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Jednotka požární ochrany kategorie V  

Obec Lhoty u Potštejna má od 1. ledna 2016 jako organizační složku obce 

zřízenou Jednotku požární ochrany (JPO) kategorie V dle § 68 odstavce (1) zákona číslo 

133/1985 Sb. o požární ochraně. Oblast působnosti JPO je katastr obce Lhoty u Potštejna 

a dle ustanovení § 69a odstavce (3) zákona číslo 133/1985 Sb. sdružuje prostředky požární 

ochrany s obcemi Borovnice a Chleny. Celková rozloha katastrů je 17,98 km
2
 a ochrana 

se týká přibližně 920 obyvatel v těchto obcích.  

Jednotka požární ochrany Lhoty u Potštejna měla ke konci roku 2018 třináct členů. 

K 1. lednu 2018 byl do jednotky zařazen nový člen Josef Vašátko. 

Funkce Jméno a příjmení Vzdělání, odbornost
*)

 

Velitel jednotky Martin Růžička ml. V-40, NDT 

Zástupce velitele Václav Morávek V-40, Ř 

Velitel družstva Lukáš Horáček V-40, NDT 

Strojník Lukáš Horský S-16, Ř, NDT 

Strojník Jiří Horáček S-16, Ř 

Strojník Josef Vašátko S-16, Ř 

Hasič Jan Růžička x 

Hasič Milan Dědek x 

Hasič Libor Hájek NDT 

Hasič Jan Havel x 

Hasič Petr Horáček MP, NDT 

Hasič Jaromír Starý ml. x 

Hasič Jiří Marek x 

*)
 Vzdělání, odbornost: V-40 - Odborný velitelský kurz, S-16 - Odborný strojnický kurz, 

Ř - Řidič v jednotce, MP - Obsluha motorové pily, NDT - Nositel dýchací techniky 

Každý ze členů jednotky je proškolen základním kurzem hasiče v rozsahu 40 hodin, 

dále se členové v organizačním řízení pravidelně vzdělávali roční odbornou přípravou 

v rozsahu 40 hodin (prakticky i teoreticky), kterou vedl velitel jednotky. Jednou ročně 

velitel jednotky organizuje prověřovací cvičení.  

V sobotu 24. února 2018 se Lukáš Horáček zúčastnil školení Odborná příprava velitelů 

V-8 na územním odboru Hasičského záchranného sboru České republiky v Rychnově 

nad Kněžnou.  

V pátek 2. března 2018 se Martin Růžička ml. zúčastnil školení Odborná příprava velitelů 

V-8 také na územním odboru Hasičského záchranného sboru České republiky v Rychnově 

nad Kněžnou.  

Od čtvrtka 8. března do pátku 9. března 2018 se Josef Vašátko zúčastnil Strojnického 

kurzu S-16 v Kostelci nad Orlicí.  
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Od soboty 7. dubna do neděle 8. dubna 

2018 se Martin Růžička ml., Lukáš Horský, 

Petr Horáček, Lukáš Horáček a Libor 

Hájek zúčastnili Kurzu nositelů dýchací 

techniky v Ústřední hasičské škole v Bílých 

Poličanech. Členové byli teoreticky a prak-

ticky seznámeni s dýchací technikou, 

nebezpečím během zásahu ale i s dalšími 

tématy chemické služby.  

Ve čtvrtek 28. června 2018 se konal v Dobrušce velitelský den - Záchrana pohřešovaných 

osob, Pátrací akce, kterého se zúčastnil Martin Růžička ml., Lukáš Horský, Petr Horáček, 

Lukáš Horáček a Libor Hájek.  

V sobotu 20. října 2018 se Martin Růžička ml., Lukáš Horský a Lukáš Horáček zúčastnili 

Velitelského dne - Základy neodkladné zdravotnické pomoci a resuscitace osob, 

Seznámení s AED a jeho použitím, který se konal v Rychnově nad Kněžnou. 

V roce 2018 zakoupila obec Lhoty 

u Potštejna pro jednotku čtyři kusy 

třívrstvých zásahových obleků 

PATRIOT ELITE CZ s nápisem HASIČI 

Lhoty u P. S obleky byla pořízena i obuv, 

přilby, rukavice, svítilny na přilby 

a kukly, také v počtu po čtyřech kusech. 

Dále byly zakoupeny dva kusy 

zásahových kombinovaných proudnic, 

trhací  hák, sorbent, pěnidlo, radiostanice 

do CAS,  motorové kalové čerpadlo 

PROGRESS 1000 a další drobný 

materiál. Obec dále se zapojením 

prostředků SDH zakoupila dýchací techniku (9 kusů nosičů Saturn a osmnáct lahví). 

Kalové čerpadlo je určené k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, 

k odčerpávání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor. Kompletní set čerpadla 

obsahuje kalové čerpadlo PROGRES 1000, 2 kusy 

savic ASE B75 délka 2,5 metrů včetně koncovek 

DIN B75, 2 kusy půlspojky DIN B75 a sací koš B75 

bez klapky.  
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Výjezdy 

V roce 2018 vyjela jednotka Lhoty u Potštejna k deseti událostem: 

1. Neděle 22. dubna 2018 - Požár autobusové zastávky v Borovnici 

Ohlášeno jednotce:  1:38 hod.  Výjezd jednotky:  1:46 hod. 

Příjezd k zásahu:  1:49 hod.  Příjezd na základnu:  3:31 hod. 

Spolupráce s:   JSDH Kostelec nad Orlicí, HZS PS RK a Policií ČR  

Použitá technika: CAS 25 3500/200 - M2R - JSDH Lhoty u Potštejna 

CAS 20 TATRA 815 TERRNO - JSDH Kostelec nad Orlicí 

CAS 24 TATRA 815 - JSDH Kostelec nad Orlicí 

CAS 20 S2T - HZS PS RK 

CAS 30 S3VH - HZS PS RK  

Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela k požáru autobusové zastávky v obci 

Borovnice. Po příjezdu na místo události byl objekt zcela zasažen požárem. Jednotka 

ve spolupráci s JSDH Kostelec nad Orlicí a HZS PS RK provedla lokalizaci a likvidaci 

požáru. Škoda byla odhadnuta na 100 000 Kč.  

 

2. Sobota 5. května 2018 - Požár lesní hrabanky mezi Rájcem a Kosteleckými Horkami 

Ohlášeno jednotce:  17:07 hod.  Výjezd jednotky:  17:12 hod. 

Příjezd k zásahu:  17:21 hod.  Příjezd na základnu: 19:14 hod. 

Spolupráce s:  JSDH Choceň, JSDH Kostelec nad Orlicí, HZS PS RK a Policií ČR 
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Použitá technika: CAS 25 3500/200 - M2R - JSDH Lhoty u Potštejna 

CAS 30 T815-7 - JSDH Choceň 

CAS 20 TATRA 815 TERRNO - JSDH Kostelec nad Orlicí 

CAS 24 TATRA 815 - JSDH Kostelec nad Orlicí 

CAS 20 S2T - HZS PS RK 

CAS 30 S3VH - HZS PS RK  

Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela k požáru lesní hrabanky v katastru obce 

Borovnice. Po příjezdu na místo události byla zjištěna plocha požáru cca 50 x 30 m. 

Jednotka nasadila dva útočné proudy C. Poté následoval příjezd JPO Choceň, JPO 

Kostelec nad Orlicí a JPO HZS PS Rychnov nad Kněžnou. Jednotka na místě události 

spolupracovala s JPO, vyšetřovatelem požárů a Policií ČR.   

 

3. Neděle 24. června 2018 - Požár elektroinstalace myčky ve Chlenech 

Ohlášeno jednotce:  0:29 hod.  Výjezd jednotky:  0:34 hod. 

Příjezd k zásahu:  0:42 hod.  Příjezd na základnu:  1:05 hod. 

Spolupráce s:   JSDH Kostelec nad Orlicí, HZS PS RK a Policií ČR  

Použitá technika: CAS 25 3500/200 - M2R - JSDH Lhoty u Potštejna 

CAS 20 TATRA 815 TERRNO - JSDH Kostelec nad Orlicí 

CAS 20 S2T - HZS PS RK 

TA 3-L2 - HZS PS RK  

Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna 

vyjela k požáru elektroinstalace myčky 

nádobí do obce Chleny. Po příjezdu 

na místo události již zasahovala JPO 

Kostelec nad Orlicí. Jednotka na místě 

události působila jako záloha. Spolupráce 

s JPO a Policií ČR.  
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4. Sobota 2. srpna 2018 - Zalévání zeleně na Polomi 

Ohlášeno jednotce:  18:00 hod.  Výjezd jednotky:  18:00 hod. 

Příjezd k zásahu: 18:00 hod.  Příjezd na základnu:  21:00 hod. 

Použitá technika: CAS 25 3500/200 - M2R - JSDH Lhoty u Potštejna  

Popis události: Jednotka prováděla zalévání stromů podél cesty z Polomi do Hájku.  

5. Sobota 11. srpna 2018 - Požár strniště mezi Borovnicí a Rájcem 

Ohlášeno jednotce:  13:08 hod.  Výjezd jednotky:  13:15 hod. 

Příjezd k zásahu:  13:19 hod.  Příjezd na základnu:  14:23 hod. 

Spolupráce s:   HZS PS RK, JSDH Kostelec nad Orlicí, JSDH Doudleby nad Orlicí,  

SDH Vamberk, JSDH Choceň, Policií ČR  

Použitá technika: CAS 25 3500/200 - M2R - JSDH Lhoty u Potštejna 

CAS 30 T815-7 - JSDH Choceň 

CAS 20 TATRA 815 TERRNO - JSDH Kostelec nad Orlicí 

CAS 24 TATRA 815 - JSDH Kostelec nad Orlicí 

CAS 32 TATRA 815 - JSDH Doudleby nad Orlicí 

CAS 30 TATRA 815 - JSDH Vamberk 

CAS 20 S2T - HZS PS RK 

CAS 30 S3VH - HZS PS RK  

Popis události: Jednotka Lhoty 

u Potštejna vyjela k požáru str-

niště v obci Borovnice. Po pří-

jezdu na místo události bylo 

zjištěno, že se jedná o rozlohu 

požáru cca 100 x 50 m. 

Na místě jednotka spolupra-

covala s dalšími JPO, Policií 

ČR a vyšetřovatelem požárů.  
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6. Úterý 21. srpna 2018 - Doplňování rybníku ve Velké Lhotě  

Ohlášeno jednotce:  18:00 hod.  Výjezd jednotky:  18:00 hod. 

Příjezd k zásahu:  18:00 hod.  Příjezd na základnu:  20:00 hod. 

Použitá technika: CAS 25 3500/200 - M2R - JSDH Lhoty u Potštejna 

PS-12 - JSDH Lhoty u Potštejna  

Popis události: Jednotka prováděla doplňování a ochlazování rybníku ve Velké Lhotě, 

jelikož hrozil úhyn ryb. Byla zřízena dálková doprava vody o délce 750 m s převýšením 

16 m. Voda byla čerpána z nádrže na návsi v Malé Lhotě. Celkem bylo přečerpáno 

cca 75 m
3
 vody.  

7.  Čtvrtek 20. září 2018 - Doplňování rybníku ve Velké Lhotě  

Ohlášeno jednotce:  17:00 hod.  Výjezd jednotky:  17:00 hod. 

Příjezd k zásahu:  17:00 hod.  Příjezd na základnu:  19:30 hod. 

Použitá technika: CAS 25 3500/200 - M2R - JSDH Lhoty u Potštejna 

PS-12 - JSDH Lhoty u Potštejna  

Popis události: Jednotka prováděla doplňování a ochlazování rybníku ve Velké Lhotě. 

Opět byla zřízena dálková doprava vody o délce 750 m s převýšením 16 m. Voda byla opět 

čerpána z nádrže na návsi v Malé Lhotě. Celkem bylo přečerpáno cca 80 m
3
 vody.  
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8. Úterý 30. října  2018 - Odstranění spadlého stromu mezi Lhotami a Prorubami 

Ohlášeno jednotce:  1:09 hod.  Výjezd jednotky:  1:15 hod. 

Příjezd k zásahu: 1:19 hod.  Příjezd na základnu:  1:31 hod. 

Spolupráce s:   HZS Rychnov nad Kněžnou  

Použitá technika: DA - L1Z Ford Transit - JSDH Lhoty u Potštejna 

Motorová řetězová pila - JSDH Lhoty u Potštejna  

Popis události: Jednotka vyjela v počtu devíti členů na žádost KOPIS k padlému stromu, 

který blokoval průjezd komunikace č. 3167 v katastru obce Proruby. Strom spadl v důsled-

ku silného větru. Jednotka za pomoci motorové řetězové pily provedla odstranění stromu.  

9. Úterý 30. října 2018 - Odstranění spadlého stromu mezi Prorubami a Polomí 

Ohlášeno jednotce:  1:31 hod.  Výjezd jednotky:  1:31 hod. 

Příjezd k zásahu:  1:31 hod.  Příjezd na základnu:  1:40 hod. 

Použitá technika: DA - L1Z Ford Transit - JSDH Lhoty u Potštejna 

Motorová řetězová pila - JSDH Lhoty u Potštejna  

Popis události: Z předchozí události se jednotka vracela zpět na základnu přes Polom.  

Cestou z Prorub na Polom narazila na strom, který v katastru obce Polom blokoval ze 2/3 

průjezdnost komunikace č. 3126. Po dohodě s KOPIS provedla jednotka za pomocí 

motorové pily odstranění stromu a úklid vozovky.  

10. Úterý 30. října 2018 - Odstranění spadlého stromu v Prorubách, část Nové Litice 

Ohlášeno jednotce:  12:00 hod.  Výjezd jednotky:  12:07 hod. 

Příjezd k zásahu:  12:12 hod.  Příjezd na základnu:   12:36 hod. 

