Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná
hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu
Havlovi, Lukáši Horskému a Liboru Hájkovi. Byli přijati noví členové Barbora Kopecká,
Martin Kroul (Přestavlky), Patrik Matějka, Pavlína Morávková, Marek Růžička a Petra
Zámečníková.
Starostou lhoteckého sboru byl v roce 2013 Milan Dědek, velitelem Václav Morávek,
místostarostou Jan Růžička, jednatelem Jan Havel, hospodářem Jiří Fibikar, revizorem
Libor Hájek a členy výboru byli Jiří Horáček, Lukáš Horský a Ladislav Matějka.
Členský příspěvek na rok 2013 činil Kč 100,--.
V průběhu roku 2013 se výbor scházel pravidelně jednou měsíčně (zpravidla první středu
v měsíci) ve lhotecké hospodě na krátkých poradách, kde se projednávaly plánované akce,
organizační věci a plánované opravy hasičské zbrojnice (výběr dodavatelů a vlastní průběh
oprav).
Na konci roku 2013 měl lhotecký hasičský sbor 39 evidovaných členů (Petr Bečička,
František Břečťan, Milan Dědek, Hana Dědková, Josef Dostál, Jiří Fibikar, Marcela
Flegelová, Josef Hájek, Libor Hájek, Jan Havel, Veronika Havlová, Michaela Hlávková,
Jiří Horáček, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Lenka Jakubcová, Barbora
Kopecká, Monika Kounová, Martin Kroul (Přestavlky), Jiří Marek, Ladislav Matějka,
Patrik Matějka, Martin Morávek, Tomáš Morávek, Václav Morávek, Pavlína Morávková,
Libor Provazník (Rájec), Radek Provazník, Jan Růžička, Marek Růžička, Jiří Rychtařík,
Jakub Smutný (Borovnice), Jaromír Starý, Věra Sýkorová, Michal Vavruška, Bohuslav
Zámečník, Petra Zámečníková a Soňa Zářecká) a 19 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, Josef
Provazník, František Starý, Milan Stejskal, Jaromír Vavruška ml., Jaromír Vavruška st.,
Zdeněk Zahradník ml. a Zdeněk Zahradník st.). V roce 2013 se František Kopecký
odstěhoval ze Lhot a již není členem SDH Lhoty u Potštejna.
V roce 2013 zemřel nejstarší člen sboru Josef Matějus, členem sboru byl od roku 1950,
tedy dlouhých 63 let. Nyní je nejdéle „sloužícím“ členem sboru František Břečťan, od roku
1957. V roce 2013 zemřeli také Jan Dostál, který byl členem sboru od roku 1962 (51 let)
a Josef Kurka, který byl členem sboru od roku 1977 (36 let). Hasiči vykonali čestnou stráž
u rakve na všech třech rozloučeních. Milan Dědek, Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horský,
Václav Morávek a Jan Růžička na rozloučení pana Kurky a pana Matějuse. Milan Dědek,
Jan Havel, Jiří Horáček, Václav Morávek a Jan Růžička na rozloučení pana Dostála.
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V roce 2013 reprezentovaly Lhoty na soutěžích tyto děti - Anna Hlávková, Michal Horáček, Nikita Horváthová, Ondřej Jakubec, Erik Matějka, Patrik Matějka, Vendula Kounová,
Kateřina Sýkorová, Lucie Sýkorová, Nikola Zavacká, Čeněk Zářecký a Oldřich Zářecký.
Před každou soutěží probíhal pravidelný nácvik mládeže, který vedli Jan Havel a Lukáš
Horský. Ženy trénoval Jan Havel.
V sobotu 26. ledna 2013 se konal ve Chlenech desátý hasičský ples okrsku číslo osmnáct.
Ve čtvrtek 7. února 2013 se ve lhotecké hospodě konalo Školení řidičů, které zajistili hasiči.
Přednášku o novinkách v dopravních předpisech provedl Jan Kubias, majitel autoškoly
z Kostelce nad Orlicí. Přednášky se zúčastnilo 27 osob.
V pátek 22. února 2013 se na Vrbici konala Okrsková valná hromada.
V březnu provedli hasiči výměnu baterie v Avii a opravili vyhořelou elektroinstalaci
na stříkačce. Provedli také úklid v hasičárně.
V sobotu 30. března 2013 se konalo v Doudlebách nad Orlicí Shromáždění představitelů
Sboru dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou.
V sobotu 13. dubna 2013
dopoledne byl proveden
sběr železa. Celkem byl
svezen jeden a půl vleku
železného
železa

šrotu.

