lhotách 

se celkem vybralo Kč 5 871,--. 
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Dětský karneval 

V sobotu 14. února 2015 

se ve lhotecké hospodě konal 

dětský karneval. Karnevalová 

zábava začala ve čtrnáct hodin, 

kdy karnevalové rejdění zahá-

jila Eva Myšáková, která pro-

vázela děti celým karnevalem. 

S přípravou soutěží jí pomáha-

la Lenka Jakubcová, která byla 

převlečená za klauna. Pro děti 

byla nachystána spousta her (skákání v pytlích, jedení indiánů, slepičí jízda, převážení 

nafukovacích balónků, chůze v holínkách, tanec s balónky a židličkovaná). Za splnění 

úkolů dostávaly děti sušenky, bonbóny, lízátka, pendreky, gelové a obyčejné tužky 

a indiánky, které upekla Věra Sýkorová. Celé odpoledne zněly k tanci i poslechu dětské 

písničky, na které děti krásně tancovaly. Poslední soutěž končila po sedmnácté hodině. 
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Otvírání cyklosezony 

V sobotu 25. dubna 2015 se konal 

X. ročník Otvírání cyklosezony, 

kterou pořádalo kostelecké infor-

mační centrum s občanským sdru-

žením pro volnočasové aktivity 

O. S. T. R. O. V.   o. s. Nejdříve 

se každý účastník musel zaregi-

strovat v informačním centru v Ko-

stelci nad Orlicí a v 9.00 hod. byl 

odjezd z náměstí. Trasa vedla z Kostelce nad Orlicí do Doudleb nad Orlicí, Záměle, 

Potštejna, Lhot u Potštejna, Chlen, Chlínek, Vrbice, Suché Rybné a do Kostelecké Lhoty, 

kde byl cíl. Od 13.00 hod. byl v Kostelecké Lhotě nachystán program pro děti i dospělé 

a proběhlo losování registračních lístků o ceny. V Potštejně, ve Lhotách u Potštejna 

a na Vrbici byly kontrolní body a účastníci zde obdrželi razítka. Kontrolní bod ve Lhotách 

u Potštejna byl v hospodě, kde si každý mohl dát již od 8.00 hod. něco k jídlu a pití.   
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Pouť  

V neděli 26. dubna 2015 se ve Lhotách 

u Potštejna a na Homoli konala pouť.  

Na návsi ve Lhotách letos opět nebyly 

bohužel žádné atrakce pro děti a ani žádné 

prodejní stánky. Na Homoli byly dva 

stánky - stánek s keramikou paní Petrašové 

z Homole a stánek se sladkostmi a perníky.   

V homolském kostele se při příležitosti 

pouti konaly tři mše - v 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.  
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Čarodějnice a stavění májky 

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 

se za tělocvičnou konalo pálení 

čarodějnic. Děti měly sraz 

v 16.00 hod. a vypravily se hle-

dat poklad. Po cestě, která vedla 

za hřiště mezi poli, zadem 

do Velké Lhoty, okolo Barvínků 

k Dědkovým a zpět cestou mezi 

poli za tělocvičnu, byly pro děti 

nachystány různé úkoly, které jim zadávaly pohádkové postavičky. Nakonec děti 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 po více než třiceti letech byla opět postavena májka. Po 18.00 hod. ji postavili hasiči 

před obchodem. 

Hasiči opět nachystali dřevěnou hranici a oheň byl zapálen před 20.00 hod. a během 

chvilky se pěkně rozhořel. Během celého čarodějnického rejdění bylo krásné počasí.  
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