Použitá technika: DA - L1Z Ford Transit - JSDH Lhoty u Potštejna 

Motorová řetězová pila - JSDH Lhoty u Potštejna  

Popis události: V 12:00 hod. byl jednotce operačním střediskem oznámen spadlý strom, 

opět v katastru obce Proruby. Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela na místo události v počtu 

šesti členů. Jednotka na místě provedla za pomocí motorové pily zprůjezdnění komunikace 

č. 3167, úklid a zametení vozovky.  
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Rychlý zásah JSDH Lhoty u Potštejna ocenila i starostka Borovnice Soňa Rojková.  

Brodík - měsíčník obce Borovnice - 5/2018, str. 9: 

 

Brodík - měsíčník obce Borovnice - 9/2018, str. 7:
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Speciální cisternový automobil Škoda CAS 25, 706 RTHP CAS 25 

Na podzim roku 2017 bylo rozhodnuto 

o převodu vozidla CAS 25 Š706 RTHP 

z obce Čermná nad Orlicí na obec Lhoty 

u Potštejna. Vozidlo bylo předáno lho-

teckým hasičům ve čtvrtek 4. ledna 2018.  

V neděli 7. ledna 2018 byli členové jed-

notky seznámeni s novým vozem. Spolu 

se starou Avií vyjela vozidla na náves, 

kde automobil CAS 25 byl vyzkoušen.  

Před zařazením CAS 25 do výjezdu jednotky proběhly na vozidle menší úpravy. 

Na vozidlo byla nainstalována nová přípojka tlakového vzduchu z kompresoru. Původní 

zvukové a světelné výstražné zařízení AZD 500 bylo nahrazeno elektronickou sirénou 

se 100W tlakovým reproduktorem, novými LED majáky a přední maska byla osazena LED 

predátory. Schránky pro uložení požární výbavy byly osvětleny LED pásky, včetně 

strojovny čerpadla. Toto řešení snížilo spotřebu elektrické energie vozidla. Okolí nástavby 

bylo osvětleno třemi LED pracovními reflektory. Ze střechy vozidla byly odstraněny 

původní držáky příslušenství, ty byly nahrazeny novými pro uložení čtyřdílného 

4. ledna 2018 



 - 73 - 

nastavovacího žebříku, ženijního nářadí, gumových přejezdových můstků, sudy se sorben-

tem a kanystry s pěnidlem. Vozidlo bylo dále polepeno dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. 

Otvírání bočních zadních skříní a strojovny čerpadla bylo nahrazeno plynovými vzpěrami. 

V úterý 20. února 2018 byla CAS 25 zařazena do výjezdu lhotecké jednotky. V průběhu 

května 2018 proběhla na CAS 25 úprava pravé zadní 

schránky nástavby. Výtlačná hrdla z čerpadla byla převaře-

na pod nástavbu, původní plechování schránky bylo nahra-

zeno hliníkovým plechem. Úpravou byla zvětšena kapacita 

úložné schránky, ta byla vybavena výzbrojí pro prvotní 

zásah. Vozidlo bylo také dovybaveno kropící lištou.  

Dále byla na vozidlo nainstalována vozidlová analogová 

radiostanice Motorola CM360 s novou vozidlovou anténou. 

Tuto radiostanici jednotka využívá pro komunikaci s operačním 

střediskem v Hradci Králové a pro komunikaci na místě zásahu. 

Radiostanici lze využít i pro mimo zásahovou komunikaci. Radiostanice má 100 kanálů, 

vysílací výkon 25 W a pásmo, na kterém vysílá, je VHF 146-174 MHz. 

Cisternová automobilová stříkačka (CAS 25) na podvozku Škoda 706 RTHP je osazená 

čerpadlem s výkonem 2 500 l/min. a vestavěnou nádrží na 3 500 l vody a dále na 200 l 

pěnidla. Podvozek byl vyráběn v LIAZ n. p. Jablonec nad Jizerou, tento je konkrétně 

vyroben v roce 1979. Automobil je osazen šestiválcovým naftovým motorem, který je 

spojen s pětistupňovou převodovkou. Hnaná náprava je zadní, s možností připojitelného 

předku. Vozidlo má tři typy brzd, parkovací ráčnovou lanovku, která brzdí zadní nápravu, 

provozní motorovou a provozní vzduchovou, která brzdí všechna čtyři kola. Nástavba byla 

vyráběna v KAROSE n. p. Vysoké Mýto. Trambusová kabina pojme osm hasičů.  

Technická data  

Rok výroby: 1979     SPZ: 2H0 2692 

Délka: 7 550 mm     Šířka: 2 435 mm 

Výška: 2 870 mm     Celková hmotnost: 13 570 kg 

Kabina: trambusová, čtyřdveřová   Počet míst k sezení: 7+1 

Motor: vznětový, vodou chlazený šestiválec  Spotřeba paliva: 35 l/100 km 

Náhon: 4x4 (připojitelný předek)   Výkon motoru: 118 kW 

Obsah motoru: 11 781 cm
3
    Rychlost: 85 km/hod. 

Převodovka: pětistupňová  + 1 vzad   Palivová nádrž: 175 l 

Palubní napětí: 24 V 

Čerpadlo: jednostupňové   Výkon čerpadla: 2 500 l/min. při 0,8 MPa 
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Výtlaky: 4x B75, 1x plnění nádrže, 1x lafeta  Vývěva: plynová, na spálené plyny 

Přívodní vedení: 2x 150 mm (zredukováno na 2 x 110 mm) 

Nádrž na vodu: 3 500 l    Nádrž na pěnidlo: 200 l 
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DA L1Z - Ford Transit 

V květnu 2017 byla obcí Lhoty u Potštejna podána žádost o dotaci z programu generálního 

ředitelství HZS ČR na pořízení nového dopravního automobilu do 3,5 t na rok 2018. 

V srpnu 2017 bylo dle pořadníku Královéhradeckého kraje rozhodnuto o přidělení dotace 

obci Lhoty u Potštejna. Vozidlo bylo tedy pořízeno za příspěvku Ministerstva vnitra, 

prostřednictvím Generálního ředitelství HZS ČR, ve výši 450 000 Kč a Královéhradeckého 

kraje ve výši 300 000 Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 167 387 Kč byly doplaceny 

z rozpočtu obce Lhoty u Potštejna. Vozidlo bylo dodáno 6. srpna 2018. 

Dopravní automobil "DA" je lehké vozidlo pro městský provoz se základním vybavením. 

"L1Z" je určený pro převoz požárního družstva a technického vybavení. Dále automobil 

může sloužit na úseku ochrany obyvatelstva, jako evakuační nebo zásobovací vozidlo. 

Vozidlo je vybaveno třemi řadami sedadel, zadním přídavným výměníkem topení 

a klimatizací. Dále je vybaveno teplovzdušným nezávislým naftovým topením. Nechybí 

přední a zadní parkovací asistent a vyhřívané čelní sklo nebo například měnič 12/230 V. 

Automobil je přestavěn dle vyhlášky o technických podmínkách požární techniky, 

je vybaven střešní LED majákovou rampou, v zadní části je umístěn další LED maják 

společně s naváděcí oranžovou alejí. Na přední masce jsou vestavěny LED predátory, 

které se dají v případě potřeby nezávisle vypnout. Prostor vozidla je osvětlen ze tří stran 

integrovanými LED světly do karoserie vozidla. Vozidlo bylo před zařazením do výjezdu 

dovybaveno košťaty, lopatami, ocelovým lanem, motorovou pilou z CAS a dřevoru-

beckým příslušenstvím. 

Ve vozidle je uložena vozidlová analogová radiostanice Hyte-

ra MD785AN s tlačítkovým mikrofonem, kterou jednotka 

využívá pro komunikaci s operačním střediskem v Hradci 

Králové a pro komunikaci na místě zásahu. Radiostanici lze 

využít i pro mimo zásahovou komunikaci. Radiostanice má 

256 kanálů, vysílací výkon 25 W a pásmo, na kterém vysílá je VHF 146-174 MHz. 

Technická data  

Podvozek: Ford Tranzit Kombi   Počet míst: 8+1 

Rozměry: d - 5 531 mm, š - 2 474 mm, v - 2 536 mm  Motor: 2.0 EcoBlue 

Norma: EURO 6 (s filtrem pevných částic a vstřikováním AD Blue) 

Výkon motoru: 96 kW    Spotřeba paliva: 11 l/100 km 

Převodovka: šestistupňová + 1 vzad   Hnaná kola: přední 

Celková hmotnost: 3 140 kg    Rychlost: 150 km/hod. 

Tažné zařízení: ISO 50mm, 2 000 kg  Pneumatiky: celoročním M+S 
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Avia A30 - DA-12 

Automobil Avia A30 - DA-12 je určen pro přepravu požárního družstva, přenosné 

motorové stříkačky PS-12 a požárního nářadí. Dále je určen především pro dálkovou 

dopravu vody, k hašení malých požárů, plnění cisteren a odčerpávání zaplavených objektů. 

Karoserie je postavena na speciálně upraveném podvozku AVIA, který vyráběla pražská 

automobilka AVIA v licenci francouzské firmy Renault-Saviem. Podvozek má svařovaný 

žebříčkovitý rám, teleskopické tlumiče, robustní silentbloky, regulátor brzdového tlaku. 

Motor, který pomocí kardanového hřídele pohání zadní kola, je uložen nad přední 

nápravou mezi koly. Skříňová nástavba je český výrobek firmy KAROSA - Vysoké Mýto.  

Automobil Avia sloužil lhoteckým hasičům od roku 1987. Jelikož byly v roce 2018 

pořízeny dva výše zmíněné automobily, stala se Avia již nadbytečnou. Tento automobil byl 

tedy v listopadu 2018 prodán Janu Hrdličkovi z Jílového, okres Děčín za 15 000 Kč, 

kde bude dále sloužit pro mladé hasiče. 

Technická data  

Délka: 5 610 mm     Šířka: 2 230 mm 

Výška: 2 675 mm     Celková hmotnost: 5 320 kg 

Počet míst k sezení:  9    Rok výroby: 1972 

Motor: vznětový, vodou chlazený čtyřválec  Výkon motoru: 58 kW 

Točivý moment: 213 Nm    Obsah motoru: 3 596 cm
3
 

Rychlost: 85 km/hod.     Převodovka: čtyřstupňová 

http://sdh.obeclhoty.cz/?s=ps-12
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Motorová kolová stříkačka DS-12 

Požární motorovou kolovou stříkačku 

vyráběla firma Václav Ignác Stratílek 

z Vysokého Mýta. Tyto stříkačky nahra-

zovaly původní ruční nebo parní koněspřežné.  

Motor stříkačky je čtyřdobý, řadový čtyřválec 

s rozvodem SV se zapalováním BOSCH. Startování je zajištěno klikou. Motor má 

kapalinové chlazení. Z čerpadla (u výtlačných hrdel) je odebírána voda, 

která putuje do výměníku v olejové vaně, kde ochlazuje olej. Odtud odchází do bloku 

a hlavy motoru a vrací se zpět k čerpadlu. Přes plášť čerpadla (zabraňuje zamrzání) 

se vrací k sacímu hrdlu. Mosazné čerpadlo je od motoru odděleno ucpávkou a vybaveno 

rotační šoupátkovou vývěvou pro vytvoření podtlaku a následnému nasátí vody a zalití 

čerpadla. Tato sestava je schopna přečerpat až 1 200 l/min. Čerpadlo je osazeno dvěma 

sacími hrdli (110 mm) a dvěma výtlačnými hrdly (B 75 mm). Podvozek je dvoukolový.  

Na podzim roku 2015 začali lhotečtí hasiči s renovací této motorové stříkačky, nebo spíše 

v roce 1990 kdy jejich předchůdci stříkačku částečně rozebrali, aby se pokusili vyčistit 

čerpadlo po nasátí písku z přírodního zdroje vody. Na podzim roku 2015 hasiči stříkačku 

kompletně rozebrali a postupně renovovali díly. Některé díly bylo nutné vyrobit znovu, 

ale z 90 % je stříkačka v originálním stavu. Na jaře 2016 proběhlo zkompletování motoru, 

čerpadla a podvozku. Na podzim 2016 pak byla provedena repase zapalování a vyrobeno 

nové těsnění pod hlavu válců. V první polovině roku 2017 byla objevena prasklina bloku 

motoru. Motor byl tedy dvakrát odvezen ke svaření. Dále se provedlo lakování stříkačky. 

Ke konci roku 2017 a na jaře 2018 bylo provedeno strojení stříkačky plechy 

a kompletována karoserie. Veškeré práce na renovaci prováděli lhotečtí hasiči sami, 

mimo odborných prací jako například lakování, repase zapalování, výroba na míru nového 

těsnění pod hlavu motoru nebo svaření prasklého bloku motoru. Hasiči celkem odpracovali 

přibližně 1 500 hodin. Nutné investice byly přibližně 40 000 Kč.  

Technická data  

Vyrobeno: 1941      

Motor: čtyřdobý řadový čtyřválec, rozvod SV 

Chlazení: kapalinové 

Čerpadlo: odstředivé, třístupňové s 2x sacími (110 mm) a 2x výtlačnými hrdly (B 75 mm) 

Výkon čerpadla: 1 200 l/min. 

Vývěva: rotační šoupátková 
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Koněspřežná stříkačka 

Lhotecký sbor hasičů vlastní dvě původní koněspřežné stříkačky, z dob kdy každý 

z původních sborů měl vlastní stříkačku a vlastní zbrojnici. Sbor Velké Lhoty, založený 

1894 vlastnil stříkačku od firmy RA Smekal Smíchov. Sbor Malé Lhoty, který byl založen 

v roce 1907, vlastnil stříkačku od firmy Černý a Němec Slatiňany (21. 9. 1907 byla firma 

koupena RA Smekalem). Obě tyto původní stříkačky jsou uskladněny v hasičské zbojnici 

ve Velké Lhotě.  
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Sbor dobrovolných hasičů 

V sobotu 13. ledna 2018 se v místním pohostinství konala od 17.00 hod. Výroční valná 

hromada Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna. Veliteli JPO Martinu Růžičkovi ml. 

bylo předáno ocenění „Čestné uznání“ za příkladnou práci (ocenění za práci při zpracování 

povinné dokumentace jednotky a údržbě techniky). 

