Sbor dobrovolných hasičů
Starostou lhoteckého sboru byl v roce 2008 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 2008 měl lhotecký hasičský sbor 27 členů evidovaných (Petr Bečička,
František Břečťan, Milan Dědek, Hana Dědková, Jan Dostál, Josef Dostál, Jiří Fibikar,
Josef Hájek, Libor Hájek, Jan Havel, Jiří Horáček, Lukáš Horský, František Kopecký,
Josef Kurka, Ladislav Matějka, Josef Matějus, Martin Morávek, Tomáš Morávek, Václav
Morávek, Libor Provazník, Radek Provazník, Jan Růžička, Jiří Rychtařík, Jaromír
Vavruška, Michal Vavruška, Zdeněk Zahradník st. a Bohuslav Zámečník) a 18 členů
přispívajících (Lubomír 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 2008 členství ukončil
Martin Dědek z důvodu změny trvalého bydliště.
V roce 2008 reprezentovaly Lhoty na soutěžích tyto děti - Hana Fibikarová, Dušan Horváth, Barbora Kopecká, Vendula Kounová, Patrik Matějka, Pavlína Morávková, Soňa
Peňázová, Jan Růžička, Marek Růžička, Petra Zámečníková a Nikola Zavacká.
V průběhu roku 2008 se výbor scházel pravidelně jednou měsíčně (zpravidla první středu
v měsíci) na krátkých poradách, kde se projednávaly plánované akce a organizační věci.
V období, kdy byla hospoda zavřena, probíhaly schůzky v hasičské klubovně. Po otevření
hospody se hasiči scházeli již v hospodě.
V pátek 8. února se v sále vrbické hospody konala Okrsková valná hromada hasičů.
Po úvodním proslovu starosty okrsku Františka Břečťana zhodnotil uplynulý rok velitel
okrsku Jindřich Sejkora a poté se zástupci sborů také zhodnotili činnost svého sboru
v uplynulém roce a nastínili plány do budoucna. Svou zprávu přednesl zástupce výkonného
výboru okresu Rychnov nad Kněžnou Jan Starý a seznámil sbory s akcemi a povinnostmi
pro tento rok. Závěrečným slovem starosty okrsku byla valná hromada ukončena.
V sobotu 8. března 2008 se konal na Vrbici Okrskový ples hasičů. Plnému sálu hrála
k tanci i poslechu skupina JETTY z Týniště nad Orlicí.
Členský příspěvek na rok 2008 činil Kč 100,--.
V průběhu podzimních měsíců roku 2008 byla provedena technická kontrola požárního
auta, úklid hasičárny a oprava stříkačky, kterou provedl pan Skuček ze Sopotnice.
V roce 2008 získali hasiči po velmi dlouhé době první místo na hasičské soutěži - stali
se vítězi hasičské soutěže Lhotecký džbán v Kostelecké Lhotě.
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Výroční valná hromada
V sobotu 12. ledna 2008 se od 17.00 hod. konala Výroční valná hromada SDH Lhoty
u Potštejna v místním pohostinství. Dle prezenční listiny bylo přítomno 26 členů, 7 dětí
a 4 hosté. Schůzi zahájil bratr Jan Růžička, který omluvil nemocného starostu SDH bratra
Milana Dědka a přivítal všechny členy i hosty (Jindřich Sejkora - velitel okrsku, SDH
Borovnice - Ladislav Bečička, Lukáš Bečička a Tomáš Tschöpl). Dále bratr Růžička podal
zprávu o činnosti SDH v roce 2007, bratr Jiří Fibikar přednesl finanční zprávu a revizní
zprávu o kontrole účtu podal bratr Libor Hájek. V následující diskusi bylo poukázáno
na nutné opravy budovy hasičárny. Usnesení z valné hromady bylo schváleno jednohlasně.