Sběr

provedli

Petr

Bečička, Milan Dědek,
Libor

Hájek,

Jiří

Horáček, Lukáš Horský,
Tomáš

Morávek,

Jan

Růžička, Martin Růžička.
Prodejem železného šrotu získali hasiči částku Kč 8 200,--. Na začátku dubna byl u vrat
na dvůr hasičárny přeštípnut zámek a z kontejneru na železo byly ukradeny vyhozené
radiátory. Policii nebyla krádež hlášena a pachatel nebyl zjištěn.
Hasiči opět zajistili tradiční pálení čarodějnic za tělocvičnou, které se konalo v úterý
30. dubna 2013. Brigáda na zajištění dřeva na čarodějnice se konala v sobotu 20. dubna
2013 a zúčastnili se jí Milan Dědek, Libor Hájek, Lukáš Horský, Jan Růžička, Lukáš
Horáček, Marek Růžička, Patrik Matějka, Martin Kroul, Dušan Horváth, Michal Slavík
a David Barvíř. Hasiči zajistili na čarodějnice kácení stromů, postavení hranice a veškeré
občerstvení a mladí hasiči připravili pro děti soutěže na hřišti. Čistý výnos z pořádání
čarodějnic byl Kč 8 059,--.
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Začátkem května vyčistila mládež pod vedením Jana Havla a Lukáše Horského požární
nádrž na návsi od nečistot.
Před okrskovým cvičením byly zakoupeny dva vycházkové stejnokroje (sako, kalhoty,
košile, kravata, čepice a hodnostní označení) a devět pracovních stejnokrojů pro členy
za Kč 21 093,--. Členové si na tyto uniformy přispěli částkou Kč 11 310,--, zbytek byl
doplacen z pokladny SDH. Byly také zakoupeny nové savice, protože stávající byly častým
používáním již děravé.
V sobotu 24. srpna 2013
se konalo od 16.00 hod.
námětové cvičení, které bylo
zahájenou

sirénou.

Jako

požářiště byl stanoven dům
č. p. 115 Jindřicha Husáka
za bytovkami v Malé Lhotě.
Tímto cvičením se prověřuje
dostupnost vody v různých
částech obce. Cvičení proběhlo bez problémů a hasiči ho vyhodnotili u tělocvičny
při grilování na ukončení sezony.
V pátek 18. října 2013 proběhla ve Lhotách Okrsková schůze hasičů, koná se vždy v místě
budoucího pořadatele okrskové soutěže.
V sobotu 26. října 2013 se Václav Morávek a Lukáš Horský zúčastnili Velitelského dne
v Dobrušce se zaměřením na bezpečnost při výškových pracech.
Ke konci roku 2013 odkoupili lhoteční hasiči
přenosnou motorovou stříkačku PPS 8 včetně
kompletně

vybaveného

přívěsu

s příslu-

šenstvím z firmy Vodňanská drůbež, a. s.
Vodňany,

pro-

vozovna Vrchovina u Chocně
za Kč 6 050,--.
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Hasičské soutěže v roce 2013
Okrsková

hasičská

soutěž:

V sobotu 11. května 2013 se
na

Vrbici

konala

okrsková

hasičská soutěž. Lhoty u Potštejna
reprezentovalo jedno družstvo dětí
(Anna Hlávková, Michal Horáček,
Nikita