Starostou lhoteckého sboru dobrovolných hasičů byl v roce 2018 Milan Dědek, 

místostarostou Jan Růžička, velitelem Martin Růžička ml., zástupcem velitele Václav 

Morávek, jednatelem Jan Havel, strojníkem Lukáš Horský, hospodářem Libor Hájek, 

revizorem Jiří Fibikar a členem výboru byl Jiří Horáček a Renata Zavacká. 

Členský příspěvek na rok 2018 činil 100 Kč. 

V průběhu roku 2018 se výbor scházel pravidelně každou první středu v měsíci v hasičárně 

nebo ve lhotecké hospodě na krátkých poradách, kde se projednávaly plánované akce 

a organizační věci.  

Noví členové Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna (Anna Bečičková, Jakub 

Fabián, Veronika Flegelová, Ondřej Hlávka, Michal Horáček, Vojtěch Jakubec, Zuzana 

Kopecká, Lucie Sýkorová, Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký, Matěj Zavacký a Vojtěch 

Zavacký) byli přijati od 1. května 2018 (z důvodu pojištění při účasti na soutěžích). 

Na konci roku 2018 měl lhotecký hasičský sbor 50 registrovaných členů (Anna Bečičková, 

Petr Bečička, František Břečťan, Milan Dědek, Martin Dudek, Jakub Fabián, Jiří Fibikar, 

Veronika Flegelová, Libor Hájek, Jan Havel, Veronika Havlová, Nikola Hejlková, Ondřej 

Hlávka, Anna Hlávková, Jiří Horáček, Lukáš Horáček, Michal Horáček, Petr Horáček, 

Lukáš Horský, Lenka Jakubcová, Vojtěch Jakubec, Barbora Kopecká, Zuzana 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., Jana Stejskalová, Kateřina Sýkorová, Lucie 

Sýkorová, Věra Sýkorová, Josef Vašátko, Michal Vavruška, Bohuslav Zámečník, Petra 

Zámečníková, Soňa Zářecká, Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký, Nikola Zavacká, 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 sobotu 17. února 2018 se na Vrbici konala Okrsková valná hromada okrsku číslo 

osmnáct. 
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Ve středu 21. února 2018 od 18.00 hod. se ve lhotecké 

hospodě konalo Školení řidičů aneb co si pro nás připra-

vil rok 2018 v silničním provozu. Toto školení uspořá-

dali lhotečtí hasiči. Přednášku o dopravních předpisech 

provedl Jan Kubias, majitel autoškoly z Kostelce 

nad Orlicí.  Přednášky se zúčastnilo patnáct občanů.  

V sobotu 24. března 2018 se v Bolehošti konalo Okresní shromáždění hasičů, kde se 

hodnotila práce hasičů v rámci okresu.  

V pondělí 30. dubna 2018 hasiči opět zajistili 

tradiční pálení čarodějnic za tělocvičnou. Brigá-

da na zajištění dřeva na čarodějnice proběhla 

v pátek 27. dubna 2018. Hranice byla postavena 

v sobotu 28. dubna 2018. Veškeré občerstvení 

zajistili také hasiči. K vidění byla ukázka zásahu 

jednotky hasičů na dřevěný domek. Děti si 

vyzkoušely práci s proudnicemi a lafetou na vozidle CAS. Již počtvrté v řadě byla letos 

vztyčena májka před obchodem, tentokrát o výšce přibližně 13 metrů. Čistý výnos 

z pořádání čarodějnic byl 10 985 Kč (náklady: 9 770 Kč a tržby: 20 755 Kč).  

V sobotu 16. června 2018 se hasiči Lhoty u Potštejna zúčastnili oslav 80. let od zakoupení 

dvoukolové motorové stříkačky Stratílek 

v obci Písečná, kde předvedli lhotecký stroj 

Stratílek. V rámci oslav proběhla rekon-

strukce dálkové dopravy vody do místní 

sjezdovky. Dopravu vody si zkusily i ostatní 

stroje. I ten lhotecký Stratílek, obdobně jako 

ostatní stroje, si s 200 metry vedení do svahu 

sjezdovky a 40 metry převýšení hravě poradil. 
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Ve čtvrtek 12. července 2018 odpoledne 

provedli hasiči vyčištění požární nádrže 

od nánosu usazenin. Požární nádrž má ob-

jem 150 m
3
 a je zaregistrována na krajském 

operačním středisku v Hradci Králové.  

V sobotu 25. srpna 2018 uspořádali hasiči 

při příležitosti předání nového dopravního 

automobilu Den otevřených dveří. Náklady 

na uspořádání této akce byly 20 853 Kč a tržby 17 020 Kč, celkem tedy ztráta 3 833 Kč.  

V sobotu 27. října 2018 dopoledne proběhl sběr železa. Celkem byly svezeny dva 

kontejnery železa, tj. 4 280 kg. Sběr železa provedli Milan Dědek, Martin Dudek, Libor 

Hájek, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský a Jan Růžička. Prodejem železného 

šrotu hasiči získali částku 12 840 Kč.  

 

V sobotu 27. října 2018 se členové Sboru dobrovolných hasičů podíleli na přípravách 

a průběhu oslav u příležitosti stého výročí založení republiky včetně položení věnců 

a uctění památky u pomníku padlých legionářů ve Lhotách u Potštejna.  

V pátek 2. listopadu 2018 se na Polomi konala členská schůze okrsku číslo osmnáct, 

kde se projednávaly termíny výročních valných hromad, ostatních akcí v obcích, návrh 

na volbu nového starosty ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jana Slámečka 

a příprava knihy o historii i současnosti hasičských sborů v okrese Rychnov nad Kněžnou. 

V roce 2018 pořídil pro své členy Sbor dobrovolných hasičů 13 párů pracovní obuvi 

(kanady) za 15 144 Kč. Do klubovny SDH v hasičárně byla zakoupena televize s držákem 

a anténou za 13 378 Kč a z prodeje palivového dříví, které zbylo SDH za několik let 

z čarodějnic, vysílačka do cisternového auta. Dále ze sponzorských darů bylo zakoupeno 

10 kusů sportovních přileb Mammut za 7 820 Kč. Také byla zakoupena dýchací technika 

SATURN S7 za 4 000 Kč. Stejně jako v minulých letech poskytl Ing. Stanislav Barvínek 

SDH Lhoty u Potštejna finanční dar, tentokrát 7 000 Kč. 
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Hasičské soutěže 

Okrsková hasičská soutěž: V sobotu 12. května 2018 se na Vrbici při příležitosti 

130. výročí založení SDH Vrbice konala Okrsková hasičská soutěž. Lhoty u Potštejna 

reprezentovalo jedno družstvo dětí (Anna Bečičková, Ondřej Hlávka, Veronika Flegelová, 

Vojtěch Jakubec, Petr Komárek (Rájec), Bohuslav Vytlačil (Rájec), Matěj Zavacký, 

Vojtěch Zavacký a Čeněk Zářecký), jedno družstvo žen (Nikola Hejlková, Anna Hlávková, 

Barbora Kopecká, Zuzana Kopecká, Kateřina Sýkorová, Lucie Sýkorová a Nikola Zavacká) 

a dvě družstva mužů (A - Petr Bečička, Libor Hájek, Lukáš Horský, Václav Morávek, 

Martin Růžička ml., Josef Vašátko a Oldřich Zářecký, B - Jakub Fabián, Jan Havel, Michal 

Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek a Oldřich Zářecký).  

Letos byla mimo klasický požární útok do soutěže zařazena také štafeta na 4 x 100 m. 

Pořadí v mužské kategorii bylo určeno jako součet času z požárního útoku a ze štafety. 

Štafety se za tým A zúčastnil Libor Hájek, Lukáš Horský, Martin Růžička ml. a Oldřich 

Zářecký a za tým B Michal Horáček, Petr Horáček, Jiří Marek a Nikola Zavacká.  

Děti svojí kategorii, kde soutěžila tři družstva, vyhrály s časem 31.56 s. V kategorii žen 

soutěžilo šest družstev. Lhotecké ženy obsadily druhé místo s časem 28.36 s. Vítězkami 

se staly ženy z Vrbice A (čas 27.71 s.). Ženské družstvo se ještě zúčastnilo soutěže o pohár 

starostky obce Vrbice, kde se umístilo ze tří družstev na druhém místě s časem 25.46 s. 

Vítězem se stalo družstvo z Rájce B 

(24,65 s.). Muži A skončili na sedmém 

místě s časem 2 min. 1.57 s. a muži B 

se umístili na jedenáctém místě (čas 

2 min. 10.08 s.). V mužské kategorii 

soutěžilo dvanáct družstev. Putovní 

pohár okrsku si odvezlo družstvo mužů 

z  Vrbice A s časem 1 min. 41.39 s. 
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Horní řada zleva: Lukáš Horský, Libor Hájek, Petr Horáček, Michal Horáček a Jakub Fabián. 

Dolní řada: Martin Růžička ml., Václav Morávek a Oldřich Zářecký.  
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Lhotecké vodní hrátky: V sobotu 14. čer-

vence 2018 se v Kostelecké Lhotě konala 

netradiční hasičská soutěž - III. ročník 

Lhoteckých vodních hrátek. Lhoty u Potš-

tejna reprezentovalo jedno družstvo mužů 

(Jakub Fabián, Lukáš Horáček, Michal 

Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, 

Ondřej Jakubec a Martin Růžička ml.).  

Netradiční hasičský útok proběhl tak, 

že strojník dostal na ruce růžová nafukovací křidélka. Po startu se pět členů družstva 

nalodilo na člun a zbylí dva členové - záchranáři si vzali ze záchranářské zóny lehátko 

s figurínou, se kterou doběhli na protější stranu nádrže. Na druhé straně nádrže 

potom hodili figurínu do vody, co nejblíže bójce. Družstvo na člunu muselo obeplout 

bójku, naložit figurínu do člunu a doveslovat na stranu nádrže, kde se startovalo. 

Záchranáři se mezitím po břehu vrátili zpět k záchranářské zóně, kde lehátko odevzdali. 

Poté si od kolegů ze člunu vzali zachráněnou figurínu a dali jí zpět na lehátko. Nakonec 

všichni šli na základnu 

a provedli klasický požární 

útok.  

Mužských družstev soutěžilo 

deset a lhotečtí muži se umís-

tili na sedmém místě s časem 

2 min. 24.96 s. Mimo soutěž 

byl proveden klasický požární 

útok, ve kterém se lhotecké 

družstvo umístilo na druhém 

místě s časem 24 s.  
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O pohár starosty Olešnice: V sobotu  

1. srpna 2018 se v Olešnici u Rychnova 

nad Kněžnou konala hasičská soutěž 

O pohár starosty Olešnice. Soutěže 

se zúčastnilo jedno družstvo mužů (Jakub 

Fabián, Lukáš Horáček, Michal Horáček, 

Lukáš Horský, Ondřej Jakubec, Martin 

Růžička ml. a Oldřich Zářecký).  

V mužské kategorii soutěžilo jedenáct 

družstev. Lhotečtí muži se umístili na pátém místě s časem 46.13 s. Vyhrálo družstvo 

z Olešnice (čas 30.87 s.). 
 

Zleva: Vojtěch Růžička, Martin Růžička ml., Lukáš Horský, Lukáš Horáček, Michal Horáček, 

Oldřich Zářecký, Jakub Fabián a Ondřej Jakubec.  
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O Horecký pohár: V Kosteleckých 

Horkách se v sobotu 8. září 2018 konal již 

osmnáctý ročník soutěže O Horecký pohár.  

Za Lhoty u Potštejna soutěžila dvě 

družstva - ženské (Nikola Hejlková, Anna 

Hlávková, Barbora Kopecká, Zuzana 

Kopecká, Barbora Myšáková (Polom), 

Kateřina Sýkorová a Lucie Sýkorová) 

a mužské (Jakub Fabián, Libor Hájek, 

Lukáš Horáček, Michal Horáček, Lukáš Horský, Ondřej Jakubec, Martin Růžička ml. 

a Oldřich Zářecký). 

V ženské kategorii soutěžilo deset družstev. Lhotecké ženy se v této kategorii umístily 

na třetím místě s časem 41.42 s. Vyhrály ženy z Kostelecké Lhoty (38.65 s.). 

V mužské kategorii - s úpravou sání soutěžilo šest družstev. Lhotečtí muži v této kategorii 

skončili na šestém místě s časem 48.99 s. Zvítězilo družstvo z Třebešova (30.70 s.).  
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Den otevřených dveří a pře-

dání nové zásahové techniky 

V sobotu 25. srpna 2018 se v hasič-

ské zbrojnici při příležitosti předání 

nového dopravního automobilu jed-

notce požární ochrany obce konal 

Den otevřených dveří. Návštěvníci 

se mohli od 14.00 hod. seznámit 

s prostory hasičské zbrojnice a his-

torickou a současnou technikou sbo-

ru. Poté následovalo slavnostní pře-

dání nového vozidla, na které přijal 

pozvání starosta obce Jan Růžička, 

senátor Miroslav Antl, Mjr. Michal 

Kalous z Územního odboru HZS 

RK, František Břečťan starosta 

okrsku č. 18 a Jan Starý člen výkon-

ného výboru okresního sdružení 

hasičů v Rychnově nad Kněžnou. 

Velitel jednotky Martin Růžička ml. 

seznámil návštěvníky s nedávnou historií jednotky požární ochrany, která nově vznikla 

v roce 2016, a cestou k novému vozidlu, jeho řeč byla následně doplněna hosty. Automobil 

byl symbolicky pokřtěn sektem a slavnostním přípitkem. Během odpoledne přijeli ještě 

hasiči z Vamberka a Borohrádku, kteří přivezli na ukázku cisternu na podvozku Tatra 815. 

