Nový rybník a zahradní domek u bývalé požární nádrže
Za pilou u bývalé požární
nádrže nechal v roce 2009
vybudovat Pavel Zářecký
nový rybník. V tomto roce
začal

stavět

i

zahradní

domek, který byl dokončen
v roce 2010.
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Skácení stromů na návsi

V pondělí 27. září 2010 byly na návsi skáceny dva stromy - borovice černá a smrk
pichlavý. Stromy již byly přerostlé a větve
borovice zasahovaly do drátů elektrického
vedení. Stromy skácel Josef Provazník
s Liborem

Provazníkem.

Konečný

úklid

provedli obecní zaměstnanci.
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Sundání vývěsních štítů na obchodě a pohostinství
V říjnu 2010 sundali obecní zaměstnanci z budovy obchodu a pohostinství staré vývěsní
štíty s nápisy Smíšené zboží (na obchodě) a Pohostinství (na hospodě). Nápisy na štítech
byly špatně čitelné.
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Nová turistická trasa přes Lhoty u Potštejna
V září 2010 byla ve Lhotách
vyznačena nová trasa turistického značení - modrá značka. Cílem této trasy bylo
propojení Potštejna s Homolí.
Trasa začíná na parkovišti
pod hradem Velešov, vede
přes Velkou Lhotu pod Homol a dále přes Malou Lhotu
na Polom. Délka nově vytvořené trasy je 8,5 kilometru.
V listopadu byly ve Lhotách
ještě umístěny dva směrovníky, oba na sloupech elektrického vedení - v Malé Lhotě
na návsi a ve Velké Lhotě u rybníka.
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Vodárna - vyčištění podzemních zásobníků na vodu
Ve čtvrtek 1. července 2010 Lukáš Horský a Jan Růžička vypustili ve vodárně z pravého
zásobníku na vodu vodu. Lukáš Horský vlezl do zásobníku a koštětem vymetl nepořádek dole byla usazená asi třícentimetrová vrstva bahna. Zásobník poté vypláchli čistou vodou
a znovu napustili.

Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 stejným způsobem vyčistili levý zásobník na vodu, tentokrát
čištění provedli Lukáš Horský s Janem Havlem. Do zásobníku vlezl opět Lukáš Horský
a vymetl odsud asi pěticentimetrovou vrstvu bahna.
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Hasičárna - výměna oken, dveří, vrat a stavební úpravy
V létě 2010 začali obecní zaměstnanci s bouracími pracemi v hasičárně. Vybourání oken
a dveří a stavební úpravy provedli zaměstnanci v rámci Veřejně prospěšných prací.

V září byla vyměněna garážová vrata a namontovány nová okna a dveře. Stará dřevěná,
dvoukřídlá vrata byla nahrazena sekčními, elektricky ovládanými, výsuvnými vraty
s polyuretanovou izolací v bílé barvě. Vrata dodala firma Vrata Novák s. r. o. z Dlouhé Vsi.
Nová

vrata

jsou

zatím

stále

schována za těmi starými.
Okna byla nahrazena plastovými
v bílé barvě. Dvě okna byla ponechána v původním rozměru, jedno
bylo zúženo a jedno bylo zvětšeno
na výšku. Okno z přední strany
budovy bylo zrušeno úplně. Luxfery v garáži byly nahrazeny plastovými rámy s pevným zasklením.
Nové vchodové dveře s nadsvětlíkem
jsou také plastové, bílé. Druhé vchodové dveře do skladu pohonných hmot
byly zazděny. Okna a dveře dodala firma Proplast, spol. s r. o. z Ústí nad Orlicí. Venkovní parapety dodal a namontoval Milan Dědek ze Lhot u Potštejna.
Obecní zaměstnanci vybourali vnitřní
příčku.

Vybouráním

příčky

mezi
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skladem pohonných hmot a dalším malým skladem vznikla jedna větší místnost, opět sklad,
se vstupem z vnitřku budovy. Proto byly zrušeny jedny venkovní dveře a okno. Dále
zaměstnanci vyzdili příčku v prostoru dílny, kde vznikl prostor pro WC a malou kancelář
pro potřeby budoucího sběrného dvora. Z tohoto prostoru byly nově vybourány dveře ven
z budovy do prostoru budoucího zastřešeného skladu. Tento otvor byl zatím
provizorně

