Sbor dobrovolných hasičů
Založení hasičského sboru ve Lhotách se datuje na den 23. března 1894. Starostou obce byl
v té době František Morávek a pány radními byli: Václav Martinec, Alois Myšák, Josef
Sedláček, František Sedláček, Václav Zámečník, František Obst, Antonín Novák a Josef
Šulcek. Velitelem sboru byl zvolen Rudolf Smola, jeho zástupcem František Šedivý
a jednatelem Josef Horský. Tento sbor byl členem Hasičské župy 15 v Potštejně. Ve Velké
Lhotě měl sbor 18 členů. V dalších letech se tento sbor rozrůstal o další členy z Velké
i Malé Lhoty. Po rušných debatách v zastupitelstvu obce se Malá Lhota v roce 1896
oddělila, a tak vznikly dvě politické obce Velká Lhota a Malá Lhota. Roku 1907 došlo
i k rozdělení hasičského sboru a to tak, že ve Velké Lhotě zůstalo 16 členů sboru a v Malé
Lhotě 20 členů. Jména těch, kteří byli zakladateli sboru v Malé Lhotě a podepsali stanovy,
jsou zachována. Byli to: starosta obce Josef Beneš, František Šedivý, Josef Chejnovský,
František Vavruška, Václav Hájek, Antonín Rychtařík, František Hájek, Václav Minařík
a Antonín Morávek. V Malé Lhotě byl velitelem zvolen František Buček a jednatelem
Josef Kopsa.
Pro oba sbory bylo souhlasně ponecháno datum založení roku 1894 a tak v roce 1934 bylo
uskutečněno ve Velké Lhotě slavnostní cvičení ke čtyřicetiletému výročí založení sboru.
V Malé Lhotě byla tato slavnost konána o rok později, aby si oba sbory mohly navzájem
pomoci.
Na slavnostní valné hromadě dne 13. ledna 1952 se oba sbory sloučili s novým názvem
„Svaz požární ochrany“. Byl zvolen patnáctičlenný výbor a to již podle nových stanov,
měl k dispozici novu stříkačku MINOR H a později jim bylo přiděleno i starší nákladní
auto - Tatra 805. Na valné hromadě v roce 1954 se zrodil zárodek stavby nové požární
zbrojnice. Byla ustanovena šestičlenná komise, která se usnesla o tom, aby nová požární
zbrojnice byla postavena mezi Lhotami u transformátoru. Se stavbou se započalo v roce
1965, rozpočet na celou stavbu činil Kč 74 000,--.
Požárníci pořádali plesy, posvícenské
zábavy a hráli divadla, aby získali
peníze na zaplacení různých výdajů.
V roce 1976 požárníci organizovali
poslední ples, protože sál u Fryšů byl
zrušen. Proto byl pořízen skládací
parket, aby bylo kde tančit.
V roce 1987 byla Tatra 805 nahrazenou
skříňovou Avií A30.

- 74 -

Po roce 1989 se vrátil opět název
hasiči. V roce 1994 proběhly ve
Lhotách oslavy ke stému založení
hasičského sboru.
Tito hlavní funkcionáři, starostové,
pak předsedové a nyní opět starostové, stáli v čele lhoteckého sboru František

