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.

- 50 -

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.

- 53 -

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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