Sbor dobrovolných hasi
V sobotu 15. ledna 2011 se v místním pohostinství konala od 17 hod. Výro ní valná
hromada SDH Lhoty u Potštejna.
Starostou lhoteckého sboru byl v roce 2011 Milan D dek, velitelem Václav Morávek,
místostarostou Jan R ži ka, jednatelem Jan Havel, hospodá em Ji í Fibikar, revizorem
Libor Hájek a leny výboru byli Ji í Horá ek, Lukáš Horský a Ladislav Mat jka.
lenský p ísp vek na rok 2011 inil K 100,--.
V pr b hu roku 2011 se výbor scházel pravideln jednou m sí n (zpravidla první st edu
v m síci) ve lhotecké hospod na krátkých poradách, kde se projednávaly plánované akce
a organiza ní v ci.
Na za átku roku 2011 m l lhotecký hasi ský sbor 28 evidovaných len (Petr Be i ka,
František B e an, Milan D dek, Hana D dková, Jan Dostál, Josef Dostál, Ji í Fibikar,
Josef Hájek, Libor Hájek, Jan Havel, Ji í Horá ek, Lukáš Horský, František Kopecký,
Josef Kurka, Ladislav Mat jka, Josef Mat jus, Martin Morávek, Tomáš Morávek, Václav
Morávek, Libor Provazník, Radek Provazník, Jan R ži ka, Ji í Rychta ík, Jaromír
Vavruška ml., Michal Vavruška, Zden k Zahradník st., Bohuslav Záme ník a So a
Zá ecká) a 18

len

p ispívajících (Lubomír Andrle, Ji í B e an, František Dostál,

Jaroslav Hájek, Ji í Havlík, Milan Horský, Josef Hylák, Jaroslav Charvát, Zden k Charvát,
Josef Jiruška, Jaromír Kameník, František Kozel, Jaroslav Morávek, Josef Provazník,
František Starý, Milan Stejskal, Jaromír Vavruška st. a Zden k Zahradník ml.). V roce
2011 p ibylo do lenské základny 11 evidovaných len - v lednu Marcela Flegelová,
Michaela Hlávková, Lenka Jakubcová, Monika Kounová, Veronika Pavelková a V ra
Sýkorová a v prosinci Lukáš Horá ek, Petr Horá ek, Ji í Marek, Jakub Smutný (Borovnice)
a Jaromír Starý.
V roce 2011 reprezentovaly Lhoty na sout žích tyto d ti - Jakub Fabián, Anna Hlávková,
Michal Horá ek, Nikita Horváthová, Ond ej Jakubec, Barbora Kopecká, Zuzana Kopecká,
Vendula Kounová, Erik Mat jka, Patrik Mat jka, Marek R ži ka, Kate ina Sýkorová,
Lucie Sýkorová, Petra Záme níková, Old ich Zá ecký, Nikola Zavacká, Lukáš Bedná
(Borovnice), Martin Kroul (P estavlky), Daniel Pe áz (Chleny) a Martin Žid (Chleny).
Na v tšin sout ží sout žilo družstvo mladších d tí a družstvo starších d tí.
I v roce 2011 ženy pod vedením Jana Havla poctiv trénovaly a v tomto roce se již
zú astnily více sout ží. Složení ženského družstva - Marcela Flegelová, Michaela
Hlávková, Lenka Jakubcová, Renáta Kopecká, Monika Kounová, V ra Sýkorová, So a
Zá ecká a Renáta Zavacká. Na n kterých sout žích ženám vypomohly starší dívky.
V pátek 18. února 2011 se v Rájci konala Okrsková valná hromada.
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V sobotu 12. b ezna 2011 se na Vrbici konal hasi ský ples okrsku íslo osmnáct.
B hem jarních m síc

byl proveden úklid hasi árny a p ilehlých prostor. Na dvo e

hasi árny jsou umíst ny dva kontejnery na železný šrot. Hasi i v p ípad zájmu pustí
zájemce p ímo na dv r, aby zde mohli železo odevzdat. Bohužel sem lidé vozí i jiný odpad,
který je pak nutno rozt ídit.
V sobotu 26. b ezna 2011 dopoledne byl proveden sb r železa.
V Malé Lhot byly svezeny dva
vleky železného šrotu a ve Velké
Lhot

jeden vlek. Sb r železa

provedli

Petr

Be i ka,

Milan

D dek, Libor Hájek, Lukáš Horský, Martin R ži ka a Michal Vavruška. Prodejem
železného šrotu získali hasi i ástku K 20 500,--.