Morávek

(1894-1938),

Josef Kulštejn (1939-1951), Václav
Ješina (1952-1958), Jaroslav Horáček (1959-1986), Josef Matějus (1987-1988), František
Břečťan (1989-2004) a Milan Dědek (2005 až dosud).
Sbor dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna patří do okrsku č. 18. Starostou okrsku byl
v roce 2007 pan František Břečťan ze Lhot a velitelem okrsku byl pan Jindřich Sejkora
z Přestavlk. Členové okrsku č. 18 - SDH Borovnice, SDH Chleny, SDH Kostelecké Horky,
SDH Krchleby, SDH Lhoty u Potštejna, SDH Polom, SDH Přestavlky, SDH Rájec, SDH
Svídnice a SDH Vrbice.
Starostou lhoteckého sboru byl
v roce 2007 Milan Dědek, velitelem Václav Morávek, náměstkem starosty Jan Růžička, jednatelem Josef Kurka, hospodářem Jiří
Fibikar, revizorem Libor Hájek a
členy výboru byli Jiří Horáček,
Lukáš Horský a Martin Dědek.
Ke konci roku 2007 měl lhotecký
hasičský sbor 26 členů evidovaných (Petr Bečička, František Břečťan, Milan Dědek,
Martin Dědek, Jan Dostál, Josef Dostál, Jiří Fibikar, Josef Hájek, Libor Hájek, Jiří
Horáček, Lukáš Horský, František Kopecký, Josef Kurka, Ladislav Matějka, Josef
Matějus, Martin Morávek, Tomáš
Morávek, Václav Morávek,
Provazník,
Růžička,

Radek
Jiří

Libor

Provazník,

Rychtařík,

Jan

Jaromír

Vavruška, Michal Vavruška, Zdeněk
Zahradník st. a Bohuslav Zámečník) a
18

členů

přispívajících

(Lubomír
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Andrle, Jiří Břečťan, František Dostál, Josef
Hylák, Jaroslav Hájek, Jiří Havlík, Milan
Horský, Jaroslav Charvát, Zdeněk Charvát,
Josef Jiruška, František Kozel, Jaromír
Kameník,

Jaroslav

Morávek,

Josef

Provazník, František Starý, Milan Stejskal,
Jaromír Vavruška st. a Zdeněk Zahradník).
V roce

2007

reprezentovaly

Lhoty na

soutěžích tyto děti - Anna Hlávková, Petr
Horáček, Barbora Kopecká, Jiří Marek, Patrik Matějka, Pavlína Morávková, Jan Růžička,
Marek Růžička, Jakub Smutný, Jakub Sýkora, Kateřina Sýkorová, Jaromír Starý, Petra
Zámečníková a Nikola Zavacká.
V průběhu roku 2007 se výbor scházel pravidelně jednou
měsíčně (zpravidla první pondělí v měsíci) na krátkých
poradách, kde se projednávaly plánované akce a
organizační věci.
Okrskového plesu v Přestavlkách se lhotečtí hasiči nezúčastnili, přispěli však částkou do tomboly - Kč 700,--.
Dne 16. února 2007 se za účasti starostů všech sborů a obcí konala okrsková výroční valná
hromada v Přestavlkách.
V dubnu proběhl sběr železného šrotu po Velké a Malé
Lhotě spojený s úklidem plochy kolem kontejnerů
a úklidem hasičárny. Na jaře hasiči zakoupili šest kusů
hadic C za Kč 6 639,--, tato částka byla uhrazena
z příspěvku obecního úřadu.
V roce 2007 hasiči zajišťovali občerstvení - v dubnu na
čarodějnice a v létě při loučení s prázdninami.
V červnu zemřel nejstarší člen lhoteckých hasičů bratr
Josef Jiruška (rok narození 1915). Hasiči stáli u rakve
čestnou stráž.
V létě 2007 dostaly
hasiči ve Lhotách od firmy Rojek dřevoobráběcí stroje
a. s., z provozovny v Kostelci nad Orlicí hasičskou stříkačku z roku 1982 - PS-12 R (obrázek vpravo). Nyní
tedy vlastní lhotečtí hasiči dvě stříkačky PS-12.
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Hasičské soutěže v roce 2007
Okrsková hasičská soutěž: V sobotu 12. května se v Přestavlkách konala při příležitosti
55. výročí SDH Přestavlky okrsková soutěž.
Počasí bylo ze začátku deštivé a dětská družstva
tedy soutěžila za deště, ale poté se počasí
umoudřilo a ostatní soutěžili za slunečného
počasí. Na soutěži vystoupila tři družstva dětí
a třináct družstev mužů. Lhotecké dětské družstvo
se umístilo na druhém místě a muži skončili
na čtvrtém místě. Po skončení soutěže následovala
soutěž šesti nejlepších mužských družstev o "Cenu
obce Borovnice", ve které lhotečtí muži skončili
také čtvrtí.