Hospoda v té době nebyla ještě nikým pronajata, takže o pohoštění se starali sami hasiči.
Pan František Dostál, Jiří Břečťan a Milan Horský se ujali kuchyně a Lukáš Horský,
Michal Vavruška, Libor Provazník a Radomír Palán se starali o pití (točené pivo,
limonády, kořalka,...). K jídlu dostali hasiči výborný guláš s knedlíkem.
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Úklid na dvoře hasičárny
V sobotu 15. března
2008 proběhl úklid
na dvoře hasičárny.
Na dvoře jsou umístěny dva kontejnery
na železo. Svoz železného šrotu hasiči
organizují

po

celé

vesnici a v případě
zájmu pustí zájemce přímo na dvůr, aby zde mohli železo odevzdat. Bohužel lidé jsou
nepořádní a železný šrot a další odpad házejí přes plot na dvůr nebo ho nechají před
bránou. Takže na dvoře je potom nepořádek, bohužel se nejedná pouze o železný
šrot, ale i o pneumatiky,

sklo,

plasty

a jiný „bordel“.

Při

úklidu tedy Václav
Morávek,

Lukáš

Horský, Libor Hájek,
Radomír Palán a Ivana Horská „bordel“ roztřídili, odvezli na dvůr obecního úřadu, kde
se sklo a plasty třídí a ostatní odpad dali do popelnic. Pořádek po úklidu bohužel dlouho
nevydržel a do konce roku proběhla další „úklidová“ brigáda.
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Sběr železného šrotu
V sobotu 29. března 2008 proběhl sběr
železného šrotu. Hasiči rozdali po obci
letáčky, aby občané železný šrot dali před
domy do deváté hodiny ráno. Sběr
provedli Lukáš Horský, Václav Morávek,
Martin Morávek, Libor Hájek,
Michal

Vavruška,

Libor

Provazník a Radomír Palán.
Na vlek za traktorem nakládali
šrot

a

poté

ho

dávali

do kontejnerů za hasičárnou.
Jelikož lidé mají stále hodně
železného odpadu, byly svezeny čtyři vleky. Železný šrot byl
prodán za Kč 17 700,--.
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Hasičské soutěže v roce 2008
Okrsková hasičská soutěž: V sobotu
10. května se na Vrbici při příležitosti
120. výročí založení SDH Vrbice konala
okrsková hasičská soutěž. Lhoty vyslaly
jedno družstvo mužů a jedno družstvo
dětí. Muži se umístili na šestém místě ze
čtrnácti družstev a děti byly třetí ze třech
dětských družstev. Počasí bylo slunečné.
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Zleva: Michal
Vavruška, Tomáš
Morávek, Lukáš
Horský a Martin
Morávek.

Zleva: Patrik Matějka, Pavlína Morávková, Vendula Kounová, Barbora Kopecká, Marek Růžička,
Soňa Peňázová, Dušan Horváth, Nikola Zavacká, Petra Zámečníková a Hana Fibikarová.
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Hasičská soutěž na Vrbici: V rámci oslav 120 let od založení SDH Vrbice proběhl
5. července 2008 sraz rodáků a při této příležitosti se konala i hasičská soutěž, které
se zúčastnilo i družstvo dětí ze Lhot, které skončilo na třetím místě.
Lhotecký džbán: V sobotu 12. července 2008 se v Kostelecké Lhotě
konal osmý ročník netradiční hasičské soutěže Lhotecký džbán, tentokrát
na téma Z pohádky do pohádky. Děti
získaly třetí místo ze čtyř dětských
družstev a muži ve své kategorii
zvítězili (ze čtrnácti družstev). Celá
soutěž se skládala ze tří disciplín.
První disciplínou byl Hasičský útok na téma Maxipes Fík. Startující byli připraveni
na startu se soudky rumu (piva) kolem krku a speciálně upravenými přilbami, aby vypadali
jako

bernardýni.

Osmý

závodník měl speciální oblek
a

měl

představovat

Áju.

Soutěžící nejdříve po čtyřech
podlezli překážky a poté
provedli požární útok. Ája
mezitím proběhla celou trať
a schovala se do jeskyně
zlého

draka.

Po

sražení

terčů (zdolání zlého draka)
doběhli všichni závodníci pro vysvobozenou
Áju a z jeskyně jí za pomoci nosítek dopravili
zpět

na

start.

Tam

všichni zasedli ke stolu
a zkonzumovali soudky
s pivem,
místo

Ája

musela

piva

vypít

brčkem džus.
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Druhou disciplínou byl Ferda Mravenec
- soutěžící s tykadly na hlavě a puntíkatým šátkem na krku nasedli na minikolo, vzali si tyč a museli projet slalom,
na konci dráhy zazvonit na pokličky,
projet po lávce, zaparkovat kolo, podlézt
překážky, přelézt schůdky a nakonec
všichni

z tyčí

postavit

mraveniště

a schovat se do něj.