Horváthová,

Ondřej

Jakubec, Erik Matějka, Patrik

Děti

Matějka,

Kateřina

Sýkorová,

Lucie Sýkorová, Čeněk Zářecký
a

Oldřich

Zářecký),

jedno

družstvo žen (Marcela Flegelová,
Veronika

Havlová,

Hlávková,

Lenka
Kopecká,

Barbora

Michaela
Jakubcová,
Vendula

Kounová, Věra Sýkorová a Nikola
Zavacká) a tři družstva mužů

Ženy

(A - Petr Bečička, Libor Hájek, Lukáš
Horský,

Ladislav

Matějka,

Tomáš

Morávek, Martin Morávek a Michal
Vavruška, B - Jan Havel, Jiří Horáček,
Lukáš Horáček, Petr Horáček, Jiří Marek,
Martin Růžička a Jaromír Starý, C - Milan
Fabián, Dušan Horváth, Martin Kroul,
Matěj

Ležák, Patrik Matějka,

Michal Petraš, Marek Růžička
a Michal Slavík).
Děti

se

ve

své

kategorii,

kde soutěžila tři družstva, umístily
na druhém místě s časem 31.76 s.
Vítězem

se

stalo

z Vrbice (29.85 s.).
Muži A
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družstvo

V kategorii

žen

soutěžila

čtyři

družstva.

Lhotecké

ženy

skončily

na

třetím

s časem

místě

43.41

s.

Soutěž vyhrály ženy
z Vrbice (25.55 s.).
Muži
na

skončili

A

sedmém

s časem

místě

35.54

s.,

Muži B

muži B skončili na desátém místě s časem
39.99 s. a muži C se umístili na dvanáctém
místě (46.47 s.). V mužské kategorii
soutěžilo šestnáct družstev. Putovní pohár

okrsku si odvezlo družstvo mužů z Vrbice
s časem 24.97 s.
Prvních pět mužských družstev a první tři
ženská družstva soutěžila ještě o pohár
starosty obce

Vrbice.

Lhotecké

ženy
se umístily na druhém místě s časem
34.24 s., první byly
opět ženy z Vrbice
s časem

25.22

V kategorii

s.

mužů

obsadili první místo
muži z Rájce s časem
27.41 s.
Počasí bylo během
soutěže deštivé.

Muži C
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Lhotecký džbán: V sobotu 13. července 2013 se v Kostelecké Lhotě konal třináctý ročník
netradiční hasičské soutěže Lhotecký džbán.
Lhoty u Potštejna reprezentovalo jedno družstvo dětí (Anna Hlávková, Ondřej Jakubec,
Erik Matějka, Patrik Matějka, Kateřina Sýkorová, Nikola Zavacká a Oldřich Zářecký),
jedno družstvo žen (Veronika Havlová, Michaela Hlávková, Lenka Jakubcová, Barbora
Kopecká, Vendula Kounová, Lucie Šafková, Petra Zámečníková a Nikola Zavacká) a dvě
družstva mužů (A - Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský,
Jiří Marek, Martin Růžička a Jaromír Starý, B - Milan Fabián, Dušan Horváth, Ondřej
Jakubec, Martin Kroul, Patrik Matějka, Michal Petraš, Marek Růžička a Michal Slavík).
Netradiční hasičský útok provedli muži stejně jako ženy. Jeden soutěžící - klíčník musel
nejdříve ve svazku klíčů nalézt správný klíč a tím otevřít dveře. Těmito dveřmi zbývajících
sedm soutěžících provedlo hasičský útok. Po shození terčů soutěžící proběhli dveřmi
a klíčník za nimi musel zamknout. Teprve, když si klíčník sedl na lavičku k ostatním
soutěžícím, byla soutěž dokončena. Druhou soutěží byl hod minimaxem do dálky - hody
všech soutěžících se sečetly a vyhrálo družstvo, které dohodilo nejdále. Ve třetí soutěži
přelévali soutěžící pomocí hadic vodu z jednoho sudu do druhého, zvítězilo družstvo,
kterému se podařilo v časovém limitu přelít nejvíce vody. Dětské družstvo mělo dvě
soutěže - klasický požární útor a hod minimaxem.
Dětská družstva soutěžila v mladší kategorii tři a ve starší čtyři, mužských družstev bylo
šestnáct a ženských čtyři. Děti v kategorii starších dětí skončily na druhém místě, vyhrály
děti z Vrbice. Ženy se ve svojí kategorii
umístily na čtvrtém místě, vyhrály ženy
z Olešnice. Muži A skončili na výborném
třetím