Zleva: Martin Morávek, Lukáš
Horský, Tomáš Morávek a Jan Havel

Zleva:
Barbora
Kopecká, Petra
Zámečníková,
Jan Růžička,
Jakub Smutný,
Jaromír Starý,
Marek Růžička,
Petr Horáček,
Jakub Sýkora,
Jiří Marek a
Patrik Matějka
Dětské družstvo
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Lhotecký

džbán:

V sobotu

Běh Ježíšků

14. července 2007 se konala již
po

sedmé

recesistická

hasičská

soutěž Lhotecký džbán v Kostelecké
Lhotě. Na této soutěži měli naši
hasiči poprvé nová trička. Družstvo
mužů se umístilo na třetím místě
z celkového počtu jedenácti mužských družstev a naše družstvo dětí
bylo v soutěži jediné, a proto získaly
první cenu.
Zdobení stromečku

Probíhali tři soutěže:
1. Běh Ježíšků - družstvo
nosilo přes překážky pytel
s dárky. V této soutěži bylo
mužské družstvo osmé.
2.

Zdobení

stromečku

-

musel se uříznout stromeček
a poté pomocí tyčí s háky
byly
na

přenášeny
stromeček

stromeček.

ozdoby

a

zdoben

Zde

získali

lhotečtí hasiči cenu za třetí místo.
3. Hasičský útok - v přilbách se sobími rohy táhlo družstvo výzbroj na sáňkách - sobí
Když sob potká soba ...

spřežení
mezi
soutěžící

prokličkovalo
fáborky,

poté

z kádě

museli

vylovit rybičky a začal
útok, kdy protáhli hadice
ledovým tunelem. Na závěr
se celé družstvo muselo
posadit ke stolu a každý
vypil

panáka

koňaku.

vaječného

V této

soutěže jsme byli pátí.
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části

Poslední domluva před útokem

Sobí spřežení

Horní řada - zleva: Lukáš Horský, Milan Dědek, Tomáš Morávek, Libor Hájek, Michal Vavruška a
Radomír Palán.
Dolní řada - zleva: Nina, Petra Zámečníková, Patrik Matějka, Nikola Zavacká a Barbora Kopecká.

- 79 -

Hasičská soutěž - VII. ročník „O HORECKÝ POHÁR“: Osmého září 2007 se konala
v Kosteleckých Horkách hasičská soutěž, které se zúčastnilo družstvo dětí i mužů. Počasí
bylo chladné a chvilkami i poprchávalo. Děti se ve své kategorii umístily na čtvrtém místě
z osmi družstev. Muži dopadli o něco hůře díky zradě techniky (na mašině prasklo lanko
od plynu), ale útok přeci jen dokončili a umístili se na desátém místě. V kategorii mužů
soutěžilo celkem třináct družstev.

Dětské družstvo na startovní čáře

Zleva: Patrik Matějka, Marek Růžička, Barbora Kopecká, Jakub
Sýkora, Jiří Marek, Kateřina Sýkorová, Nikola Zavacká, Ondřej
Hlávka, Petra Zámečníková, Anna Hlávková a Pavlína Morávková.

Velitel mužského družstva při
přebírání ceny
Mužské družstvo
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Hasičské námětové cvičení na Homoli
Dne 23. června 2007 se konalo

hasičské

námětové

cvičení, jehož cílem bylo
zjištění schopnosti sborů
zasáhnout při případném
požáru na Homoli, ať již
kostela či v jeho okolí.
Tohoto cvičení se zúčastnily tři hasičské sbory - SDH
Lhoty u Potštejna, SDH
Borovnice a SDH Přestavlky. Sání se provádělo
z požární nádrže na lhotecké návsi, odkud se voda
podávala přes tři stříkačky
PS12 až ke kostelu na
Homoli.