Během celého odpo-

ledne byly prodávány 

grilované speciality 

a děti si mohly zaská-

kat na skákacím hradě 

nebo se vydovádět 

v hasičské pěně, 

ve které si mohly najít 

sáček s překvapením 

(se sladkostmi).  

http://www.miroslavantl.cz/z-regionu/872-nove-zasahove-vozidlo-pro-sdh-lhoty-u-potstejna/
https://www.hasici-borohradek.cz/
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Historie SDH 

Velitel Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna Martin Růžička ml. vypsal z kronik 

hasičských sborů Malé a Velké Lhoty následující: 

Založení sboru ve Velké Lhotě se datuje k 26. březnu roku 1894. Nežli došlo k ustanovení, 

bylo však přihlášeno 7 členů v jednotě Sudslavské. Po propůjčení stříkačky od pojišťovny 

Spy dne 20. prosince 1879 měl i 1 člen Lhotecký hasičskou výzbroj.  

Sbor ve Velké Lhotě byl tedy založen 26. března 1894, schůze se konala v hostinci p. Kopsy 

Františka. Byly přijaty stanovy, podepsané starostou a radními. Sbor byl členem 

„Hasičské župy Orlice XV“, náležel do roku 1922 k potštejnskému okrsku a v roce 1922 

na vlastní žádost přidělen k chlenskému okrsku. Sbor byl si vědom od založení svého 

poslání hájiti majetek a životy svých bližních proti dravým živlům.  

V Malé Lhotě vznikl hasičský sbor až v roce 1907, přesněji 15. března. Jména těch, 

kteří sbor založili a podepsali stanovy, jsou dodnes zachována v kronikách sboru.   

Oba sbory pracovaly v sousedské pohodě. Pořádali společná cvičení a o společných 

zábavách vždy panovalo vzorné kamarádství. Při valných hromadách se sbory doplňovaly 

vzájemnou účastí a to i při plnění úkolů.  

V roce 1922 se při sborech zakládají z členů samaritánská družstva. V té době bylo 

souhlasně domluveno, ponechat sborům jednotné datum založení a to r. 1894.  

V roce 1934 k 40. výročí bylo pořádáno ve Velké Lhotě cvičení. V Malé Lhotě byla tato 

slavnost pořádána o rok později, z důvodu aby si mohli oba sbory navzájem pomoci.  

V těchto letech již mnoho zakládajících členů obou sborů zemřelo a tak se zde začala 

objevovat další generace, která v jejich práci čestně pokračovala dál. Tuto činnost 

ale narušila druhá světová válka. Bratr Václav Pavel byl odveden do koncentračního 

tábora v Terezíně, odkud se již nevrátil.  

Po válce začaly sbory pracovat jako před tím, přišli noví členové, sbory doplňovali 

techniku i výstroj hasičů. Na valné hromadě 13. ledna 1952 v hostinci bratra Josefa 

Kulštejna došlo ke spojení sborů do jednoho celku. Tak vznikl Svaz požární ochrany 

ve Lhotách u Potštejna. První výbor byl zvolen podle nových stanov. Tento výbor se ujal 

veliké práce, ale k tomu již měl i lepší vybavení. Sbor vlastnil novou stříkačku Minor H 

a později mu byl přidělen i starší nákladní automobil. Toto nové vybavení, dalo sboru 

veliký elán a chuť do práce, byli také ustanoveni dva trubači sboru a to Jan Růžička 

a Josef Vilímek.  

Pro výcvik se sestavilo dvanáctičlenné družstvo, a začalo se jednat o výstavbě nové 

hasičské zbrojnice. Byly prováděny preventivní prohlídky v obci, za účasti okrskáře 

Bohuslava Matoušů z Potštejna.  
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Na valné hromadě v roce 1954 byla ustanovena šestičlenná komise, která se usnesla 

o výstavbě nové zbrojnice na rozmezí obou Lhot. Místní národní výbor byl pověřen 

zajištěním stavební dokumentace a stavebním povolením k výstavbě.  

Po volbách poslanců do Národního výboru, které se konaly v roce 1956, měli již požárníci 

svého zástupce Františka Obsta. Předsedou Místního národního výboru byl zvolen 

Jaroslav Petráněk a tajemníkem Václav Bezdíček. Tento nový výbor pilně sháněl veškeré 

potřebnosti k výstavbě nové zbrojnice a její stavba se tak rychle blížila. Stavební komisi 

vedl vzorně Josef Matějka za podpory Františka Hájka a celého výboru. V této době došlo 

také ke sloučení obcí a vznikly tak Lhoty u Potštejna.  

V roce 1958 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo, jemuž požárníci vypomáhali 

při různých pracích. V této době také došlo k politováníhodné události. 13. června 1959 

při cvičném poplachu postihl vážný úraz velitele Jana Růžičku, který zapříčinil jeho 

trvalou invaliditu.  

Rozpočet na novou požární zbrojnici činil 74 000 Kčs a práce probíhali v plném proudu. 

Úkoly byly svědomitě plněny, o tom svědčí i pochvaly z nadřízených orgánů. Odpovědně 

byla vedena práce s mládeží. Technické dny výzbroje se prováděli pravidelně. Pokladna 

se doplňovala sběrem druhotných surovin nebo také prací pro místní JZD. Stav členstva 

se neustále zvyšoval.  

V roce 1976 se konal poslední ples, který hasiči organizovali, došlo ke zrušení sálu u Fryšů. 

Bylo nakoupeno dřevo a brigádně postaven skládací parket, který se také půjčoval 

do okolních obcí a také se uplatnil při oslavách stého výročí místní základní školy v roce 

1978.  

Členové požární ochrany se také účastnily výstavby nového obchodu a pohostinství. 

Páteří této stavby byli Jan Růžička, Josef Matějus, František Kopecký. Ale na stavbě 

se také podíleli podle svých možností všichni občané a JZD svojí dostupnou technikou. 

Novým velitelem byl zvolen Josef Dostál, který byl brzy jmenován okrskovým velitelem, 

působil také jako člen zastupitelstva. Zemřel náhle ve svých 46 letech.   

Vznikali u nás také požáry, mezi lety 1932-1958 bylo datováno celkem 16 požáru, 

které vždy ukázali dobrou připravenost a obětavost našich hasičů.  

Po roce 1989 docházelo k velikým změnám i ve sboru. Vrátil se název hasiči, obměnila se 

technika sboru, ale práce jako taková pokračovala dále.  

Místní sbor se dodnes účastní hasičských soutěží v okolí, pořádá námětové cvičení, 

aby byli pořád připraveni pomoci bližním. V nedávné minulosti se účastnili několika 

požárů a živelných pohrom. V roce 2013 došlo ke kompletní rekonstrukci požární zbrojnice.   
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Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna 

K 1. lednu 2018 mělo Myslivecké sdružení 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 sdružení byl Miloš Kurka a jednatelem David 

Fibikar, hospodářem Libor Provazník a pokladníkem Petr Bečička. 

Výroční schůze Mysliveckého sdružení Podháj se konala v sobotu 24. března 2018 

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 2017 do 31. března 2018. 

Myslivecké sdružení hospodařilo na necelých 600 ha honebních pozemků.  

V mysliveckém roce 2017-2018 bylo uloveno 8 srnců, 2 srny a 1 srnče, 1 beran muflona, 

12 selat a 8 lončáků prasete divokého a 4 lišky. Zvěřina byla rozdělena členům dle předem 

daných pravidel. Několik kusů bylo využito k mysliveckým účelům. U všech kusů bylo 

společně se vzorkem na trichinellu (svalovce) předloženo i pírko (ocásek). I v tomto 

mysliveckém roce nebyla z důvodu nízkého stavu lovena zvěř zaječí.  

Myslivecké sdružení Podháj využívalo v mysliveckém roce 2017-2018 tři lovecky 

upotřebitelné psy - jednoho vlastnil Jaromír Vavruška ml., jednoho Miroslav Fibikar 

a jednoho Josef Bečička.  

V roce 2018 se uskutečnily 

dvě naháňky. První naháňka 

se konala v sobotu 1. prosin- 

ce 2018 a druhá se konala 

ve středu 26. prosince 2018 

(na Štěpána). Zakončení obou 

naháněk bylo ve lhotecké 

hospodě. Na první naháňce 

byla ulovena dvě selata 

prasete divokého a jedna liška 

a na druhé naháňce se 

nepodařilo ulovit nic.  

Ve lhotecké honitbě byly tři umělé nory, ve kterých v myslivecké sezoně 2017-2018 byla 

odchycena jedna liška. Dále ve lhotecké honitbě bylo třináct krmelců se slanisky.  
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Stolní tenis - sezona 2017-2018 

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 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 2017-2018 tři týmy.  

A tým - Jiří Vavruška (nar. 1970, Lhoty), Jiří Novotný (nar. 1965, Rychnov 

nad Kněžnou), Milan Bečička (nar. 1970, Záměl), Petr Sedláček (nar. 1982, Týniště 

nad Orlicí), Břetislav Štieber (nar. 1976, Borovnice), Vojtěch Viesner (nar. 2001, 

Rychnov nad Kněžnou), Jan Trnka (nar. 1969, Potštejn), Jan Dostál (nar. 2002, Smetana) 

a Jiří Marek (nar. 1992, Lhoty); 

B tým - Zdeněk Drahoš (nar. 1971, Potštejn), Jan Trnka, Jiří Marek, Vojtěch Viesner, 

Jakub Michl (nar. 1997, Dobré), Jaroslav Bříza (nar. 1962, Týniště nad Orlicí), 

Rostislav Vevjora (nar. 1954, Kostelec nad Orlicí) a František Jakubec (nar. 1966, 

Chleny);  

C tým - Rostislav Vevjora, Jiří Marek, František Jakubec, Libor Hájek (nar. 1977, 

Lhoty), Dušan Junek (nar. 1968, Přestavlky), Jakub Michl a Miroslav Tesař (nar. 1970, 

Kostelec nad Orlicí). 

TTC Lhoty u Potštejna „A“ hrál v sezóně 2017-2018 v krajské soutěži II. třídy ve skupině 

B. Tým „A“ v této soutěži skončil s 58 body (15 výher, 6 remíz a 1 prohra) 

suverénně první.  V soutěži se hrálo 22 kol za účasti 12 týmů. V tomto ročníku prošlo 

týmem opět více hráčů, ale po loňském nabývání zkušeností se všichni stali oporami 

a výhra v této soutěži byla kolektivním úspěchem všech zainteresovaných. 

TTC Lhoty „B“ se účastnil regionálního přeboru 1. třídy. Okresní soutěže se zúčastnilo 

12 týmů a v této sezoně se hrály jako obvykle 2 zápasy, doma - venku. V nejvyšší okresní 

soutěži měl lhotecký klub zastoupení týmem TTC Lhoty „B“. „Béčko“ si opět počínalo 

výtečně a získalo celkově 53 bodů (15 výher, 1 remíza a 6 proher) a obsadilo v silné 

konkurenci krásné třetí místo.   
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TTC Lhoty „C“ hrál v regionálním přeboru 2. třídy. Tým „C“ skončil celkově na šestém 

místě s 44 body (9 výher, 4 remízy a 9 proher). Po loňském sestupu z nejvyšší okresní 

soutěže „céčko“ našlo svou tvář a počínalo si v této soutěži opět skvěle. 

Bohužel v roce 2018 zemřeli dva dlouhodobí spoluhráči 

stolního tenisu. Odešel Jan Jakubec z Proruby, který býval 

hlavně trenérem a staral se v posledních letech o výchovu 

nejmenších nadějí. Bohužel také zemřel Jiří Kroul 

z Borovnice, který procházel vážnou a dlouhou nemocí, 

které nakonec podlehl. 

Tyto události bohužel ovlivnily i práci a výchovu dětí, 

na kterou zvláště po skonu Jana Jakubce neuměl klub 

navázat. Klub zatím neobjevil nového dobrovolníka, který by se této práce ujal. 

 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chleny  

Po roce 1948 byly v tehdejším Československu zakládány různé spolky a organizace 

se zaměřením rozvíjet a podporovat kulturní, sportovní a společenskou činnost ve prospěch 

národního hospodářství a zároveň dát občanům možnost projevit své záliby a svůj um 

v těchto dobrovolných seskupeních. Jedním z těch zaregistrovaných a podporovaných 

pro vesnice i města byl Český zahrádkářský svaz. V této době svaz v Československu čítal 

přes čtyři sta tisíc registrovaných členů. 

V našich oblastech se tyto spolky začaly masivněji zakládat kolem roku 1960. Ve Lhotách 

u Potštejna a i v okolních obcích se tento spolek začal také rozvíjet. Činnost spolků 

se soustřeďovala především na pomoc těm, co měli na svých zahradách a sadech 

vykonávat tuto prospěšnou činnost. Mimo jiné tato organizace pomáhala zajišťovat nákupy 

strojených hnojiv, kterých bylo tehdy nedostatek a jiné přípravky a potřeby za zlevněné 

velkoobchodní ceny. Rovněž nákupy ovocných stromků, keřů a květin přes tyto spolky 

byly výhodné. Dále byly organizovány různé odborné přednášky a kurzy zaměřené nejen 

na pěstování, ale i na zpracovávání ovoce, vaření a jiné potřebné znalosti v domácnostech 

a hospodářstvích. Ve své době byly tyto, zvláště na vesnicích, velmi dobře hodnoceny  

a navštěvovány. V této době byl předsedou tohoto spolku ve Lhotách u Potštejna Bohuslav 

Andrle.  