místě,

muži

B

se

umístili

na čtrnáctém místě a jejich kategorii
vyhrálo družstvo mužů z Vrbice.
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Tutleky - noční soutěž: V noci ze soboty
27. července 2013 na neděli 28. července 2013
se v Tutlekách konala noční soutěž v požárním
útoku, letos již 15. ročník. Soutěž byla zahájena
o půl desáté večer nástupem. Požární útok byl
veden proti svahu.
Za Lhoty u Potštejna soutěžilo jedno družstvo
žen (Marcela Flegelová, Michaela Hlávková, Barbora Kopecká, Vendula Kounová,
Pavlína Morávková, Věra Sýkorová a Petra Zámečníková) a dvě družstva mužů (A - Libor
Hájek, Jan Havel, Lukáš Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek, Martin Růžička a Jaromír
Starý, B - Milan Fabián, Dušan Horváth, Martin Kroul, Patrik Matějka, Michal Petraš,
Marek Růžička a Michal Slavík).
Muži B skončili na čtrnáctém místě
s časem 58.02 s. a muži A byli
poslední s časem 113.35 s. Celkem
v této kategorii soutěžilo sedmnáct
družstev a vítězem se stali muži
z Lanšperka s časem 26.33 s.
Ženy skončili

na

pátém

místě

s časem 63.49 s. Vítězem se stalo
ženské družstvo z České Rybné 27.78 s. Celkem soutěžilo pět ženských družstev.
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O Horecký pohár: V Kosteleckých Horkách
se v sobotu 7. září 2013 konal již třináctý
ročník soutěže O Horecký pohár.
Za Lhoty u Potštejna soutěžila tři družstva ženské (Veronika Havlová - levý proud,
Nikita Horváthová - hadice B, Vendula
Kounová - hadice B, Lenka Jakubcová - sání,
Barbora Kopecká - rozdělovač, Soňa Zářecká - pravý proud, Petra Zámečníková - strojník
a Renata Zavacká - koš), mužské (Libor Hájek - pravý proud, Jan Havel - strojník, Lukáš
Horáček - levý proud, Petr Horáček - rozdělovač, Lukáš Horský - koš, Jiří Marek - hadice
B a Martin Růžička - sání) a jedno družstvo dětí - starší (Anna Hlávková - levý proud,
Michal Horáček - koš, Lukáš Horský - strojník, Nikita Horváthová - pravý proud, Ondřej
Jakubec - sání, Vendula Kounová - hadice B, Kateřina Sýkorová - levý proud, Nikola
Zavacká - rozdělovač a Oldřich Zářecký - hadice B).

