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Sbor dobrovolných hasičů 

V sobotu 11. ledna 2014 se v místním pohostinství konala od 15.00 hod. Výroční valná 

hromada Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna. Na této valné hromadě byl přijat 

nový člen Martin Růţička ml. 

Starostou lhoteckého sboru byl v roce 2014 Milan Dědek, velitelem Václav Morávek, 

místostarostou Jan Růţička, jednatelem Jan Havel, hospodářem Jiří Fibikar, revizorem 

Libor Hájek a členy výboru byli Jiří Horáček, Lukáš Horský a Ladislav Matějka. 

Členský příspěvek na rok 2014 činil Kč 100,--. 

V průběhu roku 2014 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. Před Okrskovou soutěţí bylo schůzek více. 

Na konci roku 2014 měl lhotecký hasičský sbor 37 registrovaných členů (Petr Bečička, 

František Břečťan, Milan Dědek, Hana Dědková, Jiří Fibikar, Marcela Flegelová, Josef 

Hájek, Libor Hájek, Jan Havel, Veronika Havlová, Michaela Hlávková, Jiří Horáček, 

Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Lenka Jakubcová, Barbora Kopecká, Martin 

Kroul (Přestavlky), Jiří Marek, Ladislav Matějka, Patrik Matějka, Martin Morávek, Tomáš 

Morávek, Václav Morávek, Pavlína Morávková, Libor Provazník (Rájec), Jan Růţička, 

Marek Růţička, Martin Růţička ml., Jiří Rychtařík, Jakub Smutný (Borovnice), Jaromír 

Starý ml., Věra Sýkorová, Michal Vavruška, Bohuslav Zámečník, Petra Zámečníková 

a Soňa Zářecká) a 20 členů přispívajících (Lubomír Andrle, Jiří Břečťan, František Dostál, 

Josef Dostál, Jaroslav Hájek, Jiří Havlík, Milan Horský, Josef Hylák, Jaroslav Charvát, 

Josef Jiruška, Jaromír Kameník, František Kozel, Josef Provazník, Radek Provazník, 

František Starý, Milan Stejskal, Jaromír Vavruška ml., Jaromír Vavruška st., Zdeněk 

Zahradník ml. a Zdeněk Zahradník st.).  

V roce 2014 zemřel přispívají člen sboru Zdeněk Charvát. 

V roce 2014 reprezentovaly Lhoty na soutěţích tyto děti - Jakub Fabián, Dominik Hejlek, 

Nikola Hejlková, Ondřej Hlávka, Anna Hlávková, Michal Horáček, Ondřej Jakubec, 

Vojtěch Jakubec, Zuzana Kopecká, Vendula Kounová, Erik Matějka, Soňa Peňázová, 

Kateřina Sýkorová, Lucie Sýkorová, Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký, Nikola Zavacká 

a Vojtěch Zavacký. 

Před kaţdou soutěţí probíhal pravidelný nácvik mládeţe, který vedli Libor Hájek, Jan 

Havel a Lukáš Horský. Ţeny trénoval Jan Havel.  

V pátek 31. ledna 2014 se konal ve Chlenech jedenáctý hasičský ples okrsku číslo osmnáct.  

V pátek 28. února 2014 se ve Lhotách u Potštejna konala Okrsková valná hromada (koná 

se vţdy v místě budoucího pořadatele okrskové soutěţe). Byla zde hodnocena činnost 
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hasičů a pomoc obcím v rámci okrsku. Zástupci jednotlivých sborů podali krátký přehled 

celoroční práce a stav členské základny. 

O některých sobotách v únoru a březnu (8. února, 15. února, 22. února, 1. března, 

8. března a 15. března 2014) proběhla brigáda na uklízení a pálení klestí po těţbě dřeva 

v obecním lese - stráň pod homolským kostelem. V sobotu 8. února 2014 začala brigáda 

v 8.00 hod. a skončila ve 12.00 hod. Brigády se zúčastnili Milan Dědek, Libor Hájek, Jan 

Havel, Lukáš Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek, Patrik Matějka, Václav Morávek, 

Michal Petraš, Jan Růţička, Marek Růţička, Martin Růţička ml., Michal Slavík a Jaromír 

Starý ml. Pro brigádníky byly nachystané buřty, lahvové pivo a limo. Celkem těmito 

brigádami pro Obecní úřad ve Lhotách u Potštejna získalo SDH Kč 30 000,--. 

V březnu 2014 se ve lhotecké hospodě konalo Školení řidičů, které zajistili hasiči. 

Přednášku o novinkách v dopravních předpisech provedl Jan Kubias, majitel autoškoly 

z Kostelce nad Orlicí.  