Třetí disciplína byla nazvána Sněhurka a sedm trpaslíků.
Soutěžící si na hlavu nasadili trpasličí čepičky a na startovní
čáře

bylo

připraveno

sedm

minikoleček

a

kbelíčků

s lopatkami. Soutěžící museli pomocí lopatky přendat písek
do kolečka a poté absolvovat připravenou dráhu a nakonec
opět přemístit písek do kbelíčků.
Družstvo mužů disciplínu Sněhurka a sedm trpaslíků vyhrálo,

ve Ferdovi Mravencovi byli druzí a v požárním útoku třetí.
Celkově tedy Milan Dědek, Libor Hájek, Lukáš Horský,
Martin Morávek, Tomáš Morávek, Radomír Palán, Radek Provazník a Michal Vavruška
získali opravdu vynikající první místo. Za první místo obdrželi krásný skleněný džbán
a sud piva.
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Horní řada zleva: Tomáš Morávek, Radomír Palán, Radek Provazník, Michal Vavruška, Lukáš
Horský. Dolní řada zleva: Daniel Peňáz (Borovnice), Dušan Horváth, Marek Růžička, Martin
Morávek, Milan Dědek, Libor Hájek, Nikola Zavacká, Vendula Kounová, Petra Zámečníková, Lukáš
Bednář (Borovnice), Barbora Kopecká a Patrik Matějka.
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„O HORECKÝ POHÁR“: V sobotu 6. září 2008 se konal
VIII. ročník soutěže hasičských družstev v klasickém
požárním útoku „O HORECKÝ POHÁR“.
Dětské družstvo reprezentovali: Barbora Kopecká, Nikola
Zavacká, Pavlína Morávková, Patrik Matějka, Patrik Bednář,
Lukáš Bednář, Vendula Kounová, Daniel Peňáz, Dušan
Horváth. Děti se v kategorii starší děti umístily na čtvrtém
a zároveň posledním místě.

Mužské družstvo soutěžilo v tomto
složení: Tomáš Morávek, Martin
Morávek,

Lukáš

Horský,

Michal

Vavruška, Radomír Palán, Tomáš
Tschöpl,

Michal

Tschöpl,

Lukáš

Bečička (poslední tři byla výpomoc
z borovnického družstva). V mužské
kategorii soutěžilo čtrnáct družstev,
muži bohužel skončili poslední.
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Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna
K 31. prosinci 2008 mělo Myslivecké sdružení Podháj 14 aktivních členů: Josef Bečička,
Milan Bečička, Petr Bečička, František Dudek, Jaroslav Horáček, Jindřich Husák, Zdeněk
Charvát, Ladislav Matějka, Libor Provazník, Jaromír Vavruška (všichni ze Lhot), Antonín
Diblík (Choceň), Miloš Kurka (Rychnov nad Kněžnou), David Fibikar a Miroslav Fibikar
(oba Koldín). Předsedou sdružení byl v roce 2008 Jaroslav Horáček, jednatelem Jaromír
Vavruška, hospodářem Libor Provazník a pokladníkem byl Petr Bečička.
Myslivecké sdružení hospodařilo na 603 ha honebních pozemků, z toho bylo 347 ha
zemědělské půdy, 222 ha lesní půdy a 34 ha ostatních ploch.
Honební rok trval od 1. dubna 2007 do 31. března 2008.
Výroční schůze se konala 29. března 2008 ve chlenské hospodě.
V neděli 31. srpna 2008 byla uskutečněna společná naháňka jako preventivní opatření proti
škodám černou zvěří na zemědělských a lesních pozemcích. Na této naháňce byly uloveni
dva lončáci. V sobotu 15. listopadu se konal hon, na kterém byli uloveni 3 zajíci. V pátek
26. prosince se konal hon druhý - hon na Štěpána, kdy se slovili 4 zajíci, 1 sele a 2 lončáci.
V honebním roce 2007-2008 bylo sloveno 8 srnců (z toho byl 1 ks úhyn), 2 srny, 2 srnčata,
1 muflonka, 7 selat divočáka, 16 lončáků, 1 kňour, 7 zajíců, 9 lišek, 2 psíci mývalovití,
6 kun a 10 toulavých koček. V roce 2008 se podařilo uskutečnit plánovaný poplatkový
odstřel trofejového srnce.
Celková váha slovené zvěře srnčí činila 136 kg. Jeden ks byl ponechán pro myslivecké
potřeby. Muflonka (18 kg) byla také ponechána pro myslivecké potřeby.
Černé zvěře bylo sloveno 24 ks v celkové hmotnosti 1 217 kg. Zvěřina byla rozdělena
členům dle předem daných pravidel. Několik kusů bylo využito k mysliveckým účelům
(pohoštění na výroční schůzi či dva balíčky, které byly věnovány do tomboly na rodičovský ples místní základní školy). Část zvěřiny byla dána honcům za jejich obětavou
činnost a i jejich zásluhou byl výsledek odlovu takový jaký je.
V MS Podháj byli v honebním roce 2007-2008 tři lovečtí psi - vlastnili je Miroslav Fibikar,
David Fibikar a Josef Bečička.
Ve lhotecké honitbě byly tři umělé nory, ve kterých v myslivecké sezoně 2007-2008 byly
odchyceny dvě lišky.
V honebním roce 2007-2008 bylo ve lhotecké honitbě jedenáct krmelců a jedenáct
slanisek.
Členové Mysliveckého sdružení Podháj se scházeli každý poslední pátek v měsíci.
Nejdříve se scházeli v hospodě ve Chlenech, na Sudslavi a ve Lhotách a po otevření
lhotecké hospody již jen ve Lhotách.
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Výroční schůze
V sobotu
se