osazen

starými dveřmi.
Do budovy již byla
v minulosti zavedena vodovodní přípojka. Nyní byla voda nově rozvedena na budoucí WC (mísa, umyvadlo) a do klubovny
hasičů. K tomu byla nyní vybudována i vnitřní kanalizace, vyvedená vně budovy, zatím
bez připojení na odpovídající septik.
V budově kromě garáže byly nově nainstalovány elektrické rozvody (bez kompletace rozvaděč, zásuvky, vypínače a podobně zatím chybí), instalaci provedl Jan Dostál ze Lhot
u Potštejna.
Dále byly odstraněny původní podlahy z betonové mazaniny a byl proveden nový podkladní beton a na něj položena izolace proti zemní vlhkosti.
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Nové domy za bytovkami
Ve Lhotách u Potštejna se v roce 2010 začaly stavět čtyři nové domy - na stavebních
parcelách za bytovkami v Malé Lhotě. Ke konci roku byly tři domy zastřešeny a čtvrtý měl
hotovou základovou desku. Stavba pátého domu pokračovala již od minulého roku.

1 - František Veverka a Pavlína Šponarová
František Veverka a Pavlína Šponarová
začali se stavbou domu v roce 2009. Letos
přibyla do domu nová okna v bílé barvě
a začalo se s vnitřními úpravami.
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2 - Petr a Monika Kovaříčkovi
Manželé Kovaříčkovi začali se stavbou
svého domu na jaře 2010. V tomto roce
dokončili hrubou stavbu včetně střechy.
Zároveň s domem stavěli i garáž, která
měla ke konci roku 2010 také hotovou
střechu.
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3 - David Šafek a Lucie Kaňáková - manželé Šafkovi
David Šafek a Lucie Kaňáková začali
se stavbou svého domu také na jaře 2010.
V říjnu David s Lucií měli svatbu a ve stavbě domu pokračovali již jako manželé
Šafkovi. Na konci roku měli David s Lucií
hotovou hrubou stavbu včetně střechy.
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4 - Roman Čermák a Radka Matějusová
Roman

Čermák

a Radka Matějusová

začali se stavbou svého domu v létě 2010
a v tomto roce dokončili hrubou stavbu
včetně střechy.
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5 - Jindřich Husák
V létě 2010 začal se stavbou domu také
Jindřich Husák. V létě vybudoval základovou desku domu, ale v tomto roce se stavbou již dále nepokračoval.

Opravy, rekonstrukce a přístavby budov
V roce 2010 přistavěli jedni majitelé ke svému domu přístěšek sloužící jako garáž a další
majitelé udělali na svém domě novou fasádu. Na pile pokračovali opravy budov.
S rekonstrukcí začal také nový majitel budovy - č. p. 53.

Přístřešek na auto - č. p. 11
V létě

2010

si

nechali

Dudkovi,

č. p. 11 vybudovat přístřešek na auto,
který přistavěli ke stávající budově.
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Nová fasáda - č. p. 106
Horských, č. p. 106 začali na podzim 2009
se zateplením svého domu polystyrenem, během
roku 2010 zateplení dokončili a v létě udělali
ještě novou fasádu v zelené barvě.

Opravy budov a nová fasáda - č. p. 26
V roce 2009 byla na jedné budově na pile, č. p. 26 zrekonstruována střecha. Na jaře 2010
byla na této budově vyměněna okna a dveře, opravena fasáda a na podzim ještě uděláno
dřevěné zastřešení vchodu do budovy.
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Na další budově byla na podzim 2010 také zrekonstruována střecha a byly opraveny
komíny. U budovy bylo ještě vykáceno několik stromů, které ohrožovaly okolí.
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Oprava budovy - č. p. 53
V roce 2009 koupil č. p. 53 (napravo od budovy Obecního úřadu) Pavel Zářecký a v roce
2010 začal s přestavbou budovy.

Nejdříve byly vykáceny stromy před budovou na východní straně, poté byl srovnán terén
a plocha před budovou byla zpevněna štěrkem. Dále byl zbourán přístěnek k budově (dříve
sloužil jako veranda při vchodu do kanceláře a bytu). Ze západní strany, ze dvora od budovy obecního úřadu byla vybrána hlína a také zde byl srovnán terén. Na této straně roste
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vzrostlá lípa, jejíž
větve byly z jara
ořezány,