Hasiči opět zajistili tradiční pálení čarodějnic za tělocvičnou, které se konalo ve středu 

30. dubna 2014. Brigáda na zajištění dřeva na čarodějnice se konala ve středu 23. dubna 

2014 od 16.00 hod. a hranice ze dřeva byla postavena 28. dubna 2014. Veškeré občerstvení 

zajistili také hasiči a mladí hasiči připravili pro děti honbu za pokladem. Čistý výnos 

z pořádání čarodějnic byl Kč 5 811,--. 

V sobotu 24. května 2014 se konala Okrsková hasičská soutěţ, jejímţ pořadatelem byl 

Sbor dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna. Zisk z pořádání soutěţe činil Kč 54 800,-- 

(startovné Kč 5 100,-- plus trţba po odečtení nákladů Kč 39 700,-- plus sponzorské dary 

Kč 10 000,--). Více o Okrskové soutěţi v části Hasičské soutěţe, str. 99 a str. 115. 

Okresní sdruţení hasičů Rychnov nad Kněţnou 

udělilo In memoriam medaili za příkladnou 

práci Josefu Dostálovi, veliteli okrsku číslo 18. 

Medaile byla udělena za jeho přínos k budování 

dobrovolné poţární ochrany v okrese Rychnov 

nad Kněţnou. Na Okrskové 

hasičské soutěţi byla medaile 

předána jeho dceři Marcele 

Macháčkové. Josef Dostál byl dlouholetý velitel místních hasičů a byl 

členem okresního výboru Sboru dobrovolných hasičů. Funkci velitele 

vykonával velmi aktivně (organizoval vzdělávání členů SDH, péči o tech-

niku a vybavení sboru, práci s dětmi). Po jeho náhlém úmrtí v roce 1993 

(ve věku 46 let) došlo ve sboru na určitou dobu k útlumu činnosti.  
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Ke konci května 2014 (24. května, 26. května, 27. května a 28. května 2014) zasahovali 

lhotečtí dobrovolní hasiči po bouřkách provázených silným deštěm, který způsobil lokální 

záplavy. Více o zásahu hasičů v části Povodeň, str. 78. 

Ve čtvrtek 5. června 2014 odpoledne proběhlo čištění hadic a techniky po zásahu 

při povodních.  

Ve středu 9. července 2014 proběhlo námětové cvičení, jehoţ úkolem bylo zjistit 

průchodnost obecní kanalizace a najít vyústění kanalizace z kontrolní šachty za hasičárnou. 

Námětového cvičení se zúčastnili: Lukáš Horáček, Petr Horáček, Libor Hájek, Jan Havel, 

Jiří Marek, Patrik Matějka, Marek Růţička, Martin Růţička ml., Jaromír Starý ml. a Matěj 

Leţák (Polom). Zdrojem voby byl rybník ve Velké Lhotě. Celkem bylo pouţito 19 kusů 

hadic tybu „B“. Mašina byla poloţena na lávce u hráze. Nasání vody a doprava 

ke zbrojnici proběhla bezproblémově, hadice bez závad a čerpadlo ve výkonu asi 20 minut 

také bez závad. Úkol byl splněn velmi rychle. Průchod kanalizací byl čistý a voda tekla 

rychle. Podle zvuku se podařilo najít trubu do potoka. Kanalizace není pravděpodobně 

nikde porušena. Zkouška byla provedena několika plastovými předměty, které od zbrojnice 

vyplavaly přibliţně za jednu minutu. Námětové cvičení bylo úspěšné, cíl byl splněn, 

technika byla uklizena na své místo. 

Ve čtvrtek 17. července 2014 vyčistila mládeţ pod vedením Libora Hájka, Jana Havla 

a Lukáše Horského poţární nádrţ na návsi od nečistot. K dočerpání vody byla pouţita 

hasičská stříkačka.  
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V květnu 2014 byla provedena zkouška hadic. Na přelomu srpna a září (26. srpna, 

27. srpna, 28. srpna a 2. září 2014) byla provedena oprava hadic. Čtyři kusy hadic typu 

„C“ byly vyřazeny a zlikvidovány. U šesti kusů hadic typu „C“ a čtrnácti kusů hadic typu 

„B“ byly převázány koncovky. Opravené hadice byly označeny nápisem hasiči Lhoty 

u Potštejna. Opravu hadic provedli Milan Dědek, Libor Hájek, Lukáš Horáček, Petr 

Horáček, Lukáš Horský, Martin Růţička ml. a Jaromír Starý ml. 