konala

29.

března

výroční

2008
schůze

Mysliveckého spolku Podháj
ve chlenské hospodě, protože
lhotecká byla stále uzavřena.
K jídlu měli zúčastnění knedlo,
zelo a maso z divočáka.

Vlevo Ladislav Matějka a napravo David Fibikar se
Vlevo Ladislav Matějka a napravo David Fibikar se
svými trofejemi - muflony
svými trofejemi - muflony

Trofej z uhynulého muflona - našel
František Dudek

<= Mufloní trofej - lovec David Fibikar
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Hon na Štěpána
V pátek 26. prosince 2008
se konal hon - tradiční hon
na Štěpána. Myslivci se sešli
ráno v osm hodin v hospodě
a poté vyrazili do lesa. Tento
hon byl mimořádně úspěšný byli uloveni tři divočáci (1 sele
a 2 lončáci) a čtyři zajíci. Dva
divočáky

ulovil

Miroslav

a

třetího

host

z Vamberka.

Počasí

bylo

Fibikar

krásně mrazivé. Zakončení honu proběhlo ve lhotecké hospodě.
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Nová alej na Vrších
V neděli 20. dubna 2008 myslivci vysázeli alej stromků na Vrších a nějaké stromky sadili
i do Velké Lhoty podél Lhotského potoka. Na Vrších vysadili převážně kaštany, třešně,
hrušně a jeřáby. Alej na Vrších byla v druhé polovině roku 2008 zničena místním
zemědělcem.
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Stolní tenis - sezona 2007-2008
TTC (Table Tenis Club) Lhoty u Potštejna je registrovaný oddíl hráčů stolního tenisu,
který vznikl v roce 1997 z oddílu TJ Blesk Proruby. 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.
TTC Lhoty u Potštejna měl i v sezoně 2007-2008 čtyři týmy dospělých:
A tým – Břetislav Štieber, Milan Balous, Martin Bezdíček, Miloslav Jireš, Milan
Bečička, Jiří Varuška;
B tým - Milan Bečička, Petr Bečička, Zdeněk Drahoš, Jan Trnka, David Kopecký;
C tým - František Jakubec, Leoš Matějus, Jiří Vavruška, Rostislav Vevjora,
Miroslav Tesař;
D tým - Jiří Kroul, Libor Hájek, Josef Nádvorník, Libor Peňáz, Jakub Smutný, Jiří
Marek, Jiří Holubec, Petr Horáček (poslední čtyři jsou registrovaní jako děti),
Ladislav Jakubec st. a ml. a Martin Jireš.
TTC Lhoty u Potštejna „A“ vyhrálo v sezóně 2006-2007 krajskou soutěž 2. třídy a kvalifikovalo se do krajské soutěže 1. třídy. Mezi dvanácti týmy skončil tým „A“ v sezoně
2007-2008 na šestém místě s 46 body (11 výher, 4 remízy, 7 proher) a skóre měl 177:139
(vítězem se stala Nová Paka A s 65 body). V této soutěži se hrálo 22 kol.
TTC Lhoty „B“ skončil na prvním místě v nejvyšší okresní soutěži - regionální přebor
1. třídy. TTC Lhoty „B“ získalo 66 bodů, odehrálo 24 zápasů (20 výher, 2 remízy
a 2 prohry) a skóre bylo 232:115 setů. Tým „B“ okresní soutěž tedy vyhrál a vybojoval
si postup do krajské soutěže 2. třídy. V sezóně 2008-2009 budou poprvé v historii oddílu
dvě družstva („A“ a „B“), která budou hrát krajské soutěže.