aby již

neohrožovaly okolí.
Ve sklepních prostorech, které byly
při úpravách zasypány, se dříve
skladovalo hnojivo
a v dřevěných patrech, které byly odstraněny, se dříve skladovalo obilí. V souvislosti s vybouráním starých dřevěných pater
se musela nyní zpevnit střecha novými trámy. Po zasypání sklepů měla část prostoru
podlahu níže a část výše, na jejich lomu byla tedy
vyzděna nová zeď, která rozdělila prostor na dvě
velké místnosti. V přední části budovy byly vybourány příčky i strop (byl již v nevyhovujícím stavu).
Místo starých posuvných dřevěných vrat byla zpředu budovy namontována nová rolovací vrata, vzadu směrem k obecnímu úřadu byla vrata zrušena
úplně. Dále byly vybourány otvory pro nová okna,
pro nové dveře a zároveň zazděny stávající malá
okénka a zadní vrata. Zdi mezi jednotlivými pilíři byly dozděny do jedné plochy (kvůli
dosoušení skladovaného obilí bylo původní obvodové zdivo z drenážních trubek). V září
byla ještě dána nová okna v hnědé barvě a dvoje vstupní dveře. Okna v přední části budovy,
kde dříve bývala kancelář a byt, byla vyměněna v prosinci.

- 53 -

- 54 -

Sbor dobrovolných hasičů
V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná
hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru
byl opět zvolen Milan Dědek, velitelem Václav Morávek, místostarostou Jan Růžička,
novým jednatelem Jan Havel, hospodářem zůstal Jiří Fibikar, revizorem Libor Hájek
a členy výboru byli Jiří Horáček, Lukáš Horský a nově Ladislav Matějka. Za nového člena
byla přijata Soňa Zářecká.
Členský příspěvek na rok 2010 činil Kč 100,--.
V průběhu roku 2010 se výbor scházel pravidelně jednou měsíčně (zpravidla první středu
v měsíci) ve lhotecké hospodě na krátkých poradách, kde se projednávaly plánované akce
a organizační věci.
Ke konci roku 2010 měl lhotecký hasičský sbor 28 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 ml., Michal Vavruška, Zdeněk Zahradník st., Bohuslav Zámečník a Soňa
Zářecká) a 18 členů přispívajících (Lubomír Andrle, Jiří Břečťan, František Dostál,
Jaroslav Hájek, Jiří Havlík, Milan Horský, Josef Hylák, Jaroslav Charvát, Zdeněk Charvát,
Josef Jiruška, Jaromír Kameník, František Kozel, Jaroslav Morávek, Josef Provazník,
František Starý, Milan Stejskal, Jaromír Vavruška st. a Zdeněk Zahradník ml.).
V roce 2010 reprezentovaly Lhoty na soutěžích tyto děti - Barbora Kopecká, Vendula
Kounová, Patrik Matějka, Marek Růžička, Kateřina Sýkorová, Petra Zámečníková, Oldřich
Zářecký, Nikola Zavacká, Lukáš Bednář (Borovnice), Martin Kroul (Přestavlky), Daniel
Peňáz (Chleny), Josef Štěpán (Chleny) a Martin Žid (Chleny).
V létě 2010 se několik místních žen rozhodlo sestavit hasičské družstvo. Ženy pod vedením Jana Havla poctivě trénovaly a v září se zúčastnily své první hasičské soutěže
v Kosteleckých Horkách. Zde se sešlo deset ženských družstev a lhotecké ženy se umístily
na výborném třetím místě. Složení ženského družstva - Marcela Flegelová, Michaela
Hlávková, Lenka Jakubcová, Monika Kounová, Veronika Pavelková (Vamberk), Karla
Stará, Věra Sýkorová a Soňa Zářecká.
V pátek 15. ledna 2010 se na Polomi konal již sedmý hasičský ples okrsku číslo osmnáct.
V pátek 19. února 2010 se v Borovnici konala okrsková valná hromada. Byla zde mimo
jiné připomenuta i dlouholetá činnost lhoteckého hasiče Františka Kopeckého, jako okrskového preventisty, který tuto funkci vykonával deset let a nyní požádal o uvolnění.
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Na jeho místo byl odsouhlasen Roman Frankota
z Kosteleckých Horek. I v okrsku č. 18, do kterého
SDH Lhoty u Potštejna patří, proběhli v roce 2010
volby nového výboru - starostou okrsku zůstal
František Břečťan ze Lhot a velitelem okrsku
Jindřich Sejkora z Přestavlk. Na této okrskové valné
hromadě bylo předáno ocenění (medaile sv. Floriána)
starostovi okrsku Františku Břečťanovi u příležitosti
jeho životního jubilea, jako ocenění za dlouholetou
obětavou práci v oblasti hasičství.
V březnu 2010 byla provedena technická kontrola
lhotecké hasičské Avie, kterou zajistil Jiří Rychtařík.
Během jarních měsíců proběhl úklid hasičárny
a přilehlých prostor. Na dvoře hasičárny jsou
František Břečťan

