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Založení sboru ve Velké Lhotě se datuje k 26.březnu roku 1894. Nežli došlo k ustanovení, bylo však
přihlášeno 7 členů v jednotě Sudslavské. Po propůjčení stříkačky od pojišťovny Spy dne 20.prosince
1879 měl i 1 člen Lhotecký hasičskou výzbroj.
Sbor ve Velké Lhotě byl tedy založen 26.března 1894, schůze se konala v hostinci p. Kopsy Františka.
Byly přijaty stanovy, podepsané starostou a radními. Sbor byl členem „Hasičské župy Orlice XV“,
náležel do roku 1922 k potštejnskému okrsku a v roce 1922 na vlastní žádost přidělen k chlenskému
okrsku. Sbor byl si vědom od založení svého poslání hájiti majetek a životy svých bližních proti
dravým živlům.
V Malé Lhotě vznikl hasičský sbor až v roce 1907, přesněji 15.března. Jména těch, kteří sbor založili a
podepsali stanovy, jsou dodnes zachována v kronikách sboru.
Oba sbory pracovaly v sousedské pohodě. Pořádali společná cvičení a o společných zábavách vždy
panovalo vzorné kamarádství. Při valných hromadách se sbory doplňovaly vzájemnou účastí a to i při
plnění úkolů.
V roce 1922 se při sborech zakládají z členů samaritánská družstva. V té době bylo souhlasně
domluveno, ponechat sborům jednotné datum založení a to r. 1894.
V roce 1934 k 40. výročí bylo pořádáno ve Velké Lhotě cvičení. V Malé Lhotě byla tato slavnost
pořádána o rok později, z důvodu aby si mohli oba sbory navzájem pomoci.
V těchto letech již mnoho zakládajících členů obou sborů zemřelo a tak se zde začala objevovat další
generace, která v jejich práci čestně pokračovala dál. Tuto činnost ale narušila druhá světová válka.
Bratr Václav Pavel byl odveden do koncentračního tábora v Terezíně, odkud je již nevrátil.
Po válce začaly sbory pracovat jako před tím, přišli noví členové, sbory doplňovali techniku i výstroj
hasičů. Na valné hromadě 13.ledna 1952 v hostinci bratra Josefa Kulštejna došlo ke spojení sborů do
jednoho celku. Tak vznikl Svaz požární ochrany ve Lhotách u Potštejna. První výbor byl zvolen podle
nových stanov. Tento výbor se ujal veliké práce, ale k tomu již měl i lepší vybavení. Sbor vlastnil
novou stříkačku Minor H a později mu byl přidělen i starší nákladní automobil. Toto nové vybavení,
dalo sboru veliký elán a chuť do práce, byli také ustanoveni dva trubači sboru a to Jan Růžička a Josef
Vilímek.
Pro výcvik se sestavilo dvanáctičlenné družstvo, a začalo se jednat o výstavbě nové hasičské
zbrojnice. Byly prováděny preventivní prohlídky v obci, za účasti okrskáře Bohuslava Matoušů
z Potštejna.
Na valné hromadě v roce 1954 byla ustanovena šestičlenná komise, která se usnesla o výstavbě nové
zbrojnice na rozmezí obou Lhot. MNV byl pověřen zajištěním stavební dokumentace a stavebním
povolením k výstavbě.
Po volbách poslanců do NV, které se konali v roce 1956, měli již požárníci svého zástupce Františka
Obsta. Předsedou MNV byl zvolen Jaroslav Petráněk a tajemníkem Václav Bezdíček. Tento nový výbor
pilně sháněl veškeré potřebnosti k výstavbě nové zbrojnice a její stavba se tak rychle blížila. Stavební
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komisi vedl vzorně Josef Matějka za podpory Františka Hájka a celého výboru. V této době došlo také
ke sloučení obcí a vznikly tak Lhoty u Potštejna.
V roce 1958 bylo založeno JZD, jemuž požárníci vypomáhali při různých pracích. V této době také
došlo k politováníhodné události. 13.června 1959 při cvičném poplachu postihl vážný úraz velitele
Jana Růžičku, který zapříčinil jeho trvalou invaliditu.
Rozpočet na novou požární zbrojnici činil 74.000Kčs a práce probíhali v plném proudu. Úkoly byly
svědomitě plněny, o tom svědčí i pochvaly z nadřízených orgánů. Odpovědně byla vedena práce
s mládeží. Technické dny výzbroje se prováděli pravidelně. Pokladna se doplňovala sběrem
druhotných surovin nebo také prací pro místní JZD. Stav členstva se neustále zvyšoval.
V roce 1976 se konal poslední ples, který hasiči organizovali, došlo ke zrušení sálu u Fryšů. Bylo
nakoupeno dřevo a brigádně postaven skládací parket, který se také půjčoval do okolních obcí a také
se uplatnil při oslavách stého výročí místní základní školy v roce 1978.
Členové požární ochrany se také účastnily výstavby nového obchodu a pohostinství. Páteří této
stavby byli Jan Růžička, Josef Matějus, František Kopecký. Ale na stavbě se také podíleli podle svých
možností všichni občané a JZD svojí dostupnou technikou. Novým velitelem byl zvolen Josef Dostál,
který byl brzy jmenován okrskovým velitelem, působil také jako člen zastupitelstva. Zemřel náhle ve
svých 46 letech.
Vznikali u nás také požáry, mezi lety 1932-1958 bylo datováno celkem 16 požáru, které vždy ukázali
dobrou připravenost a obětavost našich hasičů.
Po roce 1989 docházelo k velikým změnám i ve sboru. Vrátil se název hasiči, obměnila se technika
sboru, ale práce jako taková pokračovala dále.
Místní sbor se dodnes účastní hasičských soutěží v okolí, pořádá námětové cvičení, abychom byli
pořád připraveni pomoci bližním. V nedávné minulosti jsme se účastnili několika požárů a živelných
pohrom. V roce 2013 došlo ke kompletní rekonstrukci požární zbrojnice.

Napsal: Martin Růžička
Vypsáno z kronik sborů
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