V roce 1990 se zástupci zahrádkářských svazů v okolních obcích rozhodli o sloučení 

těchto spolků v jedno uskupení a to registrováním ve Chlenech. Byly to obce Lhoty 

u Potštejna, Borovnice, Rájec, Přestavlky, Chleny, Krchleby, Vrbice, Svídnice a Koste-

lecké Horky. Prvním předsedou tohoto svazku se stal Jindřich Sejkora, dosavadní předseda 

Jan Jakubec  
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v Přestavlkách. Po jeho dlouholetém působení ho vystřídal František Bednář ze Chlen, 

ale jen na kratší dobu, protože se přestěhoval mimo tento kraj. Po něm se předsedou spolku 

stal Oldřich Roušavý ze Svídnice.  

Ve dnech 7. a 8 října 

2017 byla ve chlen-

ském sále uskutečněna 

zahrádkářská regio-

nální výstava k pade-

sátiletému výročí 

založení Českého 

svazu zahrádkářů. 

Do této výstavy byly také zapojeny ostatní spolky v obcích jako včelaři, myslivci, Sokol, 

Český červený kříž a místní zemědělský podnik ZOPOS Přestavlky a. s. Výstava byla 

hodnocena jako velmi zdařilá a kladný podíl na tom měly také děti z Mateřské školy 

ze Chlen a Základní školy ze Lhot u Potštejna, které svými výtvory a výkresy tuto výstavu 

zpestřily.  

Mimo základního zaměření a poradenství pro zahrádkáře od roku 2017 byl v Základní 

škole ve Lhotách u Potštejna založen přírodovědecký kroužek odborně vedený Františkem 

Břečťanem a Oldřichem Roušavým. Členové tohoto kroužku tvoří hlavně žákyně a žáci 

z nižších tříd a pravidelně se schází každý měsíc. Při příznivém počasí se chodí do přírody 

seznamovat a poznávat rostliny, bylinky, druhy stromů a jejich ošetřování a podobně. 

V případě nepříznivého počasí a v zimních měsících děti malují různé druhy ovoce, 

zeleniny, stromky, domečky se zahrádkami a různá zátiší se zvířátky a postavičkami 

zaměřené k životu a zvyklostem na vesnicích. 

V Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Chleny bylo k 31. 12. 2018 

registrováno 61 členů. Ze Lhot u Potštejna byli členy tohoto svazu František Břečťan, 

Jaroslav Petráněk, Josef Bečička, Josef Jiruška, Jaromír Kameník, Pavel Kameník,  

Ladislav Švec a Hana Zahradníková.  

Se všemi Obecními úřady, kde bydlí členové této organizace, je spolupráce založena 

na velmi vysoké a korektní spolupráci. Každým rokem se koná v Častolovicích jarní 

a podzimní výstava ovoce, květin a domácích produktů a výrobků. Podzimní výstavy 

se tento svaz ze Chlenska pravidelně s úspěchem zúčastňuje. Rovněž do zpravodaje obce 

Borovnice, která vydává pravidelně každý měsíc tento měsíčník, organizace svazu přispívá 

svým článkem o odborných a potřebných přehledech pro celou veřejnost. 
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Tříkrálová sbírka  

Tříkrálová sbírka 2018, pořádaná Farní charitou 

Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve třiceti jedna 

obcích, kde bylo do sto třiceti dvou pokladniček 

vybráno 806 492 Kč. Část ve výši 65 % byla vrácena 

na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která použila získané prostředky na obnovu 

vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním 

postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám v nouzi, na vyba-

vení chráněného bydlení v Neratově a na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - 

projekty v Indii (kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání 

v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum, pomoc 

při mimořádných situacích). 

V roce 2018 byla sbírka 

pořádána po sedmé i ve Lho- 

tách u Potštejna. Tři králové 

chodili po Lhotách v sobotu 

6. ledna 2018 dopoledne. V roce 

2018 chodila po Lhotách jedna 

skupinka koledníků (na foto-

grafii zleva - Tereza Kova-

říčková, Eliška Čermáková 

a Martin Palán) v doprovodu 

Michaely Hlávkové - nosič 

pokladničky. 

Ve Lhotách se celkem vybralo 

6 634 Kč.  
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Volba prezidenta republiky  

V lednu 2018 se konala druhá 

přímá volba prezidenta České 

republiky. Na prezidenta republiky kandidovalo devět osob, devět mužů a žádná žena. Jeli- 

kož v 1. kole volby prezidenta nedosáhl žádný kandidát nadpoloviční většiny hlasů, konalo 

se 2. kolo voleb, do kterého postoupili dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z 1. kola. 

Volební místnost ve Lhotách byla v tělocvičně Základní školy a Mateřské školy Lhoty 

u Potštejna. Předsedkyní lhotecké okrskové volební komise byla Eva Myšáková, 

místopředsedou Milan Marhoun, členem Václav Pelda a Věra Marková a zapisovatelkou 

Dana Dědková. Pan Václav Pelda byl jediný zástupce za politickou stranu (Komunistická 

strana Čech a Moravy), ostatní politické strany neměly zájem vyslat do lhotecké volební 

komise své zástupce. 

V pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hod. 

do 14.00 hod. byly otevřeny volební místnosti poprvé. Ve Lhotách u Potštejna bylo 

zapsáno v 1. kole volby v seznamu voličů 253 voličů. Volit přišlo 167 voličů, 

což je volební účast 66,01 %. Odevzdáno bylo 167 platných hlasů. Vítězem ve Lhotách 

se v 1. kole stal Miloš Zeman se 70 hlasy (41,91 %). Na druhém místě se umístil Jiří 

Drahoš s 50 hlasy (29,94 %), třetí místo obsadil Marek Hilšer s 19 hlasy (11,38 %), čtvrtý 

skončil Michal Horáček s 12 hlasy (7,18 %), na pátém místě se umístil Pavel Fischer 

s 10 hlasy (5,99 %), šestý skončil Mirek Topolánek se 3 hlasy (1,80 %), sedmé místo 

obsadil Jiří Hynek se 2 hlasy (1,20 %), osmý skončil Petr Hannig s 1 hlasem (0,60 %) 

a na posledním devátém místě se umístil Vratislav Kulhánek, který neobdržel žádný hlas.  

V celé České republice bylo na seznamu voličů zapsáno v 1. kole volby 8 366 433 voličů, 

počet vydaných obálek činil 5 180 290, tj. volební účast. 61,92 %. V rámci České 

republiky získal nejvíce hlasů také Miloš Zeman (38,57 %), druhé místo obsadil Jiří 

Drahoš (26,60 %), na třetím místě se umístil Pavel Fischer (10,23 %), čtvrtý byl Michal 

Zleva: Milan Marhoun, Václav Pelda, Věra Marková, Eva Myšáková a Dana Dědková.  
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Horáček (9,18 %), páté místo obsadil Marek Hilšer (8,84 %), na šestém místě skončil 

Mirek Topolánek (4,31 %), na sedmém místě se umístil Jiří Hynek (1,23 %), osmé místo 

získal Petr Hannig (0,57 %) a poslední místo obsadil Vratislav Kulhánek (0,47 %).  

Do 2. kola v rámci České republiky postoupili dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý 

předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš. 

2. kolo volby se konalo o čtrnáct dnů později, tj. v pátek 26. ledna 2018 a v sobotu 

27. ledna 2018 ve stejný čas. V seznamu voličů bylo ve Lhotách zapsáno ve 2. kole volby 

246 voličů. Volit přišlo 171 voličů, což je volební účast 69,51 %. Odevzdáno bylo 

171 platných hlasů. Vítězem se v 2. kole stal opět Miloš Zeman, který získal 96 hlasů 

(56,14 %). Na druhém místě skončil Jiří Drahoš se 75 hlasy (43,86 %).  

V celé České republice bylo na seznamu voličů zapsáno v 2. kole volby 8 362 987 voličů, 

počet vydaných obálek činil 5 569 665, tj. volební účast 66,6 %. V rámci České republiky 

získal nejvíce hlasů také Miloš Zeman (51,37 %) a druhý skončil Jiří Drahoš (48,63 %). 

Miloš Zeman vyhrál o 2,73 procentního bodu, což je o 152 184 hlasů. Své druhé funkční 

období zahájil Miloš Zeman 8. března 2018 složením prezidentského slibu.  

Miloš Zeman 
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Dětský karneval 

V sobotu 24. února 2018 se od 14.00 hod. 

konal ve lhotecké hospodě dětský karneval. 

Karnevalem provázela Eva Myšáková.  

Pro děti byla nachystána spousta her 

(přeskakování po stopách, jedení indiánů, 

převážení nafukovacích balónků, přeta-

hování lana, židličkovaná, há-

zení míčků do šaška či nošení 

pingpongového míčku na lží-

ci). Za splnění úkolů dostá-

valy děti sladkosti. Celé 

odpoledne zněly k tanci 

i poslechu dětské písničky, 

na které děti krásně tancovaly.   
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Bruslení na velkolhoteckém 

rybníku 

Ke konci února 2018 konečně zamrzl 

rybník ve Velké Lhotě a dalo se 

na něm bruslit. Sice si bruslaři 

nejdříve museli vyhrnout sníh z ledu, 

ale to je neodradilo. 
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Vítání občánků 

V neděli 8. dubna 2018 odpoledne se v místním poho-

stinství konalo Vítání občánků, na kterém byly přivítány 

čtyři děti narozené ve Lhotách u Potštejna v roce 2016, 

2017 a na začátku roku 2018, dvě holčičky a dva chlapci. 

Nejdříve všechny přivítal starosta obce Jan Růžička 

a poté vystoupily děti ze Základní školy a Mateřské školy se svým pásmem básniček 

a písniček. Potom již starosta přivítal jednotlivé děti mezi občany Lhot u Potštejna 

a místostarostka obce Eva Myšáková vysvětlila význam každého křestního jména. Rodiče 

se poté podepsali do pamětní knihy 

a obdrželi ručně malovaný pamětní list, 

knihu dětských říkadel a malý finanční 

dárek. Byly přivítány tyto děti: 

Magdaléna Urbanová, Marián Vašátko, 

Eliška Stará a Mikuláš Zářecký. 

Po přivítání Mikuláška proběhl přípitek 

a poté si všichni mohli posedět a občer-

stvit se. 
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Magdaléna Urbanová 

Mikuláš Zářecký 
 

 

Marián Vašátko 

Eliška Stará 
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Pouť  

V neděli 22. dubna 2018 se ve Lhotách 

u Potštejna a na Homoli konala pouť.   

Letos bylo na návsi několik atrakcí pro děti - 

skákací hrad, malý řetízkový kolotoč, velký 

řetízkový kolotoč a střelnice.  

Na Homoli byly dva stánky - stánek s kera-

mikou paní Petrašové z Homole a stánek 

se sladkostmi a perníky. V homolském kostele se při příležitosti pouti konaly tři mše - 

v 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.  
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Čarodějnice a stavění májky 

V pondělí 30. dubna 2018 se 

za tělocvičnou konalo pálení 

čarodějnic. Děti měly sraz 

na hřišti v 15.30 hod., 

kde pro ně byly nachystány 

různé hry, po jejichž 

absolvování děti obdržely 

sladkou odměnu. Následova-

la ukázka zásahu jednotky 

hasičů na hořící domeček. 

Děti si pak vyzkoušely práci 

s proudnicemi a lafetou na automobilu CAS. Již od 16.00 hod. bylo pro všechny nachy-

stáno občersvení (makrely, kuřecí plátky, grilovaný hermelín a alkoholické i nealkoholické 

nápoje). Již počtvrté byla postavena májka před obchodem. Letos jí hasiči nachystali opět. 

Nejdříve lidé ozdobili májku krepovými papíry a pak jí hasiči po 18.00 hod. postavili 

před obchodem. V letošním roce opět hasiči zpevnili kmen ocelovými pruty, aby májku 

neskáceli vandalové, jak se tomu stalo před dvěma lety. Toto opatření bylo úspěšné a letos 

májka stála celou dobu bez poškození. 

Po postavení májky si mohly děti opéct 

špekáčky.  

Hasiči opět nachystali dřevěnou hranici. 

Oheň byl zapálen po 20.00 hod. a během 

chvilky se pěkně rozhořel. Během celého 

čarodějnického rejdění bylo krásné počasí.  
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Sraz Lhot a Lehot 

Od středy 4. července do neděle 8. července 

2018 se konal ve Dlouhé Lhotě u Mladé Bole-

slavi třicátý osmý Sraz Lhot a Lehot. Spolupo-

řadatelem srazu byla nedaleká Husí Lhota. Naše 

Lhoty se zaregistrovaly ve čtvrtek jako dvacátá 

šestá Lhota. Celkem se srazu zúčastnilo sedm-

desát čtyři Lhot, Lhotek, Lehot a Lehotek z Čes-

ké republiky a Slovenské republiky. V sobotu 

dopoledne se konalo setkání zástupců 

Lhot a ve 13.00 hod. začal tradiční prů-

vod všech Lhot a Lehot obcí Dlouhá 

Lhota. Na závěr průvodu byla každá 

Lhota představena. Během setkání se 

na dvou pódiích představilo několik hu-

debních seskupení. Za Lhoty u Potštejna 

se srazu zúčastnilo devět návštěvníků.  
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Cirkus 

Ve středu 15. srpna 2018 se na hřišti 

od 18.00 hod. konalo představení 

Cirkusu Lavemax. Tento cirkus 

vystupoval s největším ještěrem, 

nafukovacím slonem a plyšovým 

medvědem. Návštěvníkům byl 

prodáván popkorn, cukrová vata, 

balónky či svítící hračky. Někteří 

diváci se i (ne)dobrovolně zapojili 

do představení. 
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Uzavírání cyklotrasy Okruhu Brodec 

Každoroční uzavírání cyklistické sezóny Okruhu Brodec se konalo v sobotu 29. září 2018. 

Jako vždy bylo možné odstartovat z jakéhokoli místa na cyklotrase a v jakémkoli směru 

hvězdicovou jízdou sbírat razítka na obvyklých stanovištích v jednotlivých obcích mikro-

regionu. Za minimální počet pěti razítek z deseti možných obdrželi v cíli účastníci malý 

dárek. Zakončení cyklotrasy proběhlo ve Svídnici, kde na cyklisty čekalo občerstvení. 
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Volby do Zastupitelstev obcí  

V pátek 5. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. 

a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

byly na území ČR otevřeny volební místnosti - 

konaly se volby do Zastupitelstev obcí. Volební 

místnost ve Lhotách byla opět v tělocvičně 

Základní školy a Mateřské školy Lhoty u Potštejna. 