umístěny dva kontejnery na železný šrot. Hasiči

v případě zájmu pustí zájemce přímo na dvůr, aby zde mohli železo odevzdat. Bohužel sem
lidé vozí i jiný odpad, který je pak nutno roztřídit. Sběr železného šrotu v roce 2010 hasiči
neprováděli, prodali pouze sběr z loňského roku, v roce 2009 byla totiž velmi nízká
výkupní cena. V roce 2010 získali prodejem železného šrotu částku Kč 24 000,--.
V dubnu a pak před každou soutěží probíhal pravidelný nácvik mládeže, který vedli Jan
Havel, Lukáš Horský, Libor Hájek a Ladislav Matějka.
V pátek 24. září 2010 od 17.00 hod. proběhlo u hospody zakončení hasičské sezony.
Hasiči při této příležitosti prodávali grilované makrely a kuřecí plátky.
V roce 2010 hasiči zakoupili šest nových vysílaček
značky TOPCOM Twintalker 9100, které se používají
ke

komunikaci

při

ná-

mětovém cvičení nebo byly
také použity při požáru.
Jsou umístěny v hasičárně
na dobíjení, aby je bylo
možno použít při výjezdu.
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Námětové cvičení na Homoli
V sobotu 26. června 2010 se
v devět hodin rozezněla ve Lhotách siréna, která hned poté zazněla díky součinnosti s operačním střediskem v Rychnově
nad

Kněžnou

v bezdrátovém

rozhlasu mikroregionu Brodec
po téměř celém území okrsku
číslo osmnáct. Na námětové cvičení se sem kromě místních
hasičů

dostavily

dle

domluvy

hasiči

z Přestavlk a Polomi.
Na návsi ve Lhotách sáli lhoteční hasiči
vodu z nádrže a táhli ji hadicemi po silnici

směrem k Homoli až k posledním domům.
Tam vodu přebírali hasiči z Přestavlk a tlačili ji dále až k lesíku, kde vodu přebírali
hasiči z Polomi a lesní cestou ji tlačili
k domům na Homoli. Tlak
vody byl přes tuto vzdálenost
a převýšení velmi dobrý
a bylo konstatováno, že tímto
způsobem by bylo možné
v případě potřeby zasáhnout.
Po skončení akce zúčastnění
zhodnotili výsledek při krátkém posezení u grilovaných
steaků a dalšího občerstvení
za tělocvičnou.
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Čištění koryta potoka ve Velké
Lhotě
V úterý 6. července 2010 nechal Jan
Ledr vybrat bagříkem z koryta potoka
(pod rybníkem) ve Velké Lhotě nánosy bahna. Bahno odvážel Jan Ledr
na vleku za traktorem. Bahno vozil
vedle cesty na Podháj a celkem odvezl
devět plných vleků. Po vybrání koryta
ho hasiči (Milan Dědek, Jiří Horáček, Lukáš Horský, Josef Jiruška,
Jan Růžička a Bohuslav Zámečník)
dočišťovali pomocí hasičské techniky.
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Požár balíků sena ve skladovací hale
Šest jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů bylo 13. července 2010 večer
přivoláno k požáru lisovaných kulatých
balíků sena ve skladovací hale Šaldových
u salaše ve Lhotách u Potštejna. Na místo
vyjeli profesionální hasiči z Rychnova
nad Kněžnou, dobrovolní hasiči obcí
Lhoty u Potštejna, Kostelec nad Orlicí,
Vamberk, Doudleby nad Orlicí a Choceň.
Hasiči ze Lhot u Potštejna natáhli hadice
z nádrže na návsi a začali hasit hořící balíky ještě před příjezdem první hasičské cisterny,
čímž odchytili požár v zárodku před rozhořením a rozšířením na větší část skladu. Hořící
balíky sena postupně vyvážel nakladačem Jaroslav Hájek před halu, kde byly rozebírány
a dohašovány.
Požár byl nahlášen v 19.15 hod., v 19.20 hod. byli lhotečtí dobrovolní hasiči již na návsi
u nádrže s mašinou a teprve v 19.37 hod. přijeli první
posily - dobrovolní hasiči z Kostelce nad Orlicí.
Požár zjistil Jaromír Starý. Se lhoteckým zásahovým