Dětské družstvo se v kategorii starších dětí, kde soutěžilo sedm družstev, umístilo na třetím
místě s časem 36.68 s. Vyhrály děti z Provozu (34.90 s.).
V ženské kategorii soutěžilo osm družstev, lhotecké ženy obhájily třetí místo z loňského
roku s časem 38.03 s. Zvítězilo družstvo z Kosteleckých Horek (čas 34.35 s.).
V mužské kategorii - bez úpravy sání soutěžilo devět družstev a lhotečtí muži skončili
na čtvrtém místě s časem 46.85 s. Zvítězili muži z Kosteleckých Horek (čas 36.56 s.).
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Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna
K 1. lednu 2013 mělo Myslivecké sdružení Podháj 14 členů: Josef Bečička, Petr Bečička,
František Dudek, Jaroslav Horáček, Jindřich Husák, Zdeněk Charvát, Ladislav Matějka,
Libor Provazník, Jaromír Vavruška ml. (všichni ze Lhot), Milan Bečička (Záměl), Antonín
Diblík (Choceň), Miloš Kurka (Rychnov nad Kněžnou), David Fibikar a Miroslav Fibikar
(oba Koldín).
Předsedou sdružení byl na začátku roku 2013 Jaroslav Horáček, jednatelem Jaromír
Vavruška, hospodářem Libor Provazník a pokladníkem byl Petr Bečička.
Výroční schůze Mysliveckého sdružení Podháj se konala v sobotu 23. března 2013
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 2012 do 31. března 2013.
Myslivecké sdružení hospodařilo na necelých 600 ha honebních pozemků.
V mysliveckém roce 2012-2013 bylo uloveno 9 srnců, 2 srnčata, 1 muflon, 1 kňour, 5 selat
a 8 lončáků prasete divokého, 11 lišek (dvě byly chyceny do nory v Čenkovci) a 5 kachen
divokých. Celková váha ulovené zvěře srnčí činila 89 kg. Zvěř srnčí byla rozdělena mezi
členy nebo byla použita k pohoštění na mysliveckých akcích. Ulovený muflon vážil 25 kg
a byl přidělen honcům za jejich obětavou práci. Černé zvěře bylo uloveno tedy 14 kusů
o celkové hmotnosti 669 kg. Zvěřina byla rozdělena členům dle předem daných pravidel.
Několik kusů bylo využito k mysliveckým účelům. Všem jedincům zvěře černé byl
odebrán vzorek na vyšetření trichinelly (svalovce), vše s negativním výsledkem. V tomto
mysliveckém roce nebyla z důvodu nízkého stavu lovena zvěř zaječí. Dále byl evidován
úhyn srnčí zvěře z důvodu srážky s motorovými vozidly v počtu 12 kusů.
Myslivecké sdružení Podháj využívalo v mysliveckém roce 2012-2013 čtyři lovecky
upotřebitelné psy - dva vlastnil Jaromír Vavruška, jednoho Miroslav Fibikar a jednoho
Josef Bečička.
Ve lhotecké honitbě bylo v tomto období stále čtrnáct krmelců a jedenáct slanisek.
I v tomto roce předkládali myslivci krmivo do zaječích krmelečků. Bylo ořezáno několik
listnatých stromů (jabloň a osika), aby zajíc i v době nejvyšší nouze měl možnost okusu,
který vylepší jeho potravní možnosti. V únoru byla ve všech čtrnácti krmelcích pro srnčí
zvěř předložena antiparazitární léčiva.
V roce 2013 se uskutečnily dvě naháňky. První naháňka se konala v sobotu 7. prosince
2013 a druhá se konala ve čtvrtek 26. prosince 2013 (na Štěpána). Zakončení obou
naháněk bylo ve lhotecké hospodě. Na prvním naháňce se nic neulovilo a na druhé
se ulovila jedna liška.
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Stolní tenis - sezona 2012-2013