Lhotečtí

hasiči

měli stanoviště na návsi,
kde sáli vodu z požární
nádrže

a

přestavlckým

podávali

ji

hasičům,

kteří měli stanoviště mezi
domy v kopci na Homol.
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Ti se svou stříkačkou vodu dále předávali k zatáčce na kraji lesa pod Homolí, odkud již
hasiči z Borovnice dostali vodu do prudkého svahu, a na kopci byl prováděn vlastní zásah.
Přes velmi velkou vzdálenost byl tlak vody dosti silný a stříkalo se až na spodek věžičky
na střeše kostela. Poté byla vyzkoušena i varianta přes dvě stříkačky, kterým se také vodu
podařilo dotáhnout zdárně nahoru s patřičným tlakem. Po skončení akce bylo vyhodnocení
a občerstvení v místní restauraci ve Lhotách u Potštejna, kde byla akce vyhodnocena jako
úspěšná.

Výlet to sklípku
V sobotu 27. října pořádali lhotečtí hasiči výlet do vinného sklípku. Oproti minulým rokům
byla letos účast nižší, jelo pouze třicet příznivců vína. Cestou do sklípku jsme se zastavili
na oběd a poté na prohlídku Kovárny v Těšanech, jihovýchodně od Brna. V objektu jsou
instalovány expozice kovářství a kolářství s příslušným venkovským interiérem. Poté jsme
se přesunuli již do vinného sklípku v Bořeticích, k Surmanům. Domů jsme vyráželi kolem
jedné hodiny.
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Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna
Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna vzniklo v roce 2003. Předtím lhotečtí
myslivci tvořili sdružení s Borovnicí.
K 31. prosinci 2007 mělo Myslivecké sdružení Podháj 14 aktivních členů: Josef Bečička,
Milan Bečička, Petr Bečička, František Dudek, Jaroslav Horáček, Zdeněk Charvát,
Ladislav Matějka, Libor Provazník, Jaromír Vavruška (všichni Lhoty u Potštejna), Antonín
Diblík (Choceň), Miloš Kurka (Rychnov nad Kněžnou), David Fibikar (Koldín), Miroslav
Fibikar (Koldín) a v roce 2007 byl přijat za člena pan Jindřich Husák (Domašín).
Předsedou sdružení je Jaroslav Horáček, jednatelem Jaromír Vavruška, hospodářem Libor
Provazník a pokladníkem Petr Bečička.
Celková výměra honební plochy je 603 ha, z toho je 347 ha zemědělské půdy, 223 ha lesní
půdy a ostatní pozemky tvoří 33 ha. Celá honební plocha je pronajatá od soukromých
vlastníků nebo od obce Lhoty u Potštejna.
V MS Podháj jsou tři lovečtí psi - vlastní je Miroslav Fibikar, David Fibikar a Josef
Bečička. Myslivci musí mít zbrojní průkaz skupiny C (zbrojní průkaz k loveckým účelům)
a lovecké lístky.
Ve lhotecké honitbě jsou tři umělé nory, které slouží k odchytu škodné zvěře.
Myslivci zvěř v lese přikrmují - celý rok dostává zvěř kostky soli a v období nouze
(listopad až březen) granule a seno. Ve lhotecké honitbě je jedenáct krmelců a jedenáct
slanisek.
Členové Mysliveckého sdružení Podháj se schází každý poslední pátek v měsíci.
Až do července 2007 se scházeli ve lhotecké hospodě, poté v hospodě ve Chlenech a na
Sudslavi.
Honební