Zleva: Milan Dědek a Václav Morávek.
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vozidlem (Avií) vyjeli Jan Havel, Václav
Morávek, Libor Provazník a Jan Růžička.
Potom dorazili Lukáš Horský, Milan Dědek,
Ladislav Matějka, Bohumil Zámečník a Libor Hájek. Lhotečtí hasiči zůstali na místě až
do rána následujícího dne, kdy prováděli
dohled nad požářištěm. Během noci na požářiště dohlíželi Jan Havel, Lukáš Horský,
Libor Hájek, Václav Morávek a Jan Růžička.
Požár poškodil celkem 24 lisovaných balíků
sena v hodnotě Kč 12 000,--. Včasným zásahem se podařilo uchránit majetek ve výši Kč 1 750 000,--.
Příčinou vzniku požáru bylo špatné (nedostatečné) slisování sena do balíků. Seno bylo
příliš vlhké a málo slisované. Balíky sena se ve spodní části haly zbortily, tudíž nezvnikly
větrací šachty při narovnání balíků do stohu, a tím
došlo k zapaření a samovznícení sena.

Zleva: Václav Morávek, Milan Dědek
a Lukáš Horský.

Zleva: Milan Dědek, Václav Morávek, Lukáš Horský
a Jan Havel.
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Hasičské soutěže v roce 2010
Okrsková hasičská soutěž: V sobotu 15. května 2010 se v Borovnici konala okrsková hasičská soutěž.
Lhoty u Potštejna reprezentovala
dvě družstva - děti a muži.

Děti se ve své kategorii umístily
na druhém místě s časem 48.54 s.,
zvítězilo

družstvo

z Vrbice

(47.20 s.). Celkem soutěžila čtyři
dětská družstva.

Horní řada zleva: Martin Žid (Chleny) a Lukáš Bednář
(Borovnice). Prostřední řada zleva: Marek Růžička,
Patrik Matějka, Vendula Kounová, Petra Zámečníková
a Nikola Zavacká. Dolní řada zleva: Josef Štěpán
(Chleny), Barbora Kopecká a Kateřina Sýkorová.

V kategorii mužů soutěžilo třináct družstev a muži skončili
na výborném čtvrtém místě s časem 39.25 s., putovní pohár
okrsku si odvezlo družstvo mužů z Vrbice s časem 36.00 s.
V kategorii mužů byla předána zvláštní cena za 4. místo - dort
od velitele okrsku, lhotečtí hasiči si na něm velmi pochutnali.

Zleva: Petr Bečička, Libor Hájek, Jan Havel, Michal Vavruška, Tomáš Morávek, Lukáš Horský
a Ladislav Matějka.

- 61 -

O Pohár SDH Přestavlky: V sobotu 19. června 2010 se v Přestavlkách konal druhý
ročník soutěže v klasickém požárním útoku o Pohár SDH Přestavlky. Letošní soutěže
se zúčastnila tři dětská družstva, dvě družstva žen a sedm družstev mužů. Lhoty
u Potštejna reprezentovalo pouze družstvo dětí.

Ve své kategorii lhotecké družstvo dětí zvítězilo s časem 33.50 s. před druhou Vrbicí
(39.20 s.) a třetí příčka patřila dětem z Přestavlk (51.03 s.). V mužské kategorii zvítězili
hasiči z Rájce s časem 22.70 s.
Jelikož všechna družstva (dětská, ženská
i mužská) soutěžila za naprosto stejných
podmínek (dvě hadice B), je zajímavé
seřadit všechny kategorie dohromady - lhotecké děti se z celkového počtu dvanácti
družstev umístily na krásném šestém místě.

Horní řada zleva: Josef Štěpán (Chleny), Patrik Matějka, Marek Růžička, Barbora Kopecká, Petra
Zámečníková a Nikola Zavacká. Dolní řada zleva: Martin Žid (Chleny), Kateřina Sýkorová, Lukáš
Bednář (Borovnice) a Daniel Peňáz (Chleny).
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Lhotecký džbán: V sobotu 10. července 2010
se v Kostelecké Lhotě
konal desátý ročník netradiční hasičské soutěže Lhotecký džbán.
Lhoty u Potštejna reprezentovalo
družstvo dětí a mužů. Letos byly
pouze dvě soutěže.
Hasičský útok proběhl v dětském
stylu. Soutěžící vybaveni dětskými rekvizitami (dětské družstvo
dostalo pouze bryndák a dudlík,
dospělí