V těchto volbách se volilo sedm členů obecního 

zastupitelstva.  

Předsedkyní okrskové volební komise byla Radka 

Čermáková, místopředsedkyní Ivana Palánová, 

členkou Iveta Dušková a Alena Petráňková 

a zapisovatelkou Dana Dědková.  

Celkem kandidovalo deset občanů, v minulých volbách bylo kandidátů devět. Všichni 

současní zastupitelé opět kandidovali a k nim přibyli tři noví kandidáti - Milan Děděk, 

Marcela Flegelová a Petr Horáček. Průměrný věk kandidátů do zastupitelstva byl 45,8 let, 

nejmladšímu kandidátovi bylo 25 let a nejstaršímu 62 let.  

Ve Lhotách u Potštejna bylo zapsáno v seznamu voličů 255 voličů. Do Zastupitelstava obcí 

přišlo volit 158 občanů (volební účast 61,96 %) a počet platných hlasů byl 867.  

Nejvíce hlasů získal současný starosta Jan Růžička - 120 hlasů (z maximálního možného 

počtu 158 hlasů). Novými členy obecního zastupitelstva se stali (dle počtu získaných 

hlasů): Jan Růžička, Lukáš Horský, Eva Myšáková, Milan Dědek, Jan Havel, Martin 

Růžička ml. a Václav Morávek. Průměrný věk členů nového zastupitelstva byl 48,43 let. 

Kandidátní listina Hlasy Počet  

číslo kandidát věk povolání abs. v % mandátů 

1 Milan Dědek 62 technik 96 11,07 1 

2 Lukáš Horský 35 konstruktér 107 12,34 1 

3 Jan Růžička 60 starosta obce 120 13,84 1 

4 Martin Růžička ml. 29 projektant 91 10,50 1 

5 Jan Havel 35 učitel základní školy 94 10,84 1 

6 Zuzana Janečková 54 technický pracovník 67 7,73 0 

7 Marcela Flegelová 40 dělník 51 5,88 0 

8 Eva Myšáková 59 státní zaměstnanec 97 11,19 1 

9 Václav Morávek 59 operátor výroby 79 9,11 1 

10 Petr Horáček 25 strojní zámečník 65 7,50 0 
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Zleva: Iveta Dušková, Alena Petráňková, Ivana Palánová, Radka Čermáková a Dana Dědková. 
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Show se zvířátky 

V sobotu 13. října 2018 se v hospodě 

konala od 15.00 hod. Show se zví-

řátky. Návštěvníci mohli vidět 

žonglérské hry, drezúru cvičených 

pejsků, magic show, čínské balanze 

se sklem, kouzlení se živými zvířátky 

a závěrem si mohli pohladit 

či se vyfotit s medvídkem mývalem 

Jerrym. Byl prodávám sladký 

popcorn a cukrová vata.  
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Slavnostní setkání při příležitosti 100 let republiky 

V sobotu 27. října 2018 se od 17.30 hod. 

konalo Slavnostní setkání při příležitosti 

100 let republiky. Nejdříve se občané 

sešly ve Velké Lhotě u hasičárny. Děti, 

které si nedonesly lampiony, dostaly lam-

pionek se svíčkou, kterou jim hasiči 

i zapálili. Dále všechny přivítal starosta 

obce Jan Růžička.  Poté vystoupily děti 

ze Základní školy ve Lhotách a hasiči 

připevnili na lípu svobody trikoloru. Lípa 

na toto místo u hasičárny byla přesazena 

ve středu 24. října 2018. Tato lípa byla 

původně zasazena na podzim 2012 u kříže, 

který je umístěn necelých sto metrů 

u mostu přes potok. Potom se všichni pře-

sunuli lampionovým průvodem k památ-

níku padlým do Malé Lhoty před č. p. 3. 

Tam se ujal slova opět starosta obce, 

který připomněl, co se před sto lety dělo a 

zavzpomínal na padlé. Opět vystoupily děti 

ze Základní školy a Milan Děděk a Jaromír 

Vavruška položili k památníků věnec. 

Poté místostarostka obce Eva Myšáková 

zapálila svíčky na počest padlých. Děti 

nakonec zazpívaly českou hymnu.  
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Rozsvícení vánočního stromu  

V neděli 2. prosince 2018 proběh-

lo od 18.00 hod. před obchodem 

slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu. Nejdříve všechny přivítal 

starosta obce Jan Růžička a potom 

vystoupily děti ze lhotecké Zá-

kladní školy a Mateřské školy, 

které zarecitovaly básničky a za-

zpívaly. Poté byl rozsvícen vánoční strom 

a nakonec si děti rozbalily dárky, které na 

ně čekaly pod stromečkem - adventní ka-

lendáře. Všichni se mohli zahřát teplým 

čajem nebo grogem. Bohužel muselo být 

zrušeno vystoupení smíšeného pěveckého 

Sboru Orlice z Kostelce nad Orlicí, proto-

že byla velká ledovka. Bohužel i rozsvícení 

vánočního stromu provázel déšť.  
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Vánoční výzdoba ve Velké Lhotě u rybníka 
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Čerti  

Ve středu 5. prosince 2018 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, Oldřich Zářecký, Nikola Hejlková a Anna Hlávková (na fotografii zleva). 

Čertovský průvod letos navštívil doma dvacet 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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Vítání občánků 

V neděli 9. prosince 2018 odpoledne se v místním 

pohostinství konalo Vítání občánků, na kterém bylo 

přivítáno pět dětí narozených ve Lhotách u Potštejna 

v roce 2018, jedna holčička a čtyři chlapci. Nejdříve 

všechny přivítal starosta obce Jan Růžička a poté 

vystoupily děti ze Základní školy a Mateřské školy 

se svým pásmem básniček a písniček. Potom již starosta přivítal jednotlivé děti mezi 

občany Lhot u Potštejna. Rodiče se poté podepsali do pamětní knihy a obdrželi ručně 

malovaný pamětní list, knihu dětských 

říkadel a malý finanční dárek. Byly 

přivítány tyto děti: Tomáš Petraš, Petr 

Krčmář, Jakub Horáček, Adam Šafek 

a Kristýna Marková. Po přivítání Kristýnky 

následoval přípitek a po té si všichni mohli 

posedět a občerstvit se. Trvalé bydliště 

Jabuka Horáčka bylo do Lhot u Potštejna 

přehlášeno až v roce 2019.  
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Tomáš Petraš 

 

Petr Krčmář 

Jakub Horáček Adam Šafek 

Kristýna Marková 
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Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi  

V neděli 9. prosince 2018 odpoledne se pod homolskými schody konalo Vypouštění balón-

ků s přáním Ježíškovi. Nejen děti si 

mohly k nebi vypustit svůj balónek 

s přáníčkem pro Ježíška. Obec Bo-

rovnice uspořádala tuto akci již 

podruhé, respektive po páté (třikrát se 

tato akce dříve konala celorepubli-

kově). Bohužel letošní vypouštění 

balónků provázelo deštivé počasí. 

I přesto se sešla spousta dětí i dospě-

lých, aby Ježíškovi poslali své přání.  
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Základní škola a Mateřská škola 

Na začátku roku 2018 navštěvovalo mateřskou školu 24 dětí a do školy chodilo 87 žáků 

(1. a 4. třída - 21 žáků, 2., 3. a 5. třída - 25 žáků, 6. třída - 9 žáků, 7. třída - 8 žáků, 8. třída - 

8 žáků a 9. třída - 16 žáků) ze Lhot u Potštejna, Borovnice, Doudleb nad Orlicí, Chlen, 

Chlínek, Krchleb, Podlesí - Němčí, Polomi, Potštejna, Prorub, Přestavlk, Rájce, Seče, 

Sudslavy a Vrbice.  

Od neděle 7. ledna do pátku 12. ledna 2018 

vyrazili žáci druhého stupně a někteří 

zájemci z prvního stupně na lyžařský 

výcvik. Výcviku se zúčastnilo třicet žáků. 

Odborný dohled vykonával pan učitel Jan 

Havel a paní učitelky Markéta Bubnová 

a Pavla Macháňová. Všichni opět vyrazili 

do Zdobnice v Orlických horách na chatu 

Slunečná.  

V pátek 19. ledna 2018 se na Vrbici konal tradiční rodičovský ples. Letos opět vystoupili 

na plese žáci školy se svým předtančením pod vedením paní učitelky Kristýny Fajfrové.  

V pondělí 22. ledna 2018 se žáci druhého stupně vydali do divadla v Pardubicích, 

kde zhlédli muzikál Výlet, ztvárněný mladým divadelním souborem LAIK. 

Ve středu 24. ledna 2018 zhlédli v kině Rabštejn v Kostelci nad Orlicí žáci 5. až 9. ročníku 

historický film Masaryk. 

V pondělí 29. ledna 2018 se v Rychnově nad Kněžnou konalo okresní kolo v olympiádě 

z českého jazyka, které vyhrála žákyně 8. ročníku Tereza Glacová a postoupila 

do krajského kola. Krajské kolo se konalo ve čtvrtek 5. dubna 2018 a Tereza se umístila 

na 12. místě. 

Ve středu 31. ledna 2018 se na druhém stupni konal projektový den s názvem Matematika 

hrou. 

Ve středu 31. ledna 2018 absolvovaly děti 

ze školky a žáci 1. až 5. ročníku poslední 

lekci plavání v bazénu v Ústí nad Orlicí. 

Všem zůstalo na památku „Mokré 

vysvědčení“, drobný dárek a všichni dostali 

také volnou vstupenku do bazénu.  

Ve čtvrtek 1. února 2018 proběhla ve škole 

v rámci akce „Ovoce do škol“ ochutnávka 
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exotického ovoce. Žákyně devátého ročníku pod vedením pana učitele Jana Havla 

připravily ochutnávku ovoce a zeleniny a v průběhu dopoledne si ho žáci školy a děti 

ze školky mohli ochutnat. 

V pondělí 5. února 2018 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili besedy o holocaustu s paní 

Hanou Vavříkovou z organizace ICEI. 

Ve čtvrtek 15. února 2018 navštívily děti 

ze školky knihovnu ve Lhotách u Potštejna. 

V úterý 20. února 2018 proběhlo ve škole 

a ve školce Bubnování ze Sběrného dvora. 

Pan David Andrš dětem předvedl, že bub-

novat se dá nejen pomocí bubnů a paliček, 

ale i dupáním, luskáním a podobně. Děti 

si bubnování samy vyzkoušely.  

Ve čtvrtek 22. února 2018 se ve školce 

konal karneval. Děti si řádění v maskách 

a různé soutěže velmi užily.  

Od pondělí 5. března do pátku 9. března 2018 byly jarní prázdniny, byla zavřena 

i mateřská škola. 
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V úterý 20. března 2018 se konal Den otevřených dveří, rodiče i veřejnost měli možnost 

navštívit školu i školku, prohlédnout si je a zúčastnit se vyučovacích hodin. 

Pátek 21. března 2018 byl ve znamení Vynášení Moreny neboli Smrtky. Všichni žáci školy 

i děti ze školky šli na náves a následně za vesnici k potoku Brodci. Tam hodili zapálenou 

Morenu do potoka a za zpěvu písní vyhnali zimu a přivítali očekávané jaro.  

V úterý 10. dubna 2018 proběhl zápis do prvního ročníku základní školy, zapsat se přišlo 

jedenáct předškoláků.  

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se druhý stupeň zúčastnil Mezinárodního filmového festivalu 

dokumentárních filmů Jeden svět. Žáci zhlédli tři dokumenty: Poslouchám, Rodinné 

řeznictví a Poklad.  

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 zavítali žáci prvního stupně do Rychnova nad Kněžnou 

do Muzea hraček a na prohlídku okolí zámku a do Doudleb nad Orlicí do Muzea 

přírodovědy. Žáci druhého stupně navštívili Automobilové závody ŠKODA a muzeum 

automobilů v Mladé Boleslavi. 

Ve středu 25. dubna 2018 se děti ze školky a žáci 1. až 3. ročníku školy vypravili 

do Vamberka na divadelní představení Pohádky z košíku.  

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se v Rychnově nad Kněžnou konalo okresní kolo Hlídek 

mladých zdravotníků. Družstvo hlídek prvního stupně se na stupních vítězů neumístilo, 

ale lhotecká hlídka druhého stupně, ve složení Vendula Vytlačilová, Kateřina Bartoňová, 

Renáta Urbancová, Lucie Sýkorová a Barbora Moravcová, obsadila 3. místo.  

V dubnu 2018 proběhlo vyhodnocení sběru pomerančové kůry. Sběru se zúčastnilo třináct 

žáků ze školy a pět dětí ze školky, kteří nasbírali dohromady 20,1 kg kůry. Nejlepšími 

sběrači se stali Pavel Hejzlar, Eliška Hovorková a Matěj Zavacký.  
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Ve středu 2. května 2018 proběhlo fotografování všech dětí a žáků školy.  

Ve středu 2. května 2018 proběhl také zápis do mateřské školy. Zapsat se přišlo devět dětí. 

Volných míst bylo pouze šest. Děti byly přijímány na základě dopředu stanovených 

a zveřejněných kritérií.  

V pátek 4. května 2018 žáci 4. ročníku a jeden žák 5. ročníku absolvovali kontrolní testy 

z dopravní výchovy mladého cyklisty na stadionu v Rychnově na Kněžnou (kontrolní testy 

a dvě jízdy zručnosti na dopravním hřišti). Průkaz mladého cyklisty získalo osm žáků.  