rok

trval

od 1. dubna 2006
do 31. března 2007.
Jaroslav Horáček a
Josef Bečička vedou
při

základní

kroužek

škole

Mladých

myslivců.
Myslivecké sdružení
si přivydělává zalesňováním a následnou
péčí

o

neplodné

- 83 -

obecní pozemky. V honebním roce 2006-2007 byl vyčištěn a zalesněn obecní pozemek na
Vrších. Následná péče bude trvat několik let a po zdárném dopěstování vznikne příhodný
remíz pro zvěř.
V honebním roce 2006-2007 bylo zakoupeno a vypuštěno 10 ks zvěře zaječí za účelem
osvěžení krve. Pro vstup zvěře do honitby bylo vybudováno každým členem krmné
zařízené. Zvěř byla vypuštěna do zvykací oplocenky ve Vavruškově břehu za bývalým
Chmelnickým rybníkem.
Normovaný stav zvěře pro lhoteckou honitbu byl v honebním roce 2006-2007:
srnec obecný - 21 ks a zajíc polní - 30 ks. Minimální stav: srnec obecný - 6 ks, zajíc
polní - 25 ks. Normovaný stav zvěře se určuje podle výměry a úživnosti honitby (kolik
je lesů a polí v honitbě).
K 31. březnu 2007 byly jarní kmenové stavy zvěře tyto: muflon - 2 ks, muflonka - 3 ks,
muflonče - 3 ks, srnec obecný - 10 ks, srna - 7 ks, srnče - 3 ks, zajíc polní - 25 ks.
V honebním roce 2006-2007 bylo sloveno: muflon - 1 ks, srnec obecný - 7 ks,
srna - 2 ks, černá zvěř - lončák - 1 ks a sele - 1 ks, liška obecná - 4 ks, kuna - 7 ks a
toulavá kočka - 10 ks.
Ve stejném honebním roce uhynulo: srnec obecný - 2 ks, srna - 5 ks a srnče - 10 ks.
Výroční myslivecká schůze se konala v sobotu 24. března 2007 ve lhotecké hospodě.
V roce 2007 se uskutečnily dva hony. První hon se konal v sobotu 1. prosince 2007
a zakončení honu bylo v hospodě ve Chlenech. Na tomto honu se střelila jedna liška.
Druhý hon se konal 26. prosince (hon na Štěpána) a zakončení honu bylo v hospodě
na Sudslavi. Tohoto honu se zúčastnilo jedenáct členů, jeden host a čtyři honci. Na tomto
honu nebylo uloveno nic.
Lovec musí ulovenou zvěř označit na místě plombou a pak jí odveze hospodáři. Hospodář
zvěřinu

rozděluje

mezi

všechny členy sdružení dle
pořadníku nebo jí nechá na
myslivecké akce. V honebním roce 2006-2007 byla
rozdělena zvěřina o celkové váze 113 kg. Členové
obdrželi 74 kg a tři kusy
byly