navíc

plínku

a

čepeček)

vyrazili na dětských autíčkách k útoku.
Samotný útok proběhl standardně,
ale po zasažení cílů, museli jednoho
soutěžícího dovézt na kárce k domovu,
kde již čekala maminka (poslední
soutěžící v zástěře a šátku) s dětskou
přesnídávkou, kterou museli soutěžící
co nejrychleji sníst. K přesnídávce
museli ještě vypít necelou láhev vody.
Druhou soutěží byl bowling. Soutěžící museli co nejrychleji skácet
fotbalovým
(1,5 litrové lahve naplněné vodou). Každý
ze soutěžících házel pouze jednou.
Dětské družstvo skončilo na třetím místě,
celkem soutěžila tři dětská družstva.
Mužských družstev soutěžilo dvanáct, lhotecké družstvo zazářilo a celou soutěž vyhrálo.
V útoku obsadili muži třetí místo a bowling
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míčem

deset

kuželek

vyhráli (shodili všech deset kuželek v nejlepším čase). Muži vyhráli Lhotecký džbán již
podruhé (poprvé v roce 2008). Všichni si soutěž náležitě užili a z výsledku byli nadšeni.

Horní řada zleva:
Nikola
Zavacká,
Petra Zámečníková, Martin Kroul
(Přestavlky), Patrik
Matějka, Barbora
Kopecká, Vendula
Kounová a Lukáš
Bednář (Borovnice). Dolní řada
zleva: Marek Růžička, Daniel Peňáz
(Chleny) a Oldřich
Zářecký.

Zleva: Martin Morávek, Veronika Pavelková (Vamberk), Jan Havel, Tomáš Morávek, Miloslav Jireš
(Borovnice), Petr Vilímek (Koldín), Lukáš Horský a Libor Hájek.
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O Horecký pohár: V Kosteleckých Horkách
se v sobotu 4. září 2010 konal již desátý ročník
soutěže O Horecký pohár. Za Lhoty u Potštejna
zde soutěžila tři družstva - dětské, ženské
a mužské.
Děti se ve své kategorii starších dětí, kde soutěžila čtyři družstva, umístily na třetím místě s časem
47.45 s., zvítězily děti z Běstovic (čas 41.34 s.).
Po mnoha letech soutěžilo za Lhoty u Potštejna
i ženské družstvo a při své premiéře se lhotecké ženy nenechaly vůbec zahanbit. V ženské
kategorii soutěžilo deset družstev a soutěžící ze Lhot se umístily na výborném třetím místě
(čas 44.07 s.), zvítězilo domácí družstvo s časem 37.94 s.
V mužské kategorii soutěžilo šestnáct družstev a lhotečtí muži skončili na devátém místě
s časem 44.40 s., zvítězili mladší muži z Kosteleckých Horek (čas 38.97).

Horní řada zleva: Nikola
Zavacká, Petra Zámečníková,
Marek Růžička, Martin Kroul
(Přestavlky), Lukáš Bednář
(Borovnice) a Martin Žid
(Chleny). Dolní řada zleva:
Daniel Peňáz (Chleny), Barbora Kopecká, Patrik Matějka,
Vendula Kounová a Kateřina
Sýkorová.
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Horní řada zleva:
Soňa Zářecká, Věra
Sýkorová,
Marcela
Flegelová, Michaela
Hlávková,
Lenka
Jakubcová a Monika
Kounová. Dolní řada
zleva: Karla Stará,
Jan Havel (trenér)
a Veronika Pavelková (Vamberk).