TTC (Table Tenis Club) Lhoty u Potštejna je registrovaný oddíl hráčů stolního tenisu.
Během sezony se hrají utkání dospělých - každý tým hraje dvakrát s každým týmem dané
soutěže. V jednom utkání se hraje osmnáct zápasů (dvakrát čtyřhra a šestnáctkrát dvouhra).
V utkání hrají čtyři hráči. Zápas stolního tenisu se hraje na 3 vítězné sety (sady) do 11,
mezi sety je asi minutová přestávka. Za vítězství v utkání jsou 3 body, za remízu 2 body
a za prohru 1 bod. Sezona stolního tenisu trvá zhruba od konce září a končí přibližně
v polovině dubna, v závislosti na počtu mužstev v soutěži, krajské a okresní soutěže
nekončí úplně stejně. V okresních soutěžích jsou zápasy jednou týdně a v krajských
zpravidla jednou za čtrnáct dní, ale hrají se dva zápasy za jeden den, buď v sobotu,
nebo v neděli (dopoledne, odpoledne). Dospělí trénují zpravidla jednou až dvakrát týdně
na sále hospody ve Chlenech, ti co bydlí v Kostelci, někdy trénují přímo tam.
TTC Lhoty u Potštejna měl v sezoně 2012-2013 tři týmy.
A tým - Milan Bečička (nar. 1970, Záměl), Miloslav Jireš (nar. 1973, Borovnice),
Tereza Kozáková (nar. 1999, Polom), Jiří Marek (nar. 1992, Lhoty), Daniel Peňáz
(nar. 1998, Chleny), Vojtěch Syrový (nar. 1997, Sudslava), Břetislav Štieber (nar. 1976,
Borovnice), Jiří Vavruška (nar. 1970, Lhoty) a Rostislav Vevjora (nar. 1954, Kostelec
nad Orlicí);
B tým - Milan Bečička, Zdeněk Drahoš (nar. 1971, Potštejn), František Jakubec
(nar. 1966, Chleny), Dušan Junek (nar. 1968, Přestavlky), Leoš Matějus (nar. 1970,
Borovnice), Libor Peňáz (nar. 1966, Chleny), Jiří Marek, Miroslav Tesař (nar. 1970,
Kostelec nad Orlicí), Jan Trnka (nar. 1969, Potštejn) a Rostislav Vevjora;
C tým - Libor Hájek (nar. 1977, Lhoty), František Jakubec, Dušan Junek, Leoš Matějus,
Libor Peňáz, Jiří Marek a Miroslav Tesař.
TTC Lhoty u Potštejna „A“ hrál v sezóně 2012-2013 v krajské soutěži II. třídy ve skupině
B. Tým "A" skončil v této soutěži na třetím místě s 53 body (14 výher, 3 remízy
a 5 proher), skóre bylo 197:121. V této soutěži se hrálo 22 kol a soutěžilo zde 12 týmů.
Vítězem se stal Baník Rtyně v Podkrkonoší „B“ s 63 body.
TTC Lhoty „B“ se účastnil regionálního přeboru 1. třídy. Tým "B" skončil na šestém místě
s 44 body (8 výher, 6 remíz a 8 proher), skóre bylo 179:167. Vítězem se stal tým
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí „C“ s 65 body. V této soutěži hrálo 12 týmů 22 kol.
TTC Lhoty „C“ hrál v regionálním přeboru 2. třídy, vloni sem postoupil z regionálního
přeboru 3. třídy. Tým „C“ skončil na sedmém místě s 41 body (9 výher, 1 remíza
a 12 proher) a skóre bylo 175:221. Vítězem se stal Sportovní klub Vršovan Voděrady "C"
s 61 body. V regionálním přeboru 2. třídy hrálo 12 družstev 22 zápasů.
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Děti během sezony jezdily na okresní bodovací turnaje mládeže, kde získávaly body,
podle kterých se určilo pořadí za celou sezonu. Trénovaly zpravidla dvakrát týdně ve škole
ve Lhotách a jejich trénink vedli Ladislav Jakubec, František Jakubec a Břetislav Štieber.
Ve společných bodovacích turnajích mládeže
krajů Královéhradeckého a Pardubického měl
klub

