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4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 

6 - u cesty do Potštejna 

9 - na Vrších 8 - u cesty na Vrší 
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Terénní úpravy u č. p. 115  

Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku, který postavil 

v roce 2007. Pozemek byl oplocen, příjezdová cesta zpevněna štěrkem, terén srovnán 

do roviny, zaseta tráva a byly vysázeny keře a květiny. 

 

 

Fasáda u garáže  

Ve Velké Lhotě vyrostla v roce 2008 u č. p. 90 (Václav Páleník) nová garáž a v roce 2009 

byla dodělána i fasáda. 
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Sbor dobrovolných hasičů 

Starostou lhoteckého sboru byl v roce 2009 Milan Dědek, velitelem Václav Morávek, 

náměstkem starosty Jan Růžička, jednatelem Josef Kurka, hospodářem Jiří Fibikar, 

revizorem Libor Hájek a členy výboru byli Jiří Horáček a Lukáš Horský. 

Ke konci roku 2009 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 2009 reprezentovaly Lhoty na soutěžích tyto děti - Dušan Horváth, Barbora 

Kopecká, Patrik Matějka, Pavlína Morávková, Marek Růžička, Kateřina Sýkorová, Petra 

Zámečníková, Oldřich Zářecký a Nikola Zavacká. 

V průběhu roku 2009 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. Členský příspěvek na rok 2009 činil Kč 100,--. 

V sobotu 24. ledna 2009 se ve Chlenech konal Okrskový ples hasičů.  

V pátek 13. února 2009 se také ve Chlenech konala Okrsková valná hromada hasičů. 

V sobotu 22. května 2009 proběhl sběr železného šrotu. Hasiči rozdali po obci letáčky, 

aby občané železný šrot dali před domy do osmé hodiny ráno. Sběr provedli Petr Bečička, 

Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horský, Martin Morávek, Václav Morávek a Michal 

Vavruška. Na vlek za traktorem nakládali šrot a poté ho dávali do kontejnerů za hasičárnou. 

Byly svezeny tři vleky - dvě fůry v Malé Lhotě a jedna ve Velké Lhotě. Železný šrot 

se zatím neprodal, protože po celý rok 2009 byla výkupní cena velice nízká.  

V březnu a říjnu proběhl úklid na dvoře hasičárny. Na dvoře jsou umístěny dva kontejnery 

na železo. 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. 

Dětské družstvo zvítězilo na okrskové hasičské soutěži v Brumbárově a za odměnu 

se 14. června 2009 projely na čtyřkolkách u pana Kotrase ve Lhotách. 

Na podzim opravil pan Šašek z Kostelce nad Orlicí stříkačku, byla provedena výměna 

výfuků, rozdělovače, olejové vany a celkové seřízení.  
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Výroční valná hromada  

V neděli 18. ledna 2009 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná 

hromada SDH Lhoty u Potštejna. Dle prezenční listiny bylo přítomno 30 členů a 9 hostů. 

Schůzi zahájil starosta SDH bratr Milan Dědek, který přivítal všechny zúčastněné - členy 

i hosty (velitele okrsku - Jindřicha 

Sejkoru, zástupce SDH Borovnice - 

Ladislava Bečičku a Jaroslava Lédra, 

zástupce SDH Kostelecké Horky - 

Jana Starého). Dále promluvil Vác-

lav Morávek a opět Milan Dědek, 

který podal zprávu o činnosti SDH 

v roce 2008. Poté bratr Jiří Fibikar 

přednesl finanční zprávu a revizní 

zprávu o kontrole účtu podal bratr 

Libor Hájek. Starosta obce Jan Růžička zhodnotil neutěšený stav hasičárny a seznámil 

členy se záměrem obce vybudovat u hasičárny Sběrný dvůr a v souvislosti s tímto 

projektem zároveň provést opravu hasičárny, hlavně střechy. Poté Jan Starý, který je 

zároveň zástupce okresního sdružení hasičů, pochválil činnost sboru. Velitel okrsku 

Jindřich Sejkora pochválil družstvo mužů za reprezentování okrsku i mimo okrsek (muži 

získali 1. místo v hasičské soutěži v Kostelecké Lhotě v červenci 2008) a daroval jim 

skleněný džbánek a šampaňské. Dětské družstvo od něho obdrželo čokolády. Ladislav 

Bečička poděkoval za SDH Borovnice za pozvání a potom František Břečťan (starosta 

okrsku) pochválil SDH za činnost. Na této valné hromadě byli přijati dva noví členové - 

Jan Havel a Hana Děd-

ková. Usnesení z valné 

hromady bylo schvále-

no jednohlasně. K jídlu 

dostali hasiči výborný 

guláš s knedlíkem.  
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Hasičské soutěže v roce 2009 

Okrsková hasičská soutěž: 

V sobotu  9. května 2009 se ko-

nala okrsková hasičská soutěž. 

Soutěž se konala v Brumbárově 

při příležitosti 120. výročí od za-

ložení SDH Krchleby. Lhoty 

u Potštejna reprezentovala dvě 

družstva - děti  a  muži.  Děti 

ve své kategorii zvítězily 

s časem 45,85 sekund, na dru-

hém místě se umístila Vrbice 

(47,58 s.) a na třetím Svídnice 

(50,95 s.). Muži z  devatenácti 

družstev obsadili osmé místo 

s časem 44,50 sekund, vítězi 

se stalo družstvo z Vrbice 

(37,10 s.).  

Na tomto okrskovém cvičení 

byla v rámci příhraniční spolu-

práce přítomna i čtyři družstva 

hasičů z polského Przeworna 

(straź), kteří přijeli na setkání 

českých a polských hasičů.  

Horní řada zleva: Tomáš Morávek, Petr Bečička, Lukáš Horský, Michal Vavruška a Martin 
Morávek. Dolní řada zleva: Libor Hájek a Jan Havel. 
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Družstvo dětí zleva: Martin Žid (Chleny), Lukáš Bednář (Borovnice), Josef Štěpán (Chleny), Patrik 
Matějka, Matěj Ležák (Polom), Lucie Sýkorová, Petra Zámečníková, Barbora Kopecká, Pavlína 

Morávková, Kateřina Sýkorová a Marek Růžička. 