Zleva: Jakub Smutný (Borovnice), Petr Bečička, Martin Morávek,
Jaromír Starý, Lukáš Horský, Libor Hájek a Tomáš Morávek.
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Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna
K 31. prosinci 2010 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 ml. (všichni ze Lhot),
Antonín Diblík (Choceň), Miloš Kurka (Rychnov nad Kněžnou), David Fibikar a Miroslav
Fibikar (oba Koldín). Předsedou sdružení byl v roce 2010 Jaroslav Horáček, jednatelem
Jaromír Vavruška, hospodářem Libor Provazník a pokladníkem byl Petr Bečička.
Výroční schůze Mysliveckého sdružení Podháj se konala v sobotu 6. března 2010 ve lhotecké hospodě. Členové Mysliveckého sdružení Podháj se scházeli každý poslední pátek
v měsíci ve lhotecké hospodě.
Myslivecké sdružení hospodařilo na 603 ha honebních pozemků, z toho bylo 347 ha
zemědělské půdy, 222 ha lesní půdy a 34 ha ostatních ploch.
Myslivecký rok trval od 1. dubna 2009 do 31. března 2010.
V mysliveckém roce 2009-2010 bylo sloveno 11 srnců (z toho byl 1 kus sražen autem),
8 srn, 3 srnčata, 2 mufloni, 7 selat divočáka, 5 lončáků, 1 kňour, 2 zajíci, 6 lišek, 2 kuny
a 5 toulavých koček. Celková váha slovené zvěře srnčí činila 227 kg a zvěře mufloní 34 kg.
Dva kusy srnčí zvěře byly ponechány pro myslivecké potřeby a zbytek vyl rozdělen mezi
členy. Zvěř mufloní byla ponechána pro potřeby mysliveckého sdružení.
Černé zvěře bylo sloveno 13 ks o celkové hmotnosti 506 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 a dva kusy byly dány jako sponzorský dar na Setkání
koňských sil pod homolskými schody).
V MS Podháj byli v mysliveckém roce 2009-2010 tři lovečtí psi - vlastnili je Miroslav
Fibikar, David Fibikar a Josef Bečička. Ve lhotecké honitbě
byly tři umělé nory, ve kterých v myslivecké sezoně
2009-2010 byly odchyceny tři lišky. Dále bylo ve lhotecké
honitbě jedenáct krmelců a jedenáct slanisek.
V roce 2010 se podařilo uskutečnit plánovaný poplatkový
odstřel trofejového srnce.
V roce 2010 se uskutečnily dva hony. První hon se konal
v sobotu 4. prosince 2010, na tomto honu se ulovili tři zajíci.
Druhý hon se konal v neděli 26. prosince 2010 (hon
na Štěpána), na tomto honu se ulovili dva zajíci. Zakončení
obou honů bylo ve lhotecké hospodě.

