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.

- 55 -

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.
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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.

- 64 -

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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