ponechány

na

myslivecké akce.
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Stolní tenis
TTC (Table Tenis Club) Lhoty u Potštejna je registrovaný oddíl hráčů stolního tenisu,
reprezentující Lhoty u Potštejna až na krajské úrovni a nevedou si špatně. Členové oddílu
hrají dlouhodobé soutěže Krajského (tým A) a regionálního svazu stolního tenisu (ostatní).
TTC Lhoty vnikl v roce 1997, kdy došlo ke změně názvu oddílu z TJ Blesk Proruby.
Do té doby se trénovalo i hrálo na Prorubě pod názvem Blesk Proruby. Poté se tedy změnil
název, místo tréninků i místo hraní zápasů.
Oddíl získává peníze na činnost od několika málo sponzorů a pak také od obcí - Lhoty
u Potštejna, Borovnice a Polom a samozřejmě také z členských příspěvků samotných
členů. V roce 2007 činil roční členský příspěvek Kč 500,-- na osobu.
Během sezóny se hrají utkání - každý tým
hraje dvakrát s každým týmem dané soutěže.
V jednom utkání se hraje osmnáct zápasů
(dvakrát čtyřhra a šestnáctkrát dvouhra).
V utkání hrají čtyři hráči. Zápas stolního
tenisu se hraje na 3 vítězné sety (sady)
do 11, mezi sety je asi minutová přestávka.
Za vítězství v utkání jsou 3 body, za remízu
2 body a za prohru 1 bod.
Sezóna stolního tenisu trvá zhruba od konce září a končí přibližně v polovině dubna,
v závislosti na počtu mužstev v soutěži, krajské a okresní soutěže nekončí úplně stejně.
V okresních soutěžích jsou zápasy 1x týdně a v krajských zpravidla 1x za 14 dní, ale hrají
se 2 zápasy za jeden den, buď v sobotu, nebo v neděli.
„Dospělí“ trénují zpravidla jednou až dvakrát týdně na sále hospody ve Chlenech,
ti co bydlí v Kostelci, někdy trénují přímo tam. Děti trénují dvakrát týdně ve škole
ve Lhotách a jejich trénink provádí Jakubec Ladislav st., Matějus
Leoš, Jakubec František a Peňáz Libor. Děti na zápasy vozí
zpravidla ti, co je trénují.
Seznam členů oddílu stolního tenisu TTC Lhoty u Potštejna:
Balous Milan (Týniště nad Orlicí), Bečička Milan (Kostelec nad
Orlicí), Bečička Petr (Lhoty), Bezdíček Martin (Borovnice),
Drahoš Zdeněk (Kostelec), Hájek Libor (Lhoty), Jakubec
František (Chleny), Jakubec Ladislav ml. (Proruby), Jakubec
Ladislav st. (Proruby), Jireš Martin (Kostelec), Jireš Miloslav
(Borovnice), Kopecký David (Lhoty), Kroul Jiří (Borovnice),
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Matějus Leoš (Borovnice), Nádvorník Josef (Chleny), Peňáz Libor (Chleny), Štieber
Břetislav (Borovnice), Tesař Miroslav (Kostelec), Trnka Jan (Záměl), Vavruška Jiří
(Lhoty) a Vevjora Rostislav (Kostelec).
Všechny týmy mají před sezónou schválené soupisky hráčů, které se tvoří podle úspěšnosti
z minulé sezóny a hráči se mohou střídat pouze v rámci pravidel stolního tenisu. Jelikož
dospělí se účastní soutěží na různých úrovních, má TTC Lhoty u Potštejna čtyři týmy
dospělých:
A tým - Štieber Břetislav, Balous Milan, Bezdíček Martin, Jireš Miloslav;
B tým - Bečička Milan, Bečička Petr, Drahoš Zdeněk, Trnka Jan, Kopecký David;
C tým - Jakubec František, Matějus Leoš, Vavruška Jiří, Vevjora Rostislav, Tesař
Miroslav;
D tým - Kroul Jiří, Hájek Libor, Nádvorník Josef, Peňáz Libor, Smutný Jakub,
Marek Jiří, Holubec Jiří, Horáček Petr (poslední čtyři jsou registrovaní jako děti),
Jakubec Ladislav st. a ml. a Jireš Martin.
Co se týče dětí, jejich aktivní trénink začal v prosinci 2005, takže za necelé 2 roky činnosti
se jim podařily přivézt už i pěkná umístění hlavně z okresních bodovacích turnajů mládeže.
Děti jezdí na regionální bodovací turnaje, startovné na turnaji je Kč 50,--/osobu.
Seznam registrovaných dětí v oddílu stolního tenisu TTC Lhoty u Potštejna: Černá Hana
(Přestavlky), Holubec Jiří (Přestavlky), Horáček Petr (Lhoty), Jakubec Vojtěch (Chleny),
Kounová Vendula (Lhoty), Kozák Jan (Polom), Kozáková Tereza (Polom), Krejčiková
Kateřina (Polom), Krejčiková Veronika (Polom), Ledrová Jana (Lhoty), Marek Jiří (Lhoty), Matějusová Aneta (Borovnice), Morávková Pavlína (Lhoty), Peňáz Daniel (Chleny),
Petraš Michal (Lhoty), Smutný Jakub (Borovnice) a Vytlačilová Markéta (Rájec).
Sezona 2006-2007:
TTC Lhoty "A" vyhrálo 2. krajskou soutěž a kvalifikovalo se do 1. krajské třídy.
TTC Lhoty „A“ získalo 64 bodů. Z 22 zápasů 20 vyhrálo a 2 remízovalo, skóre bylo
218:60 setů. Počet družstev v této soutěži byl 12.
TTC Lhoty "B" skončilo na 2. místě v nejvyšší okresní soutěži RP I (regionální přebor
I. třídy). TTC Lhoty B získalo 63 bodů (první Častolovice dosáhly 69 bodů), odehrálo
24 zápasů (18 výher, 3 remízy a 3 prohry) a skóre bylo 218:130 setů. V této soutěži byl
celkový počet družstev 13.
TTC Lhoty "C" vyhrálo RP II. třídy s 62 body a postoupilo do RP I, kde tím pádem
v sezóně 2007-2008 má lhotecký oddíl dvojí zastoupení. TTC Lhoty C odehrálo celkem
24 zápasů, 18 jich vyhrálo, 2 remízovalo a 4 prohrálo. Skóre bylo 278:154 setů. Počet
družstev v této soutěži byl 13.
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TTC Lhoty "D" skončilo v RP III. třídy
na 3. místě s celkovým počtem bodů 55 vítěz Dobré získal 61 bodů (z 12 družstev).