TTC Lhoty „C“ soutěžilo ve stejné soutěži jako tým „B“ - regionální přebor 1. třídy. Tým
„C“ skončil na šestém místě s 52 body (13 výher, 2 remízy a 9 proher) a skóre bylo
175:166. V regionálním přeboru 1. třídy se hrálo 24 zápasů a celkový počet družstev
byl 13.
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TTC Lhoty „D“ skončily v regionálním přeboru 3. třídy na 3 místě s 57 body (17 výher,
1 remíza a 4 prohry). V této soutěži bylo dvanáct mužstev a vítězem se stal Rychnov „C“
s 62 body. V této soutěži se hrálo 26 kol.
Děti začaly trénovat v prosinci 2005 a během sezony jezdily na okresní bodovací turnaje
mládeže a tam získávaly body, podle kterých se určilo pořadí za celou sezonu.
Seznam registrovaných dětí v oddílu stolního tenisu TTC Lhoty u Potštejna v sezoně
2007-2008: Vojtěch Jakubec (Chleny), Michal Petraš (Lhoty), Jan Kozák (Polom) a Daniel
Peňáz (Chleny), Veronika Krejčíková (Polom), Tereza Kozáková (Polom), Pavlína
Morávková (Lhoty), Jana Ledrová (Lhoty), Aneta Matějusová (Borovnice), Jiří Marek
(Lhoty), Petr Horáček (Lhoty), Jakub Smutný (Borovnice), Jiří Holubec (Přestavlky),
Kateřina Krejčíková (Polom) a Hana Černá (Přestavlky). Děti trénují dvakrát týdně
ve škole ve Lhotách a jejich trénink provádí Ladislav Jakubec, František Jakubec a Leoš
Matějus.
V regionálním svazu stolního tenisu Rychnov nad Kněžnou v kategorii mladší žáci se v sezoně 2007-2008 umístil na 7. místě Vojtěch Jakubec, na 8. místě Jan Kozák, na 9. místě
Michal Petraš a na 10. místě Daniel Peňáz. V této kategorii soutěžilo patnáct žáků.
V kategorii mladších žákyň se z celkového počtu devatenácti žákyň v sezoně 2007-2008
umístila na 8. místě Tereza Kozáková, na 10. místě Aneta Matějusová, na 11. místě
Pavlína Morávková, na 13. místě Veronika Krejčíková a na 15. místě Jana Ledrová.
V kategorii starší žáci soutěžilo třicet žáků.
Z TTC Lhoty u Potštejna v této kategorii
soutěžilo sedm žáků. Nejlépe se umístil Jiří
Holubec a to na 5. místě. Na 13. místě
se umístil Jakub Smutný, na 14. místě Vojtěch
Jakubec,

na

17.

místě

Daniel

Peňáz,

na 18. místě Jiří Marek, na 25.-26. místě
se umístil Michal Petraš a 29.-30. místě Jan
Kozák.
V kategorii starší žákyně se na 10. místě umístila Aneta Matějusová, na 11. místě Veronika
Krejčíková, na 12. místě Tereza Kozáková, na 13. místě Kateřina Krejčíková, na 15. místě
Jana Ledrová, na 16. místě Pavlína Morávková a na 18. místě Hana Černá. V této kategorii
soutěžilo dvacet dva žákyň.
V kategorii dorostenci z celkového počtu dvaceti osmi soutěžících skončil na 10. místě Jiří
Holubec, na 17.-18. místě Jiří Marek a na 20.-22. místě Jakub Smutný a Petr Horáček.
V kategorii dorostenkyně TTC Lhoty neměl v sezoně 2007-2008 žádnou zástupkyni.
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