V pondělí 7. května 2018 se konal branný den. Žáci první a čtvrté třídy plnili úkoly 

ve Lhotách a pak vyrazili k Horákovu buku a Na Vrší. Žáci druhé, třetí a páté třídy plnili 

úkoly po cestě přes Velkou Lhotu na Prorubu a zpátky. Žáci druhého stupně vyrazili 

na rozhlednu na Vrbici. 

Ve čtvrtek 10. května 2018 se v Rychnově nad Kněžnou konalo Okresní kolo dopravní 

soutěže mladých cyklistů.  Lhotecké družstvo soutěžící v I. kategorii se umístilo na desá-

tém místě a družstvo ve II. kate-

gorii obsadilo šesté místo. 

Ve čtvrtek 17. května 2018 navští-

vil školku pan Jaroslav Horáček 

s mláďátky zajíce polního a mlá-

ďátky králíčka domácího a dětem 

zajímavě povídal o přírodě. 

V úterý 22. května 2018 se ma-

teřská škola vypravila na výlet 

do ZOO ve Dvoře Králové 

nad Labem.  

Ve středu 23. května 2018 a ve čtvrtek 

31. května 2018 se někteří žáci prvního 

stupně zúčastnili Mayového závodu, 

který se konal v Rychnově nad Kněžnou. 

Součástí tohoto závodu byla plavecká 

a běžecká štafeta a střelba na špalíčky. 

Lhotecké družstvo vybojovalo čtvrté 

místo.  

V květnu 2018 proběhl sběr papíru. 

Celkem bylo odevzdáno 1 585 kg papíru, 

nejvíce kilogramů na žáka odevzdali žáci 7. ročníku (34,38 kg na žáka). 
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V pátek 1. června 2018 proběhl 

pro žáky 3. až 9. ročníku česko - 

anglický program Music Stars with 

Marv. Rodilý mluvčí z Nového 

Zélandu připomínal žákům hity 

60. až 80. let dvacátého století. 

Ve středu 6. června 2018 se v Zá-

měli konala Olympiáda malo-

třídních škol. Soutěžilo se ve sprintu 

na 50 metrů, skoku z místa, hodu 

míčkem na cíl, hodu granátem, jízdě na koloběžkách, ve vytrvalostním běhu a štafetě. 

Lhotecké družstvo obsadilo 3. místo ze čtyř škol (Záměl, Potštejn, Lhoty u Potštejna 

a Roveň). Za první ročník se v jednotlivcích v kategorii chlapců umístil na prvním místě 

Filip Čermák a v kategorii dívek Lucie Kolešová. 

Ve čtvrtek 7. června 2018 byl pro děti ze školky a žáky školy nachystán Vesmírný den 

v zážitkovém stanu. V polokruhovém stanu se žáci mohli vleže virtuálně přenést 

do vesmíru a projít zrozením života na Zemi, všemi geologickými érami a hlavními 

událostmi, které ovlivnily naší planetu. 

Ve čtvrtek 21. června 2018 jeli žáci prvního stupně na výlet do ZOO ve Dvoře Králové, 

kde se projeli i safari busem.  

V úterý 26. června 2018 se konal turistický výlet druhého stupně, jehož cílem byl Potštejn. 

Žáci vyrazili ze Lhot přes Polom a Modlivý důl na Vochtánku, kde byla zastávka s úkoly 

a opékáním vuřtů. Poté se žáci vydali přes Kapraď k vysílači na Prorubě a zpátky do Lhot.  

Ve středu 27. června 2018 se konal branný den pro žáky prvního stupně. Žáci se vydali 

lesem na Prorubu a cestou zdolávali překážky, měřili si své síly, házeli na cíl a orientovali 

se v terénu. 

Ve středu 27. června 2018 se konalo stanování na školním hřišti pro druhý stupeň 

(zúčastnilo se 23 žáků). Žáci si zasoutěžili a opekli vuřty.  

Ve čtvrtek 28. června 2018 proběhl ve škole Sportovní den, který zahájilo tradiční 

fotbalové klání. Pro žáky byly nachystány různé hry - pétanque, hod na obruč, běh na 50 m, 

skok do dálky, šplh, házení kroužku, podbíhání švihadla, abeceda a podobně, dále si mohli 

zahrát např. přehazovanou či šimbal. Ve stejný den odpoledne proběhlo slavnostní 

rozloučení s budoucími prvňáčky a slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku. V přítomnosti 

rodičů a starosty Lhot Jana Růžičky a starostky Borovnice Soni Rojkové děti ze školky 

zatancovaly a zarecitovaly a deváťáci zavzpomínali na uplynulá školní léta. Vojtěch Dostál, 
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Ema Havlová, Šárka Muthsamová, Jan Palán, Markéta Provazníková, Matouš Svoreň 

a Tereza Škampová obdrželi na památku na mateřskou školu krásnou knížku a pamětní list. 

Žáci 9. ročníku (Kateřina Bartoňová, Adriana Boušková, Jiří Dohalský, Tomáš Dohalský, 

Dominik Hejlek, Kateřina Kolešová, Zuzana Kopecká, Martin Kotera, Jan Krčmář, Oldřich 

Kudrna, Erik Matějka, Ondřej Matýs, Petr Pražák, Eliška Veverková a Vendula 

Vytlačilová) obdrželi závěrečná vysvědčení a pamětní listy. 

V červnu 2018 se žáci školy i děti ze školky stali, na základě výběru peněz, adoptivními 

rodiči plameňáka chilského a želvy egyptské z pražské zoologické zahrady. 

Mateřská škola byla od 2. července do 24. srpna 2018 uzavřena z důvodu malého zájmu.   

Nový školní rok v základní i mateřské škole byl zahájen v pondělí 3. září 2018. 

Ve školce pracovaly paní učitelka Ludmila Štěpánková z Vrbice a paní učitelka Věra 

Havelková z Krchleb. V průběhu svačin a oběda jim pomáhala paní školnice Karla Stará. 

Školka byla otevřena od 6.30 hod. do 16.00 hod., stejně jako v loňském školním roce. 

Ve školce přibyly nové děti: Jan Havel, Nikola Kovaříčková, Michal Kwasniak, Vojtěch 

Růžička, Adéla Váradyová (všichni ze Lhot u Potštejna) a Bohuslav Urbanec (Přestavlky). 

Na začátku září 2018 navštěvovalo mateřskou školku 24 dětí. Úplata za mateřskou školu 

činila 200 Kč za měsíc.   

K 1. září 2018 navštěvovalo školu 77 žáků (1. a 5. třída - 23 žáků, 2., 3. a 4. třída - 21 žáků, 

6. třída - 9 žáků, 7. třída - 8 žáků, 8. třída - 8 žáků a 9. třída - 8 žáků) ze Lhot u Potštejna, 

Borovnice, Doudleb nad Orlicí, Chlen, Chlínek, Krchleb, Podlesí - Němčí, Polomi, Prorub, 

Přestavlk, Rájce, Seče, Sudslavy a Vrbice.  

Do první třídy nastoupilo devět žáčků: Ema Havlová (Lhoty u Potštejna), Václav Křehký 

(Polom), Jan Palán (Lhoty u Potštejna), Markéta Provazníková (Rájec), Lukáš Sejkora 

(Přestavlky), Matouš Svoreň (Proruby), Pavel Synek (Rájec), Veronika Šaldová (Polom) 

a Tereza Škampová (Lhoty u Potštejna). Do druhého ročníku přibyla žákyně Natálie 

Skalická (Doudleby nad Orlicí) a do čtvrtého ročníku Kryštof Várady (Lhoty u Potštejna). 

V novém školním roce bylo složení pedagogického sboru následující. Na prvním stupni 

i nadále vyučovala paní učitelka Marie Nejedlá z Rozsochy, Pavla Macháňová z Rychnova 

nad Kněžnou, Dagmar Bachmanová z Potštejna a Věra Dolanská ze Sopotnice. Na druhém 

stupni vyučoval Jan Havel ze Lhot u Potštejna matematiku, fyziku, tělesnou výchovu 

a technické činnosti. Český jazyk, dějepis a výchovu k občanství a zdraví vyučovala 

Kristýna Fajfrová z Vrbice. Přírodopis, zeměpis, chemii, praktické činnosti, domácnost 

a tělesnou výchovu vyučovala Markéta Bubnová ze Sudslavy. Věra Dolanská vyučovala 

přírodopis a informatiku. Marie Tylšová z Chlínek vyučovala anglický jazyk a nová paní 

učitelka Adéla Hepnarová z Hřibin vyučovala ruský jazyk. 
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Školní družinu vedla paní vychovatelka Pavla Klášterecká z Vamberka. Provoz školní 

družiny byl od 11.00 hod. do 15.45 hod., oproti loňskému roku zkráceno odpoledne 

o 15 minut. 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 2018-2019 byl rozpis hodin následující: první hodina - 7.20 - 8.05 hod., 

druhá hodina - 8.15 - 9.00 hod., třetí hodina - 9.20 - 10.05 hod., čtvrtá hodina - 

10.15 - 11.00 hod., pátá hodina - 11.10 - 11.55 hod., šestá hodina - 12.45 - 13.30 hod. 

a sedmá hodina - 13.40 - 14.25 hod. O velké přestávce pobývali žáci 10 až 15 minut 

na hřišti, aby se proběhli, vyvětrali a načerpali nových sil. 

V září 2018 zahájil svou činnost přírodovědný kroužek, který vedl František Břečťan 

ze Lhot u Potštejna a Oldřich Roušavy ze Svídnice. Pro žáky 4. a 5. ročníku byl zřízen 

kroužek logických her, který vedla paní učitelka Věra Dolanská a žáci druhého stupně měli 

možnost navštěvovat pod vedením pana učitele Jana Havla Klub zábavné logiky 

a deskových her. Žákům 9. ročníku byla nabídnuta příprava na přijímací zkoušky 

na střední školy z českého jazyka a matematiky. Pro malý zájem probíhala příprava 

po dohodě s vyučujícími individuálně. 

Ve čtvrtek 13. září 2018 se děti ze školky vypravily za panem Jaroslavem Horáčkem, 

který jim ukázal svoje lesní i domácí zvířátka a poutavě jim o nich vyprávěl.  

V pondělí 17. září 2018 zavítalo do školky a do školy za žáky 1. až 4. ročníku Divadélko 

pro školy s představením Bajky podle Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná a za žáky 

5. až 9. ročníku s ukázkou divadelních her hlavních španělských autorů 16. a 17. století 

Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury. 

Ve středu 19. září 2018 navštívila školku paní Miroslava Sahulová, logopedka z Kostelce 

nad Orlicí. Poslechla si, jak děti mluví a některým doporučila další nápravu. 

V pondělí  1. října  2018  se žáci  5. až  9.  ročníku zúčastnili videoprojekce  Planeta  Země  
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3000 v Rychnově nad Kněžnou, tentokrát z Myanmaru neboli z Barmy. 

Ve středu 3. října 2018 se děti ze školky vypravily do Vamberka na pohádku z Pařezové 

Chaloupky Křemílka a Vochomůrky. 

V  pondělí 8. října 2018 se žáci druhého stupně vypravili na výlet do Prahy. Všichni 

nejdříve zamířili na Pražský hrad, kde zhlédli výstavu Stráž na Hradě pražském a potom šli 

procházkou přes Karlův most a Staroměstské náměstí na Václavské náměstí. 

Ve středu 17. října 2018 navštívily děti ze školní družiny 

knihovnu ve Lhotách u Potštejna. 

Ve čtvrtek 18. října 2018 se konalo ve Voděradech 

Okresní kolo ve stolním tenisu. Za mladší dívky soutěžila 

Tereza Kovaříčková a Eliška Čermáková (na fotografii 

vpravo zleva), za starší dívky Lucie Sýkorová a Veronika 

Flegelová (na fotografii dole zleva) a za mladší chlapce 

Vladimír Glac, Vojtěch Zavacký a Matěj Kovaříček 

(na fotografii dole zleva). Všechna družstva obsadila 

první místa.  

V pondělí 22. října 2018 proběhla u Homole 

drakiáda. Děti ze školky spolu se svými 

rodiči po pouštění draků plnily různé úkoly 

a nakonec našly poklad.  

Ve středu 24. října 2018 se žáci prvního 

stupně vypravili na exkurzi do Muzea 

řemesel v Letohradu.  
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V říjnu 2018 proběhl sběr papíru. Celkem bylo odevzdáno 2 328 kg papíru, nejvíce 

kilogramů na žáka odevzdali žáci 9. ročníku (45,38 kg na žáka). 

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 zhlédly děti ze školky a žáci školy ve Vamberku pohádkový 

muzikál Pyšná princezna. 

V úterý 6. listopadu 2018 se osmý a devátý ročník zúčastnil informační schůzky na Úřadu 

práce v Rychnově nad Kněžnou. Po této schůzce žáci ještě navštívili výrobní závod Assa 

Abloy.  

V pondělí 12. listopadu 2018 

se ve škole i ve školce konal 

Den otevřených dveří, rodiče 

i veřejnost měli možnost 

navštívit školu i školku, 

prohlédnout si je a zúčastnit 

se vyučovacích hodin.  

Žáci 1. až 5. ročníku a děti 

ze školky jezdili od středy 

14. listopadu 2018 do Pla-

vecké školy v Ústí nad Orlicí, 

kde absolvovali deset lekcí plaveckého 

výcviku.  

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 proběhla 

ve školce Předvánoční keramická dílna 

s rodiči. 

Ve středu 28. listopadu 2018 zavítal 

do školy pan Medřický se staveb-

nicemi robotických autíček. 

 

 

V prosinci 2018 navštívila školku 

paní Formánková z ekocentra 

PALETA z Oucmanic, která dětem 

vysvětlila a následně předvedla 

několik vánočních zvyků. 
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Ve středu 5. prosince 2018 zavítal do mateřské školy i do všech školních tříd Mikuláš, 

andělé a čerti. Čertovský průvod navštívil i obchod, poštu a obecní úřad.  