V říjnu 2014 byl zahájen hasičský krouţek pro děti do deseti let. Krouţek vedly Barbora 

Kopecká, Lucie Šafková a Nikola Zavacká, které se s dětmi scházely v pátek od 16.00 hod. 

v klubovně hasičárny a vyráběly různé věci a hrály hry. 

V pátek 31. října 2014 se ve Lhotách konala Okrsková schůze hasičů, kde se projednávalo 

zajištění okrskové soutěţe v roce 2015, příprava valných hromad a voleb do okrsku. 

V sobotu 15. listopadu 2014 se Lukáš Horský a Martin Růţička ml. zúčastnili Školení 

instruktorů motorových pil a motorových rozbrušovacích pil, které se konalo v Rychnově 

nad Kněţnou.  

Koncem listopadu bylo pořízeno 

třicet sad laviček a stolů a dva párty 

stany o rozměrech 6 x 12 metrů. 

Lavičky a stany vlastní Dobrovolný 

svazek obcí Brodec. Celkové nákla-

dy na pořízení sad laviček a stanů 

byly Kč 110 500,--. Částku Kč 55 250,-- získal Dobrovolný svazek obcí Brodec jako dota-

ci od Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova. SDH Lhoty u Potštejna 

poskytl na nákup nevratnou 

půjčku Kč 55 250,--. Pět let 

bude SDH Lhoty u Potštejna 

lavičky, stoly a párty stany 

spravovat a po těchto pěti le-

tech jim bude majetek za pos-

kytnutou částku Kč 55 250,-- 

převeden do jejich vlastnictví.  

Od pátka 28. listopadu 2014 do soboty 28. února 2015 provozovali hasiči místní hospodu. 

Jednalo se o dočasný pronájem, neţ se našel nový pronajímatel hospody. 

Na závěr roku se zástupci SDH Lhoty u Potštejna zúčastnili schůzky mikroregionu Brodec, 

kterého se zúčastnil vedoucí integrovaného záchranného systému v Rychnově nad Kněţ-

nou major Kalous, který zde vysvětloval problematiku zřízení JPO v obcích. 
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Námětové cvičení a posezení s grilováním 

V sobotu 30. srpna 2014 se konalo 

námětové cvičení, které bylo zahájenou 

sirénou ve 14.10 hod. Spuštění sirény bylo 

nahlášeno na dispečink v Rychnově  

nad Kněţnou. Jako poţářiště byla stano-

vena louka u cesty z Homole do Velké 

Lhoty. Děti pod dozorem muţů (Milan 

Dědek, Libor Hájek, Jiří Horáček, Lukáš 

Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Jan 

Růţička, Martin Růţička ml., Jaromír Starý 

ml. a Michal Vavruška) provedly útok 

na hořící seno vzdálené 120 metrů od poto-

ka. U proudnice a hašení se vystřídalo 

všech třináct dětí. Voda se čerpala z tůně 

pod mostem z  potoku Brodec z hloubky 

1,5 metru. Bylo pouţito 6 kusů hadic typu 

„B“ a 6 kusů hadic typu „C“. Tímto 

cvičením se prověřuje dostupnost vody 

v různých částech obce. Cvičení proběhlo 

bez problémů.  

Pro účastníky cvičení a pro organizátory 

Okrskové hasičské soutěţe, která se konala 

v květnu, bylo po ukončení námětového 

cvičení uspořádáno posezení s grilováním. 

Sbor dobrovolných hasičů chtěl tímto 



 - 97 - 

poděkovat za výbornou organizaci a průběh Okrskové soutěţe všem, kteří při pořádání 

soutěţe pomáhali. Občerstvení (grilované kuřecí plátky, alkokoholické a nealkoholické 

nápoje) bylo pro členy SDH a organizátory soutěţe zdarma. Pro děti byly uspořádány 

soutěţe se sladkou odměnou.  

Miroslav Antl, senátor Parlamentu České 

republiky za volební obvod č. 48 - Rychnov 

nad Kněţnou převzal záštitu nad Okrsko-

vou hasičskou soutěţí, která se ve Lhotách 

u Potštejna konala v květnu. V sobotu 

24. května 2014 se Miroslav Antl také 

Okrskové soutěţe zúčastnil. Miroslav Antl 

v rámci „Prázdninové Antl tour 2014“ 

zavítal do Lhot u Potštejna i v sobotu 

30. srpna 2014 a zúčastnil se posezení s pořadateli soutěţe. Starostovi obce Janu Růţičkovi 

a místostarostovi 

Janu Havlovi předal 

„hasičský zdravotní 

balíček“ a popovídal 

si s místními občany. 
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Hasičské soutěže v roce 2014 