Na Vrších
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Stolní tenis - sezona 2009-2010
TTC (Table Tenis Club) Lhoty u Potštejna je registrovaný oddíl hráčů stolního tenisu.
Během sezóny se hrají utkání - každý tým hraje dvakrát s každým týmem dané soutěže.
V jednom utkání se hraje 18 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.
TTC Lhoty u Potštejna měl v sezoně 2009-2010 pět týmů dospělých, oproti minulé
sezóně přibyl E tým. Tento tým vznikl hlavně kvůli dětem a dorostencům, aby si zkusili,
jaké je to hrát mezi dospělými.
A tým - Břetislav Štieber (Borovnice), Milan Balous (Týniště nad Orlicí), Martin
Bezdíček (Borovnice), Vojtěch Kaplan (Ústí nad Orlicí), Jan Trnka (Potštejn) a Milan
Jíra (Kostelec nad Orlicí);
B tým - Milan Bečička (Kostelec nad Orlicí), Martin Jakubec (Voděrady), Jiří Vavruška
(Lhoty), Jan Trnka, Rostislav Vevjora (Kostelec nad Orlicí), Miloslav Jireš (Borovnice),
Vojtěch Kaplan a Zdeněk Drahoš (Kostelec nad Orlicí);
C tým - Miloslav Jireš, Jan Trnka, Rostislav Vevjora, Zdeněk Drahoš, Leoš Matějus
(Borovnice), František Jakubec (Chleny), Libor Peňáz (Chleny), David Kopecký (Lhoty)
a Petr Bečička (Lhoty);
D tým - Leoš Matějus, František Jakubec, Miroslav Tesař (Kostelec nad Orlicí), Libor
Peňáz, Dušan Junek (Přestavlky), Miloslav Jireš, Jakub Smutný (Borovnice), Jiří Marek
(Lhoty), Petr Horáček (Lhoty), Michal Vecko (Potštejn), Vojtěch Jakubec (Chleny),
Daniel Peňáz (Chleny) a David Kopecký;
E tým - Jiří Marek (Lhoty), Tereza Kozáková (Polom), Michal Vecko, Jakub Smutný,
Dušan Junek, Daniel Peňáz, Petr Horáček a Ladislav Jakubec (Proruby).
TTC Lhoty u Potštejna „A“ hrál v sezóně 2009-2010 poprvé v nejvyšší krajské soutěži
Divize muži, v této soutěži skončil na pátém místě s 44 body (10 výher, 4 remízy
a 6 proher), skóre bylo 163:143. V této soutěži se hrálo 20 kol a soutěžilo zde 11 týmů.
Vítězem se stal Sokol Hradec Králové 2 C s 51 body.
TTC Lhoty „B“ soutěžil v krajské soutěži II. třídy, skupina B, tým „B“ skončil na čtvrtém
místě s 49 body (13 výher, 1 remíza a 8 proher), skóre bylo 170:153. Vítězem se stal tým
DTJ Hradec Králové B s 65 body. V této soutěži hrálo 12 týmů 22 kol.
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TTC Lhoty „C“ soutěžil v regionálním přeboru 1. třídy, tým „C“ skončil na pátém místě
s 61 body (17 výher, 1 remíza a 8 proher) a skóre bylo 218:176. Vítězem se stal Rychnov
nad Kněžnou A se 75 body. V regionálním přeboru 1. třídy se hrálo 26 zápasů a celkový
počet družstev byl 14.
TTC Lhoty „D“ skončil v regionálním přeboru 2. třídy na osmém místě s 51 body
(10 výher, 5 remíz a 11 proher), skóre bylo 228:240. V této soutěži hrálo čtrnáct mužstev
a vítězem se stal Rychnov nad Kněžnou B se 67 body. V této soutěži hrálo 14 týmů 26 kol.
TTC Lhoty „E“ skončil v regionálním přeboru 3. třídy na šestém místě s 54 body
(13 výher, 3 remízy a 9 proher), skóre bylo 246:222. V této soutěži hrálo čtrnáct mužstev
a vítězem se stalo České Meziříčí B se 76 body. V této soutěži se hrálo 26 kol.
Děti během sezony jezdily na okresní bodovací turnaje mládeže a tam získávaly body,
podle kterých se určilo pořadí za celou sezonu. Děti trénovaly dvakrát týdně ve škole
ve Lhotách a jejich trénink vedli Ladislav Jakubec, František Jakubec, Leoš Matějus
a Břetislav Štieber.
V celostátních soutěžích nejmladšího žactva TTC Lhoty výborně reprezentovala v sezoně
2009-2010 Tereza Kozáková (Polom). Ta ve své kategorii skončila jen s minimálním
odstupem na vítězku druhá. Dále se několika turnajů zúčastnily Kateřina Sýkorová (Lhoty,
skončila na 25. místě) a Anna Hlávková (Lhoty, zůstala neklasifikována - nezúčastnila se
potřebného počtu turnajů). Ve společných soutěžích krajů Královéhradeckého a Pardubického reprezentovaly TTC Lhoty u Potštejna v sezoně 2009-2010 v kategorii nejmladších
žákyň Tereza Kozáková, která tuto kategorii vyhrála, dále pak Kateřina Sýkorová (7. místo)
a Anna Hlávková (8. místo). V nejmladších žácích TTC Lhoty reprezentovali Oldřich
Zářecký (Lhoty, 32. místo) a Jakub Fabián (Lhoty, ten se připojil na konci sezony, ale díky
malému počtu startů nebyl klasifikován). V kategorii mladší žákyně reprezentovaly Tereza
Kozáková (6. místo), Anna Hlávková a Kateřina Sýkorová (obě odehrály v této kategorii
málo turnajů, tudíž nemohly být klasifikovány), v kategorii mladší žáci Daniel Peňáz
(Chleny, 13. místo), Vojtěch Jakubec (Chleny, 18. - 19. místo) a Michal Petraš (Lhoty,
20. - 22. místo). V jednorázových krajských přeborech mladšího žactva uspěla Tereza
Kozáková, která tuto kategorii vyhrála a může se tím pádem pochlubit titulem přeborníka
kraje. V Regionálních přeborech v kategorii mladších žákyň získala titul přeborníka okresu
Tereza Kozáková, Aneta Matějusová (Kostelec nad O.) vybojovala 5. místo. Ještě úspěšnější byli mladší žáci, kteří obsadili všechny tři medailové příčky, a to v pořadí Vojtěch Jakubec, Daniel Peňáz a Michal Petraš. Dále dvojce Daniel Peňáz a Vojtěch Jakubec
zvítězila ve čtyřhře mladších žáků a Tereza Kozáková a Daniel Peňáz získali titul
ve smíšené čtyřhře. Stříbro ještě pak získala dvojice Tereza Kozáková a Aneta Matějusová.
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