TTC

Lhoty

u

Potštejna

v sezoně

2012-2013 několik žhavých adeptů na pěkná
umístění. V kategorii nejmladších dívek měl
klub nejvyšší ambice. To také potvrdila Lucie
Sýkorová (nar. 2003, Lhoty), která celkovou
sérii Bodovacích turnajů mládeže této sezony
vyhrála. Dále zde odehrála pěknou sezonu
vůbec nejmladší hráčka Michaela Čižmařová

(nar.

2005,

Doudleby

nad

Orlicí),

která skončila celkově na 18. místě. Velké
šance na skvělá umístění měla Anna Hlávková

Lucie Sýkorová

(nar. 2001, Lhoty), která se ale bohužel rozhodla ve stolním tenisu již nepokračovat.
Mezi chlapci zastupoval TTC Lhoty u Potštejna Jan Dostál (nar. 2002, Smetana),
který skončil na pěkném 6. místě. Několika turnajů se zúčastnil i David Pavlíček
(nar. 2004, Přestavlky), který skončil celkově na 34. místě.
Ve vyšší kategorii mladších žákyň se nejvýše umístila Kateřina Sýkorová (nar. 2000,
Lhoty), a to na 12. místě. Anna Hlávková po účasti na prvních turnajích skončila celkově
na 19. místě a Lucie Sýkorová mezi staršími hráčkami obsadila 15. místo. Další lhotecké
hráčky Nikola Hejlková (nar. 2001, Lhoty) a Soňa Peňázová (nar. 2000, Lhoty) obsadily
shodně 39. - 47. místo. Mezi mladšími chlapci pak skončil Jan Dostál na 42. pozici.
Na okresních přeborech mladšího žactva získala titul přebornice okresu a tím i zlatou
medaili ve dvouhře dívek Kateřina Sýkorová. Bronzovou medaili pak po prohře
v semifinále právě s Kateřinou přidala mladší sestra Lucie Sýkorová. Spolu pak obě
vybojovaly ještě stříbro ve čtyřhře, kde podlehly po boji těsně až ve finále. Bronz přidal
též Jan Dostál mezi chlapci. Jan Dostál společně s Davidem Pavlíčkem prohráli
též až ve finále čtyřhry a získali stříbrnou medaili. Smíšené páry David Pavlíček a Lucie
Sýkorová a Jan Dostál a Kateřina Sýkorová nakonec ještě získaly dvě bronzové medaile.
Na okresních přeborech staršího žactva se o překvapení postarala Lucie Sýkorová,
kdy se kvalifikovala ze skupiny a nakonec si odvezla v singlu bronz. Ve čtyřhře dívek
na těchto přeborech uspěly Kateřina Sýkorová s Annou Hlávkovou a zároveň Lucie
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Horní řada zleva: Kateřina Sýkorová, Jan Dostál, Oldřich
Zářecký, David Pavlíček a Lucie Sýkorová. Dolní řada zleva:
Nikola Hejlková, Michaela Čižmařová a Soňa Peňázová.

Sýkorová
Novákovou
když

s

Terezou
z Voděrad,

získaly další dvě

bronzové medaile. Ve čtyřhře chlapců uhrál toto umístění i Jan Dostál v páru
s Jakubem Čadou z Kostelce nad Orlicí. A nakonec
i v mixech uspěly páry Jan
Dostál s Kateřinou Sýkorovu a Lucie Sýkorová
s Jakubem Čadou z Kostelce, když získaly další dva
bronzy.
Na okresních přeborech družstev mladšího žactva nasadil TTC Lhoty u Potštejna dvě
družstva dívek a tento turnaj vyhrál pár Lucie Sýkorová a Kateřina Sýkorová, čímž se
kvalifikoval na krajské přebory. „Béčko“ ve složení Nikola Hejlková, Michaela Čižmařová
a Nikola Zavacká (nar. 1999, Lhoty) skončilo na čtvrtém místě. Chlapci ve složení Oldřich
Zářecký (nar. 2001, Lhoty), Jan Dostál a David Pavlíček skončili na čtvrtém místě.
Na krajských přeborech mladšího žactva jednotlivců se umístily shodně Lucie Sýkorová
a Kateřina Sýkorová na 5. - 8. místě. Jan Dostál pak skončil na 14. místě.
Za

účasti

deseti

nejmladších
krajský
Sýkorová

žákyň

turnaj
zde

nejlepších
se

odehrál

TOP.

Lucie

obhájila

své

suverénní postavení v celé sezoně
a toto klání vyhrála. Jan Dostál
mezi

dvanácti

chlapci

skončil

celkově pátý.
Bývalá hráčka TTC Lhoty Tereza

Na prvním místě je Lucie Sýkorová.

Kozáková, jež ukončila v červnu 2012 7. ročník na ZŠ a MŠ ve Lhotách u Potštejna
a od září nastoupila na První soukromé jazykové gymnázium do Hradce Králové,
přestoupila do Sokola Hradec Králové. V sezoně 2012-2013 odehrála za TTC Lhoty ještě
několik zápasů v kategorii mužů, v mládežnických kategoriích ale již bohužel nesměla
za lhotecký klub nastoupit.
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2013, pořádaná Farní charitou Rychnov
nad Kněžnou, proběhla ve dvaceti pěti obcích, kde bylo
do devadesáti čtyř pokladniček vybráno Kč 461 669,--.
Rozdělení výtěžku bylo následující: 65 % obdržel organizátor skupinek, 15 % diecézní charity, 10 % humanitární pomoc, 5 % sekretariát a 5 % režie sbírky. Farní
charita Rychnov nad Kněžnou, použila svých 65 %
na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově
nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením a seniory,
rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám
s postiženým dítětem a rodinám v nouzi.
V roce 2013 byla sbírka pořádána po druhé i ve Lhotách
u Potštejna. Tři králové chodili po Lhotách v sobotu 5. ledna 2013 dopoledne. Za Tři krále
se převlékli Kateřina Sýkorová, Anna Hlávková, Oldřich Zářecký (zleva). Ve Lhotách
se celkem vybralo Kč 4 915,--.
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Volba prezidenta republiky
V lednu 2013 se konala první přímá volba prezidenta
republiky. Na prezidenta republiky kandidovalo devět
osob, šest mužů a tři ženy. Jelikož 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 ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna. Předsedkyní
lhotecké okrskové volební komise byla Eva Myšáková, místropředsedkyní Blanka
Břečťanová,
a