V dubnu a pak p ed každou sout ží probíhal pravidelný nácvik mládeže, který vedli Jan
Havel, Lukáš Horský a Libor Hájek.
P ed okrskovým cvi ením bylo nakoupeno deset
nových
K

pracovních

uniforem

v

hodnot

13 800,--. Tyto uniformy byly nakoupeny

p ímo na míru lena sout žního družstva a každý
na n p isp l ástkou K 500,--. V roce 2011 byla
zakoupena

sada

zásahových

hadic,

v etn

rozd lova e a proudnic v ástce K 24 436,--.
Ve st edu 28. prosince 2011 se konala brigáda
v obecním lese, zú astnilo se deset len

sboru

a šest starších d tí. Provedl se úklid v tví a pálilo
se klestí po t žb d eva.
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Nám tové cvi ení ve Velké Lhot
V ned li 14. srpna 2011 se p ed trnáctou hodinou rozezn la ve Lhotách na hasi árn
siréna, která zahájila Nám tové cvi ení SDH Lhoty u Potštejna. Náplní cvi ení byla
dodávka vody a požární útok na nemovitost na okraji Velké Lhoty, prov ení technického
stavu hasi ské st íka ky a dostatku hadic typu B.

P ejezd hasi ským autem k vodnímu
zdroji, rybníku ve Velké Lhot ,
a umíst ní st íka ky na místo, provedli hasi i - muži. Další

innost

již byla zcela v režii žen a d tí. Jako
cíl požárního útoku byl ur en d m
. p. 81, Barvínkovi. Vzhledem
k vedení sít

NN byl útok veden

až za d m, na pole, kde byl na strništi založen malý ohe

podpo ený n ko-

lika dýmovnicemi. Voda byla dodávána
na vzdálenost 420 metr

s výrazným

p evýšením. B hem dodávky byl na pokyn
obsluhy rozd lova e na krátkou chvíli
výrazn

snížen výkon

erpadla. Došlo

k úniku vody ze sacího potrubí a po následném zvýšení výkonu

nedošlo k op -

tovnému nasání vody a st íka ka se p eh ála
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(„uva ila“). První zásah se tedy nezda il a ohe
musel být hašen pomocí kropící konve. Hadice
byly smotány a dopraveny zp t k rybníku.
Nakonec se st íka ku poda ilo opravit a zásah byl
proveden znovu. P i opakovaném pokusu byla
voda dodána již na místo v dostate ném množství

a tlaku. Bylo použito 20
kus

hadic B a na dva

proudy 5 kus hadic C.
Cvi ení odhalilo závady
na st íka ce, které nelze
odhalit

pi

sout žích,

vzhledem k velmi krátké
dob , kdy st íka ka pracuje

na

Obsluha

maximální

výkon.

st íka ky

získala

zkušenost nasát vodu ze zdroje,
kdy hladina vody byla

o dva

metry níže než st íka ka.
Cvi ení hasi i vyhodnotili v hospod p i guláši a pivu a d ti p i
kofole.

- 41 -

Hasi ské sout že v roce 2011
Okrsková hasi ská sout ž: V sobotu 11. ervna se v Rájci konala okrsková hasi ská sout ž. Lhoty u Potštejna reprezentovala dv

družstva

d tí (A - Lukáš Bedná (Borovnice),
Barbora Kopecká, Vendula Kounová,
Martin Kroul (P estavlky), Patrik
Mat jka, Daniel Pe áz (Chleny),
Marek R ži ka, Kate ina Sýkorová, Nikola Zavacká a Martin Žid (Chleny), B - Jakub
Fabián, Michal Horá ek, Anna Hlávková, Nikita Horváthová, Ond ej Jakubec, Zuzana
Kopecká, Erik Mat jka, Patrik Mat jka, Lucie Sýkorová a Old ich Zá ecký), jedno
družstvo žen (Marcela Flegelová, Michaela Hlávková, Lenka Jakubcová, Renáta Kopecká,
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Monika Kounová, V ra Sýkorová, So a Zá ecká a Renáta Zavacká) a dv družstva muž
(A - Petr Be i ka, Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horský, Martin Morávek, Tomáš
Morávek a Michal Vavruška, B - Jan Havel, Lukáš Horá ek, Petr Horá ek, Lukáš Horský,
Ladislav Mat jka, Jakub Smutný (Borovnice) a Jaromír Starý).
D ti A se ve své kategorii umístily velmi t sn na druhém míst s asem 30.77 s., d ti B
skon ily na tvrtém míst

s asem 53.57 s. Celkem sout žilo p t d tských družstev
a zvít zilo družstvo z Vrbice (30.57 s.).
V kategorii žen sout žilo také p t družstev.
Lhotecké ženy skon ily na t etím míst s asem
36.43 s. Sout ž vyhrály ženy z Vrbice (29.83 s.).
Muži B skon ili na výborném druhém míst
s asem 33.36 s. a muži A skon ili na posledním dvanáctém míst

s asem 56.97 s.