O Lhoteckého Soptíka: 

Ve čtvrtek 8. května 2014 

se v Kostelecké Lhotě konala 

dětská hasičská soutěţ O Lho-

teckého Soptíka. Za Lhoty 

u Potštejna soutěţila dvě 

druţstva dětí - druţstvo 

mladších dětí (na fotografii 

zleva - Čeněk Zářecký, 

Ondřej Hlávka, Dominik 

Hejlek, Lucie Sýkorová, 

Zuzana Kopecká, Vojtěch Jakubec a Vojtěch Zavacký) a druţstvo starších dětí 

(na fotografii zleva - Kateřina Sýkorová, Anna Hlávková, Jakub Fabián, Oldřich Zářecký, 

Erik Matějka, Ondřej Jakubec a Michal Horáček).  

V kategorii mladších ţáků soutěţila čtyři druţstva a děti ze Lhot se umístily na třetím 

místě s časem 27.00 s. 

Vítězem se v této kategorii 

stalo druţstvo z Kostelecké 

Lhoty B (čas 26.09 s.). 

V kategorii starších ţáků 

soutěţilo pět druţstev a děti 

ze Lhot se umístily také 

na třetím místě (čas 31.29 s.). 

Vítězem se stali starší ţáci 

z Kostelecké Lhoty s časem 

25.13 s. Starší žáci 

Mladší žáci 
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Okrsková hasičská soutěž: V so-

botu 24. května 2014 se na louce 

pod Homolí konala Okrsková 

hasičská soutěţ. Lhoty u Potštejna 

reprezentovala dvě druţstva dětí 

(A - Nikola Hejlková, Anna Hláv-

ková, Zuzana Kopecká, Vendula 

Kounová, Erik Matějka, Soňa 

Peňázová, Kateřina Sýkorová, 

Lucie Sýkorová a Nikola Zavacká, 

B - Jakub Fabián, Dominik Hejlek, Ondřej Hlávka, Michal Horáček, Ondřej Jakubec, 

Vojtěch Jakubec, Erik Matějka, Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký a Vojtěch Zavacký), 

jedno druţstvo ţen (Marcela Flegelová, Veronika Havlová, Michaela Hlávková, Lenka 

Jakubcová, Barbora Kopecká, Věra Sýkorová, Lucie Šafková a Renata Zavacká) a tři 

druţstva muţů (A - Petr Bečička, Libor Hájek, Lukáš Horský, Ladislav Matějka, Martin 

Morávek, Tomáš Morávek a Michal Vavruška, B - Petr Bečička, Jan Havel, Lukáš 

Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek, Martin Růţička ml. a Jaromír Starý ml., C - David 

Barvíř, Milan Fabián, Martin Kroul, Matěj Leţák, Patrik Matějka, Michal Petraš, Marek 

Růţička a Michal Slavík).  

Děti A se ve své kategorii, kde soutěţila čtyři druţstva, umístily na druhém místě s časem 

36.78 s. a děti B skončily na čtvrtém místě (čas 45.21 s.). Vítězem se stalo druţstvo 

z Vrbice s časem 35.66 s. 

V kategorii ţen soutěţila také čtyři druţstva. Lhotecké ţeny zvítězily s časem 33.61 s.  

Muţi A skončili na pátém místě s časem 35.00 s., muţi C se umístili na desátém místě 

(čas 45.67 s.) a muţi B nebyli klasifikováni (nedokončili útok) a umístili se na třináctém 

aţ čtrnáctém místě. V muţské kategorii soutěţilo čtrnáct druţstev. Putovní pohár okrsku 

si odvezlo druţstvo muţů z Vrbice A s časem 25.30 s.  
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Lhotecký džbán: V sobotu 12. července 2014 se v Kostelecké Lhotě konal čtrnáctý ročník 

netradiční hasičské soutěţe Lhotecký dţbán. 

Lhoty u Potštejna reprezentovala dvě druţstva dětí (mladší děti: Jan Havel, Dominik 

Hejlek, Ondřej Hlávka, Vojtěch Jakubec, Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký a Vojtěch 

Zavacký a starší děti: Jakub Fabián, Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Michal Horáček, 

Ondřej Jakubec, Erik Matějka a Nikola Zavacká), jedno druţstvo ţen (Veronika Havlová, 

Barbora Kopecká, Vendula Kounová, Adam Novotný, Lucie Šafková, Nikola Zavacká 

a Renata Zavacká) a dvě druţstva muţů (A - Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horáček, Petr 

Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek, Martin Růţička ml. a Jaromír Starý ml., B - Tomáš 

Barvíř, Milan Fabián, Dušan Horváth, Martin Kroul, Matěj Leţák, Michal Petraš, Marek 

Růţička a Michal Slavík).  