členem

zapisovatelkou

Václav

Dana

Pelda

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.

Zleva: Václav Pelda, Blanka Břečťanová, Eva
Myšáková a Dana Dědková.

V pátek 11. ledna od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 12. ledna od 8.00 hod.
do 14.00 hod. byly otevřeny volební místnosti poprvé. Ve Lhotách bylo zapsáno v 1. kole
volby v seznamu voličů 238 voličů. Volit přišlo 168 voličů, což je volební účast 70,59 %.
Odevzdáno bylo 168 platných hlasů. Vítězem ve Lhotách se v 1. kole stal Miloš Zeman
se 44 hlasy (26,19 %). Na druhém místě se umístil Jan Fischer se 36 hlasy (21,42 %), třetí
místo obsadil Karel Schwarzenberg s 29 hlasy (17,26 %), čtvrtý skončil Jiří Dienstbier
s 27 hlasy (16,07 %), na pátém místě se umístil Vladimír Franz se 13 hlasy (7,73 %), šestá
skončila Zuzana Roithová s 10 hlasy (5,95 %), sedmé místo obsadila Taťana Fischerová
s 5 hlasy (2,97 %), osmá skončila Jana Bobošíková se 3 hlasy (1,78 %) a na posledním
devátém místě se umístil Přemysl Sobotka s 1 hlasem (0,59 %). Do 2. kola v rámci České
republiky postoupili Miloš Zeman s 24,21 % hlasů a Karel Schwarzenberg s 23,40 % hlasů.
2. kolo volby se konalo o čtrnáct dnů později, tj. v pátek 25. ledna a v sobotu 26. ledna
ve stejný čas. V seznamu voličů bylo ve Lhotách zapsáno
ve 2. kole volby 235 voličů. Volit přišlo 160 voličů, což je
volební účast 68,09 %. Odevzdáno bylo 160 platných hlasů.
Vítězem se v 2. kole stal opět Miloš Zeman, který získal
97 hlasů (60,62 %). Na druhém místě skončil Karel
Schwarzenberg s 63 hlasy (39,37 %). V rámci ČR vyhrál
také Miloš Zeman s 54,80 % hlasů a Karel Schwarzenberg
získal 45,20 %.
Miloš Zeman
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Led na velkolhoteckém rybníku
Na konci ledna 2013 byl led na rybníku velmi hrbolatý. Proto se rozhodli Lukáš Horský,
Radomír Palán a Pavel Zářecký pomocí vody přes hasičskou stříkačku led zarovnat. Dva
dny po sobě na led stříkali vodu a pak byl led hladší a dalo se na něm hezky bruslit.
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Pouť
V neděli 21. dubna 2013 se ve Lhotách u Potštejna a na Homoli konala pouť. Na návsi
ve Lhotách letos nebyly bohužel žádné atrakce pro děti a ani žádné prodejní stánky.
Na Homoli bylo několik stánků - stánek
s keramikou paní Petrašové z Homole, dva
stánky s perníky a sladkostmi, jeden stánek
se stromky, jeden stánek s hračkami a jeden
stánek s oblečením.
V homolském kostele se při příležitosti pouti
konaly tři mše - v 8.00 hod., 10.00 hod.
a 14.00 hod.
Letos se nekonal tradiční fotbalový zápas.
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