Putovní pohár okrsku si odvezlo družstvo muž
z Vrbice s asem 26.57 s.
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Horní ada zleva: Martin Žid, Lukáš Bedná a Marek R ži ka. Prost ední ada zleva: Martin Kroul,
Patrik Mat jka, Renáta Zavacká, Michaela Hlávková, V ra Sýkorová, Monika Kounová, So a
Zá ecká, Renáta Kopecká, Marcela Flegelová a Lenka Jakubcová. Dolní ada zleva: Vendula
Kounová, Nikola Zavacká, Barbora Kopecká, Daniel Pe áz, Ond ej Jakubec, Old ich Zá ecký,
Kate ina Sýkorová, Anna Hlávková, Nikita Horváthová a Jakub Fabián.
Horní ada
zleva: Lukáš
Horá ek, Jakub Smutný,
Petr Horáek,
Jaromír Starý,
Lukáš Horský a Michal
Vavruška.
Dolní
ada
zleva: Martin Morávek,
Libor Hájek,
Jan
Havel
a Petr Be i ka.
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O Pohár SDH P estavlky: V sobotu
18.

ervna 2011 se v P estavlkách

konal t etí ro ník sout že v klasickém
požárním útoku o Pohár SDH P estavlky. Letošní sout že se zú astnila t i
d tská družstva, t i družstva žen
a osm družstev muž . Lhoty u Potštejna reprezentovala dv družstva d tí
(A - Lukáš Bedná (Borovnice), Barbora Kopecká, Vendula Kounová,
Martin Kroul (P estavlky), Patrik Mat jka, Daniel Pe áz (Chleny), Marek R ži ka,
Kate ina Sýkorová, Nikola Zavacká a Martin Žid (Chleny), B - Jakub Fabián, Michal

Horá ek, Nikita Horváthová, Ond ej Jakubec, Zuzana Kopecká, Vendula Kounová, Erik
Mat jka, Patrik Mat jka, Lucie Sýkorová a Old ich Zá ecký), jedno družstvo žen (Marcela
Flegelová, Lenka Jakubcová, Barbora Kopecká, Monika Kounová, V ra Sýkorová,
So a Zá ecká, Nikola
Zavacká a Renáta Zavacká) a jedno družstvo muž (Lukáš Horá ek, Petr Horá ek,
Jan

Havel,

Martin
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Morávek, Václav Morávek, Jakub Smutný (Borovnice) a Jaromír Starý).
Ve své kategorii lhotecké družstvo d tí A zvít zilo s asem 32.00 s. p ed druhým
lhoteckým týmem B (46.00 s.). T etí p í ka pat ila
d tem z P estavlk (61.00 s.).
V ženské kategorii zvít zilo družstvo ze Sopotnice
(32.00 s.), druhé byly ženy z P estavlk (35.00 s.)
a na t etím míst se umístilo lhotecké družstvo s asem
39.00 s.
V mužské kategorii zvít zili hasi i z Vrbice s asem
22.00 s. a lhotecké družstvo skon ilo na šestém míst
(35.00 s.).
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Horní ada zleva: Patrik Mat jka, Martin Kroul, Martin Žid, Lukáš Bedná a Marek R ži ka.
Prost ední ada zleva: Kate ina Sýkorová, Nikita Horváthová, Vendula Kounová, Barbora Kopecká,
Nikola Zavacká, Daniel Pe áz, Jakub Fabián a Ond ej Jakubec. Dolní ada zleva: Michal Horá ek,
Zuzana Kopecká, Lucie Sýkorová, Old ich Zá ecký a Erik Mat jka.

Horní ada zleva: V ra Sýkorová, Marcela Flegelová, Renáta Zavacká, Nikola Zavacká, Barbora
Kopecká, So a Zá ecká, Lenka Jakubcová a Monika Kounová. Dolní ada zleva: Jakub Smutný, Petr
Horá ek, Jan Havel, Václav Morávek a Lukáš Horá ek.
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Lhotecký džbán: V sobotu 9. ervence 2011 se v Kostelecké Lhot konal jedenáctý ro ník
netradi ní hasi ské sout že Lhotecký džbán, tentokrát s podtitulem "Hasi i na létajících
strojích“.
Lhoty u Potštejna reprezentovala dv družstva d tí (A - Lukáš Bedná (Borovnice), Barbora Kopecká, Vendula Kounová, Martin Kroul (P estavlky), Patrik Mat jka, Marek R ži ka,
Kate ina Sýkorová, Nikola Zavacká, Petra Záme níková a Martin Žid (Chleny), B - Jakub
Fabián, Anna Hlávková, Nikita Horváthová, Ond ej Jakubec, Zuzana Kopecká, Erik
Mat jka, Patrik Mat jka, Daniel Pe áz (Chleny), Lucie Sýkorová a Old ich Zá ecký),
jedno družstvo žen (Marcela Flegelová, Michaela Hlávková, Lenka Jakubcová, Renáta Kopecká, Monika Kounová, V ra Sýkorová, So a Zá ecká a Renáta Zavacká) a jedno družstvo muž (Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horá ek, Petr Horá ek, Lukáš Horský, Jakub
Smutný (Borovnice), Jaromír Starý
a Michal Vavruška). Jelikož se letošní sout že zúastnilo t icet p t
družstev, byla pouze jedna sout ž netradi ní hasi ský
útok.
Samotný útok prob hl

