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Sbor dobrovolných hasičů 

V sobotu 16. ledna 2016 se v místním 

pohostinství konala od 17.00 hod. 

Výroční valná hromada Sboru dobro-

volných hasičů Lhoty u Potštejna. 

Na této valné hromadě byly přijaty dvě 

nové členky Sboru dobrovolných 

hasičů - Nikola Zavacká a Renata 

Zavacká. V červenci pak byl přijat 

další nový člen Josef Vašátko. 

Starostou lhoteckého sboru byl v roce 2016 Milan Dědek, velitelem Václav Morávek, 

místostarostou Jan Růţička, jednatelem Jan Havel, zástupcem velitele Martin Růţička ml., 

strojníkem Lukáš Horský, hospodářem Libor Hájek, revizorem Jiří Fibikar a členem 

výboru byl Jiří Horáček. 

Na dubnové výborové schůzi (v souvislosti se zřízením jednotky JPO V) se velitelem SDH 

i JPO V stal Martin Růţička ml. a zástupcem velitele Václav Morávek, dále se rozšířil 

výbor SDH o jednoho člena a to Renatu Zavackou, která si vzala na starosti výstrojní 

evidenci, opravu výstroje a práci s dětmi a ţenami. 

Obec Lhoty u Potštejna má od 1. ledna 2016 zřízenou JPO V dle zákona č. 133/1985 

o poţární ochraně. Oblast působnosti jednotky hasičů je katastr obce Lhoty u Potštejna, 

Borovnice a Chleny (17,98 km
2
, cca 920 obyvatel). Velitelem jednotky byl zvolen Martin 

Růţička ml., zástupcem velitele Václav Morávek, velitelem druţstva Lukáš Horáček, 

strojníky Jiří Horáček a Lukáš Horský a hasiči Milan Dědek, Libor Hájek, Jan Havel, Petr 

Horáček, Jiří Marek, Jan Růţička a Jaromír Starý ml. 

Členský příspěvek na rok 2016 činil 100 Kč. 

V průběhu roku 2016 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.  

Na konci roku 2016 měl lhotecký hasičský sbor 33 registrovaných členů (Petr Bečička, 

František Břečťan, Milan Dědek, Jiří Fibikar, Libor Hájek, Jan Havel, Veronika Havlová, 

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, Libor Provazník (Rájec), Jan Růţička, Marek 

Růţička, Martin Růţička ml., Jaromír Starý ml., Věra Sýkorová, Josef Vašátko, Michal 

Vavruška, Bohuslav Zámečník, Petra Zámečníková, Soňa Zářecká, Nikola Zavacká 

http://sdh.obeclhoty.cz/soubory/dokumenty/zakon-133-1985.pdf
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a Renata Zavacká) a 18 členů přispívajících (Jiří Břečťan, František Dostál, Jaroslav Hájek, 

Milan Horský, Josef Hylák, Jaroslav Charvát, Josef Jiruška, Jaromír Kameník, František 

Kozel, Josef Provazník, Radek Provazník, Jiří Rychtařík, František Starý, Milan Stejskal, 

Jaromír Vavruška ml., Jaromír Vavruška st., Zdeněk Zahradník ml. a Zdeněk Zahrad- 

ník st.). 

V roce 2016 reprezentovaly Lhoty na soutěţích tyto děti - Veronika Flegelová, Nikola 

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

Jakubec, Zuzana Kopecká, Tereza Kovaříčková, Erik Matějka, Kateřina Sýkorová, Lucie 

Sýkorová, Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký, Matěj Zavacký a Vojtěch Zavacký.   

Před kaţdou soutěţí probíhal pravidelný nácvik mládeţe, který vedli Renata Zavacká, 

Martin Růţička ml. a někdy i Lukáš Horský, Petr Horáček, Lukáš Horáček a Libor Hájek. 

V roce 2016 probíhal nácvik u mostu přes potok Brodec u cesty z Velké Lhoty na Homol.  

Ke konci roku 2015 začala generální oprava motorové přenosné stříkačky PS-12 

a na začátku roku 2016 byla oprava dokončena. V sobotu 23. ledna 2016 provedli hasiči 

záběh této stříkacky u poţání nádrţe v Malé Lhotě. 