TTC Lhoty D odehrálo 22 zápasů, 14 jich
vyhrálo, 5 remízovalo a 3 prohrálo. Skóre
bylo 248:148 setů. Za tento tým nastoupili společně se zkušenými matadory v soutěžních
zápasech už i starší žáci.
V regionálním svazu stolního tenisu Rychnov nad Kněžnou
v kategorii mladší žákyně se v sezoně 2006-2007 umístila
na 6. místě Krejčíková Veronika (72 body), na 7.-8. místě
Kozáková Tereza a Matějusová Aneta (70 bodů), na 9. místě
Ledrová Jana (62 bodů), na 14. místě Morávková Pavlína
(33 bodů) a na 23.-24. místě Vytlačilová Markéta (5 bodů).
V kategorii mladších žáků se na 6. místě umístil Peňáz Daniel
(56 bodů), na 7. místě Jakubec Vojtěch (54 bodů),
na 13.-15. místě Kozák Jan (25 bodů) a na 18. místě Petraš
Michal (20 bodů).
V kategorii starších žákyň se na 4. místě umístila Ledrová Jana
(80 bodů), na 6. místě Matějusová Aneta (44 bodů), na 7. místě
Kozáková Tereza (37 bodů), na 8. místě Krejčíková Kateřina
(35 bodů), na 9.-10. místě Morávková Pavlína (33 bodů) a na 11. místě Krejčíková
Veronika (26 bodů).
V kategorii starších žáků se na 2. místě umístil Holubec Jiří (120 bodů), na 4. místě
Smutný Jakub (83 bodů), na 8. místě Marek Jiří (57 bodů), na 9.-10. místě Jakubec Vojtěch
(55 bodů), na 13.-14. místě Horáček Petr (34 bodů), na 20.-21. místě Peňáz Daniel
(17 bodů) a na 24.-25. místě Petraš Michal (15 bodů).
Co se týče krajských bodovacích turnajů, už i tam se podařilo uhrát pěkné výsledky
a umístění. Je tam ovšem daleko větší konkurence, protože zde hrají děti z krajů
Hradeckého i Pardubického.
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