standardn ,

ale po zasažení termuseli sout žící p ib hnout
k model m letadýlek

a

leta-

dýlka hodit tak,
aby p istála na
p istávací ploše.
Pokud letadýlko
p istálo
p istávací
chu,
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mimo
plo-

p ipo ítá-

valy se trestné vte iny - za každé letadýlko mimo jedna vte ina. Mužské a ženské družstvo
m lo navíc tiskového mluv ího (osmý sout žící), který b hem útoku p edstavil sout žící
družstvo. Muži ješt navíc po zasažení ter
museli donést velký model letadla a pak teprve
házet letadýlka.
Letošní sout ž byla pro lho áky velmi úsp šná
a to i p esto, že m li mnoho soupe . D tských
družstev sout žilo dev t, ženských šest a mužských dvacet.
D ti A ve svojí kategorii zvít zily s asem
54.00 s. a d ti B skon ily na šestém míst (1 min. 14 s.). Ženy svojí kategorii také vyhrály
(1 min. 13 s. ). Muži se umístili na t etím míst (1 min. 17 s.) a jejich kategorii vyhrálo
družstvo ze Sopotnice
(1 min. 11 s.).
V letošním

roce

byl

Lhotecký džbán dopln n o pokus o vytvo ení
rekordu ve vypušt ní
nejv tšího po tu ervených balónk

v jeden

okamžik a na jednom
míst - pokus se vyda il
a najednou bylo vypušt no 730 balónk .
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Zajímavým
t ením

zpes-

sout žního

odpoledne byl i p elet

dvou

JAS-39

letoun
GRIPEN,

který uskute nili vojenští piloti z áslavi.
Všichni si sout ž náležit užili a z výsledku byli nadšeni.

Horní ada zleva: Václav Morávek, Lukáš Horský, Libor Hájek, Michal Vavruška, Lukáš Bedná
a Marek R ži ka. Prost ední ada zleva: Martin Kroul, Daniel Pe áz, Lenka Jakubcová, Renáta
Zavacká, Monika Kounová, Nikola Zavacká a Petra Záme níková. Dolní ada zleva: Patrik Mat jka,
Vojt ch Zavacký, Vendula Kounová, Št pán Koun, Barbora Kopecká, Zuzana Kopecká, Nikita
Horváthová a Erik Mat jka.
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O Horecký pohár: V Kosteleckých Horkách se v sobotu 3. zá í 2011 konal již
jedenáctý ro ník sout že
O Horecký pohár. Za Lhoty
u Potštejna zde sout žila
t i družstva - d tské, ženské
a mužské.
D ti se ve své kategorii
starších d tí, kde sout žila

ty i družstva, umístily

na výborném druhém míst
s asem 55.55 s. Zvít zilo družstvo d tí z P estavlk ( as 48.64 s.).
V ženské kategorii sout žilo sedm družstev, lhotecké ženy se umístily na šestém míst
s asem 47.36 s. a zvít zilo družstvo žen z P estavlk ( as 42.44 s.).
V mužské kategorii sout žilo

dev t

družstev

a lhote tí muži skon ili
na výborném t etím míst

s

asem 44.82 s.

Zvít zili

starší

z Kosteleckých

muži
Horek

( as 37.83).

Horní ada zleva: Patrik
Mat jka, Vojt ch Zavacký
a Marek R ži ka. Prost ední ada zleva: Jakub
Fabián, Old ich Zá ecký,
Ond ej Jakubec, Anna
Hlávková, Martin Kroul
(P estavlky), Kate ina Sýkorová a Nikita Horváthová. Dolní ada zleva:
Zuzana Kopecká a Michal
Horá ek.
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Horní
ada
zleva: Barbora
Kopecká, Nikola
Zavacká, Petra
Záme níková,
Kate ina Sýkorová a Vendula
Kounová. Dolní
ada zleva: So a
Zá ecká, Marcela Flegelová,
Renáta Zavacká,
Mat j Zavacký
a Vojt ch Zavacký.

Horní ada zleva: Lukáš Horský, Petr Horá ek, Lukáš Horá ek a Jakub Smutný (Borovnice).
Dolní ada zleva: Michal Vavruška, Libor Hájek, Jan Havel a Jaromír Starý.
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