V pátek 7. prosince 2018 se konalo v Kostelci nad Orlicí okresní klání družstev dívek 

8. a 9. ročníku v přehazované. Lhotecké družstvo (Renáta Urbancová, Lucie Sýkorová, 

Veronika Padrtková, Lenka Mazankievičová, Veronika Flegelová, Barbora Moravcová 

a Tereza Kozová) obsadilo čtvrté místo z devíti družstev.  

V úterý 11. prosince 2018 

proběhla v tělocvičně 

školy vánoční besídka. 

Děti a žáci si připravili 

směsici písniček, koled 

a básniček.   

V úterý 18. prosince 2018 

se žáci druhého stupně 

a několik páťáků vypravili 

do pardubického Vý-

chodočeského divadla 

na představení Kráska 

a zvíře. 
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Homol 

I v roce 2018 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 2018 

začínaly v 14.30 hod. a konaly se v neděli 1. dubna, 15. dubna, 

13. května, 27. května, 10. června, 24. června, 8. července, 

22. července, 12. srpna, 26. srpna, 9. září, 23. září, 14. října, 

28. října, 11. listopadu, 25. listopadu, 9. prosince, 16. prosince 

a 26. prosince 2018. Na pouťovou neděli 22. dubna a v neděli 

16. září 2018 při příležitosti Švestkové 

pouti se konaly tři mše (od 8.00 hod., 

10.00 hod. a 14.00 hod.). V neděli 

16. září 2018 se konala akce pěšky 

na poutní mši svatou do kostela Bolestné 

Panny Marie na Homoli, sraz byl před 

kostelem sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí.  

Hřbitov na Homoli byl otevřen v letním 

období od 7.00 hod. do 19.00 hod. 

a v zimním období od 8.00 hod. do 16.00 hod. 
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Koncert pěveckého sboru Žerotín 

V neděli 11. listopadu 2018 se 

od 15.30 hod. konal v kostele na Homoli 

koncert pěveckého sboru Žerotín z Brandý-

sa nad Orlicí, který zazpíval sbory klasické 

s písněmi národními, duchovními a spiri-

tuály. Před koncertem celebroval P. Handl 

od 14.30 hod. Svatomartinskou mši. 

Vánoční koncert 

V neděli 16. prosince 2018 se od 17.00 hod. konal v homolském kostele koncert 

saxofonového kvarteta Quadriga. 
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Homol - Národní kulturní památka 

Poutní místo Homol s kostelem a schodištěm se 1. července 2018 stalo národní kulturní 

památkou. V platnost vešlo dřívější Nařízení vlády České republiky č. 23/2018 Sb., 

ze dne 31. ledna 2018 o prohlášení místa za národní kulturní památku. Poutní kostel 

na Homoli se tak přidal k dalším více než třem stovkám památek, které tvoří 

nejvýznamnější součást našeho národního kulturního bohatství. 

Nařízení Vlády ČR č. 23/2018 Sb., ze dne 31. ledna 2018 
 

Monumentální pozdně barokní schodiště k poutnímu kostelu s bohatou rokokovou 

sochařskou výzdobou, zčásti odcizenou je součástí poutního areálu. Výjimečnost poutního 

místa spočívá v jeho umístění, sladění velikosti jeho jednotlivých částí, zejména kostela 

a schodiště vůči terénním podmínkám. Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem 

Panny Marie Bolestné je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 442. 

Mezi prvky ochrany patří kostel Panny Marie Bolestné, schodiště se sochařskou výzdobou, 

kaple Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Jana Nepomuckého, kostnice, ohradní zeď 

se vstupními branami a sochařskou výzdobou, přední brána, zadní brána, schodiště s balu-

strádou, socha sv. Vincence de Paula, socha sv. Antonína Paduánského, socha sv. Felixe 

z Valois, socha sv. Jana z Mathy, socha sv. Linharta, socha sv. Vojtěcha, busta Panny 

Marie Bolestné, socha sv. Maří Magdaleny a socha sv. Jana Evangelisty. 

Homolské schodiště je dlouhé, bohatě sochařsky zdobené schodiště směřující od paty 

kopce k poutnímu kostelíku, dole s pilířovou hranou, sochami na podestách. Zdivo spodní 

stavby je lomové, v dolní části s kvádříkovým obkladem, sochařské prvky ze žlutorezavé-

ho a zelenavého pískovce, dlažby z pískovcových dlaždic, schody v horní části potaženy 

umělým kamenem bez hrubého plniva. Spodní stavbu schodiště tvoří v dolní části řada 

příčně valených klenebních polí ze smíšeného zdiva s převahou opuky, v nichž jsou nyní 
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patrny dva větší a jeden menší oblouk a z jižní strany vylomenými kvádry další oblouk. 

Další oblouky jsou zakryty kvádrovým obkladem, datovaným na jižní straně 

„A.D. 1910“ a na severní straně „1909“. Horní, strmější část schodiště je nízko nad úrovní 

terénu. Pilířová brána s bočním zábradlím: Na soklu ukončeném výžlabkem pilíře 

s bohatým rokajovým a vegetativním ornamentem (růže), v horní části s nesymetrickou 

volutovou hlavicí. Na hlavicích sokly soch, s bohatou rokajovou a mušlovou ornamentikou. 

Socha vlevo: Antonín Paduánský v mnišském oděvu, s dítětem v náručí. Socha vpravo: 

Vincenc Paulánský v řádovém rouchu, s levou rukou na srdci a pravou na hlavě stojícího 

dítěte. Boční zábradlí je na soklu, pilířek s obdélnou kartuší s probranými rohy 

a rokajovými ornamenty. Na zábradlí jsou osmiboké nesymetrické vázy s bohatým 

rokajovým ornamentem. U pilíře brány je polopilířek s prolamovanou volutou, dochova-

nou pouze na pravé straně. Výplň zábradlí je obloukovitě prohnutá, prolomená stlačeným 

kvadrilobem v obdélném rámci s drobnou výzdobou (typ A). První úsek schodiště 

o 11 stupních. Za pilíři brány je sloupek s naznačenou bosou, druhotně užitý; dále dva 

kvádry výplní typu A. Zábradlí je uloženo na okapní římse mohutného čtvrtválcového 

profilu s výrazným dešťovým výžlabkem, z vnější strany soklová římska s půloblounem 

v oboustranném odsazení, krycí deska zábradlí s obvyklým profilem půloblounu na liště, 

doprovázeným vybráním na dolní straně. Na delší rampě jsou pilířky s bosou (typ A) 

a dlouhé výplně, v nich 15x je střídaná kartuš s vystupujícími půlkruhy na krátkých 

stranách (typ B) s bosou A, v krycí desce zábradlí je drážka pro snadnější uchopení. 

Za pilířkem (typ A) je strmější úsek po 2 x 7 stupních s mezipodestou. Zábradlí je 

s 5 čtvercovými balustrami a 1 balustrou na mezipodestě, dole s prolamovanou výplní 

(5 prolomených obdélných rámců s vyklenutými krátkými stranami, na zbývající ploše 

drobné zvonečky = typ C) nahoře. Na mezipodestě vlevo je socha sv. Felixe z Valois - 

poustevník v řeholním rouše, levou rukou na prsou a u levé nohy ležícím jelenem s kříž-

kem mezi parůžky. Vpravo socha sv. Jana z Mathy - muž v řeholním oděvu s knihou v pra-

vé ruce, levá ruka pozvednuta, u levé nohy koruna. Další rampa je s 13 výplněmi A, 12 x B 

a 1 úzkým nezdobeným polem, v zábradlí žlábek. Následuje strmější část schodiště je 

s úseky po 7,5 a 11 schodech. První úsek s balustrádou, druhý výplní C, třetí s balustrádou 

dole a výplní C nahoře. Na 1. podestě vlevo socha sv. Vojtěcha - biskup s veslem, knihou 

v levé ruce a žehnající pravicí; vpravo sv. Linhart - biskup s volskou hlavou u nohy, levicí 

na prsou a perlou. Na 2. podestě vlevo socha chybí, vpravo je andělíček se štítem. V 1. úse-

ku chybí kuželky, ve 2. vlevo kuželky včetně římsy. Dále úsek schodiště s 2x 11 a 1x 3 

stupni. Na 3. podestě jsou mohutné hranolové vázy s rokajem a mřížkou (typ G), 

od 2. podesty stupně obetonovány. Nad 3. podestou je balustráda dole a výplň C nahoře. 



 - 148 - 

Na 4. podestě vlevo i vpravo je andělíček se štítem, klečící na postamentu. Vlevo amorfní 

kuželka. Nad podestou balustráda a výplň C, výplň vpravo amorfní. 5. podesta je bez so-

chařské výzdoby, vpravo chybí kuželka. 6. podesta je s vázami v podstatě typu B. 

Následuje 3x 11 stupňů, zábradlí s balustrádou a výplní C. Na 7. podestě jsou stojící 

andílci se štítky, pravý s kladivem. 8. podesta je s vázami odlišnými v detailu od typu B, 

s mohutným boltcem; vpravo amorfní kuželka a 2 chybějící kuželky. Na 9. podestě jsou 

andílci poklekající na nesymetrickém postamentu, se štíty. 10. podesta je opět s vázami 

mohutnějšími než předchozí. Poslední úsek je o 2x 11, 1x 3 a 1x 5 stupních. Andílci 

z 11. podesty jsou sejmuti a uloženi v severní kapli. Na 12. podestě jsou kruhové vázy, 

s nesymetrickým přetočeným vrcholem. Na 13. podestě vlevo je stojící anděl se štítem 

a rouchem v ruce. Vpravo stojící anděl je se štítkem a Veroničinou rouškou v rukou. 

Vlevo chybí kuželka a deska, vpravo je téměř amorfní kuželka, na schodišti vlevo chybí 

dvě kuželky, vpravo jedna kuželka. Na 14., poslední a širší podestě s pravoúhle 

zalomeným zábradlím, s výplněmi C a balustrádou, jsou sochy Panny Marie 

Sedmibolestné a Staroboleslavské deponovány v severní kapli. Vlevo je ponechán pilíř 

schodiště, s masivní vázou, téměř obdélnou s rokajem na vrcholu. Levá část podesty je 

obetonována. Okapní římsa podesty vlevo je skryta pod terénem.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Památkový katalog. Schodiště se sochařskou výzdobou. [cit. 7. 2. 2019] <https://www.pamatkovykatalog.cz/ 

?element=2879607&sequence=12&mode=fulltext&keywords=homole&order=relevance%3Adesc&action=elemen

t&presenter=ElementsResults> 

Pohled z roku 1928 
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2 

                                                 
2
 Národní památkový ústav. Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem Panny Marie Bolestné. 

   [cit. 7. 2. 2019] <https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1271391> 
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Seznam zkratek 
 

abs. - absolutně  
a. s. - akciová společnost  
cm

3
 - centimetr krychlový  

č. - číslo  
č. p. - číslo popisné  
ČR - Česká republika  
DPH - daň z přidané hodnoty  
DVD - Digital Versatile Disc, Digitální všestraný disk  
fin. - finanční  
ha - hektar  
hod. - hodin  
HZS - Hasičský záchranný sbor   
j. n. - jinde nezařazené  
JPO - Jednotka požární ochrany  
JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů  
JZD - Jednotné zemědělské družstvo  
Kč - Koruna česká  
kg - kilogram  
km - kilometr, km

2
 - kilometr čtverečný  

KOPIS -Krajské operační a informační středisko  
ks - kus  
k. ú. - katastrální území 

kW - kilowatt 
 

l - litr  
m - metr, m

2
 - metr čtverečný, m

3
 - metr krychlový  

MHz - megahertz  
min. - minuta  
ml. - mladší  
mm - milimetr  
MPa - megapascal  
např. - například  
nar. - narozen  
Nm - Newton metr  
n. p. - národní podnik  
odpa - oddíl, paragraf rozpočtové skladby (v účetnictví)  
ostat. - ostatní  
p. č. - parcelní číslo  
pol. - položka rozpočtové skladby (v účetnictví)  
PS - požární stanice  
RK - Rychnov nad Kněžnou  
s. - sekund  
SDH - Sbor dobrovolných hasičů  
SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  
s. p. - státní podnik  
SR - státní rozpočet  
s. r. o., spol. s r. o. - společnost s ručením omezeným  
st. - starší, stavební  
str. - strana  
sv. - svatý  
t - tuna  
tj. - to je  
TTC - Table tenis club  
UNESCO - Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu 

V - volt 
VHP - výherní hrací přístroje 

W - Watt 

°C - stupně Celsia 
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Seznam použitých zdrojů 

http://cs.wikipedia.org 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

http://www.borovnice.info  

http://www.infomet.cz 

http://www.mapy.cz 

http://www.oredo.cz 

https://www.pamatkovykatalog.cz 

http://zslhoty.rajce.idnes.cz 

Lhotecké školní listy z roku 2018. 

Podklady týkající se Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna a Jednotky požární 

ochrany Lhoty u Potštejna od Martina Růžičky ml., Libora Hájka a Milana Dědka.  

Podklady týkající se Mysliveckého sdružení Podháj Lhoty u Potštejna od Libora 

Provazníka. 

Podklady týkající se TTC Lhoty u Potštejna od Jiřího Vavrušky. 

Podklady týkající se Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chleny 

od Františka Břečťana. 

Podklady z Obecního úřadu - účetní výkazy, inventurní seznamy, zápisy z veřejného 

zasedání obecního zastupitelstva a podobně od Radky Čermákové a Jana Růžičky. 

Vlastní fotografie, fotografie Libora Hájka, Lukáše Horského, Milana Marhouna, Václava 

Morávka, Martina Růžičky ml., Milana Zářeckého a fotografie a informace poskytnuté 

rodiči narozených miminek. 

 

Děkuji všem, kteří mi při psaní této kroniky velmi pomohli.  

 

http://www.mapy.cz/
http://www.oredo.cz/
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DVD 

 

Na tomto DVD je kronika v elektronické podobě, fotografie a některé zdroje v elektronické 

podobě. 