Netradiční hasičský útok provedli muţi stejně jako ţeny. Všech sedm soutěţících si nazulo 

speciální papuče s bambulkou a sedli si ke stolu. Po odstartování si museli papuče zout 

a srovnat pod věšák a obléct si bundy a helmy. Potom proběhl klasický poţární útok. 

Teprve, kdyţ si poslední soutěţící sedl zpátky ke stolu k ostatním, byla soutěţ dokončena. 

Druhá soutěţ byla nazvána „slepý hasič“. Dva soutěţící, kteří měli zavázané oči šátkem, 

stříkali ze dţberové stříkačky. Dva soutěţící dţberovkou pumpovali, další dva měli 

na přilbě připevněnou svíčku, kterou museli slepí hasiči poslepu za rad sedmého 

soutěţícího sestřelit proudem vody. Ve třetí soutěţi („stěhování manţelky“) stěhovali 

po klikaté dráze čtyři soutěţící čtyři krabice a další soutěţící stěhovali cizího člověka 

(muţi manţelku, ţeny manţela) na rudlíku do předem určeného prostoru. Manţel 

(manţelka) měl na hlavě čepici, která nesměla spadnout. Dětské druţstvo mělo pouze 

jednu soutěţ - poţární útok. 

Dětská druţstva soutěţila v mladší kategorii čtyři a ve starší také čtyři, muţských druţstev 

bylo osm a ţenských šest. Mladší děti ve své kategorii skončily na třetím místě a vyhrály 

děti z Kostelecké Lhoty. V kate-

gorii starších dětí skončily lhotec-

ké děti na čtvrtém místě, vyhrály 

děti z Kostelce nad Orlicí. Ţeny se 

ve svojí kategorii umístily na čtvr-

tém místě, vyhrály ţeny z Olešni-

ce. Muţi A skončili na výborném 

druhém místě, muţi B se umístili 

na čtvrtém místě a jejich kategorii 

vyhrálo druţstvo muţů z Vrbice. 
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Olešnice: V sobotu 16. srpna 2014 se 

v Olešnici konala hasičská soutěţ. 

Za Lhoty u Potštejna soutěţilo pouze druţst-

vo muţů (Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš 

Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Jiří 

Marek a Martin Růţička ml.). Muţi skončili 

desátí  (čas 1 min. 4.17 s.). Celkem soutěţilo 

dvanáct druţstev a vítězem se stali muţi 

z Kostelce nad Orlicí - Skála (čas 44.23 s.). 

Zleva: Lukáš Horáček, Martin Růžička ml., Lukáš Horský, Jan Havel, Libor Hájek a Petr Horáček. 



 - 105 - 

O Horecký pohár: V Kosteleckých Horkách 

se v sobotu 6. září 2014 konal jiţ čtrnáctý 

ročník soutěţe O Horecký pohár.  

Za Lhoty u Potštejna soutěţila tři druţstva - 

ţenské (Veronika Havlová, Lenka Jakubcová, 

Barbora Kopecká, Vendula Kounová, Věra 

Sýkorová, Lucie Šafková, Nikola Zavacká 

a Renata Zavacká), muţské (Libor Hájek, Jan 

Havel, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek, Martin Růţička ml. 

a Jaromír Starý ml.) a jedno druţstvo dětí (Jakub Fabián, Dominik Hejlek, Nikola Hejlková, 

Anna Hlávková, Michal Horáček, Ondřej Jakubec, Vojtěch Jakubec, Erik Matějka, Soňa 

Peňázová a Vojtěch Zavacký).   

Dětské druţstvo se v kategorii starších dětí, kde soutěţila čtyři druţstva, umístilo na třetím 

místě s časem 40.23 s. Vyhrály děti z Provozu (čas 38.39 s.). 

V ţenské kategorii soutěţilo pět druţstev, 

lhotecké ţeny obhájily třetí místo 

z loňského roku s časem 38.02 s. Zví-

tězilo druţstvo z Kosteleckých Horek B 

(čas 36.06 s.). 

V muţské kategorii - s úpravou sání 

soutěţila tři druţstva a lhotečtí muţi vyhráli s časem 37.38 s.  

Horní řada 

zleva: Petr 

Horáček 

a Martin 

Růžička ml. 

Prostřední 

řada zleva: 

Lukáš 

Horský, Jan 

Havel a Jiří 

Marek. 

Dolní řada 

zleva: Libor 

Hájek, 

Jaromír 

Starý ml. 

a Lukáš 

Horáček. 