 

Na přelomu února a března začala v hasičské zbrojnici kompletní rekonstrukce podlahy 

v garáţi. Staré betony byly vybourány a nahrazeny novými, po té byla poloţena nová 

terasová dlaţba a garáţ byla vymalována. Stavební práce provedla stavební firma Jiří Čech 

z Kostelce nad Orlicí za 141 152,71 Kč. 

V sobotu 13. února 2016 provedli 

hasiči v obecním lese („přední obicka“) 

pálení větví. Brigády se zúčastnili 

Milan Dědek, Lukáš Horáček, Lukáš 

Horský, Libor Hájek, Jiří Horáček, Jiří 

Marek, Jan Růţička, Martin Růţička 

ml., Martin Dudek a Erik Matějka.  

http://sdh.obeclhoty.cz/?s=ps-12
http://www.stavby.hradecko.com/
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V sobotu 27. února 2016 proběhla další brigáda („zadní obicka“) a zúčastnili se jí Milan 

Dědek, Libor Hájek, Lukáš Horáček, Jiří Horáček, Jan Havel, Lukáš Horský, Jan Růţička, 

Martin Dudek, Erik Matějka a Michal Horáček. 

Ve středu 3. února 2016 od 18.00 hod. 

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.  

Školení řidičů se zúčastnilo dvacet sedm 

občanů. 

V pátek 26. února 2016 se ve Svídnici konala Okrsková valná hromada okrsku číslo 

osmnáct.  

V sobotu 26. března 2016 se konalo v Doudlebách nad Orlicí Okresní shromáţdění hasičů, 

kde se hodnotila práce hasičů v rámci okresu. 

Hasiči opět zajistili tradiční pálení čarodějnic za tělocvičnou, které se konalo v sobotu 

30. dubna 2016. Brigáda na zajištění dřeva na čarodějnice proběhla 23. dubna 2016. 

Hranice byla postavena v pátek 29. dubna 2016. Veškeré občerstvení zajistili také hasiči. 

Mladí hasiči připravili pro děti na hřišti soutěţe a nakonec děti našly i schovaný poklad. 

V loňském roce se hasiči rozhodli obnovit tradici stavění máje. Letos byla májka znovu 

vztyčena tento den před obchodem. Čistý výnos z pořádání čarodějnic byl 8 tis. Kč. 

Ve čtvrtek 9. června 2016 Martin 

Dudek, Lukáš Horáček, Petr 

Horáček, Lukáš Horský, Dušan 

Horváth, Jan Růţička, Martin 

Růţička ml. a Jaromír Starý ml. 

vyčistili poţární nádrţ na návsi 

od nečistot a ţabinců. 

V sobotu 30. července 2016 

v odpoledních hodinách byl 

místní jednotce vyhlášen poţární 

poplach. Jednalo se o námětové 

cvičení, jehoţ tématem bylo: Poţár nízké budovy. Od poţární nádrţe bylo rozvinuto 

dopravní vedení k budově základní školy. Zde byly pouţity dva proudy C pro ověření 

dostřiku vody na střechu budovy. Hasiči (Milan Dědek, Jiří Horáček, Lukáš Horáček, Petr 
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Horáček, Lukáš Horský, Jan Růţička, Martin Růţička ml. a Jaromír Starý ml.) se dále 

seznámili s prostory školy, únikovými východy, hydranty a hasicími přístroji. 



 - 53 - 

V sobotu 27. srpna 2016 

proběhlo tradiční zakončení 

soutěţní sezóny. Před samot-

ným posezením v hasičské 

zbrojnici bylo ve čtrnáct hodin 

provedeno námětové cvičení, 

do kterého se zapojili členové 

SDH a JPO Lhoty u Potštejna 

(Milan Dědek, Libor Hájek, 

Anna Hlávková, Michaela 

Hlávková, Jiří Horáček, Lukáš 

Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Jan Růţička, Jaromír Starý ml. a Josef Vašátko). 

Cílem bylo prověřit dálkovou dopravu vody na Homol. Voda byla čerpána z poţární 

nádrţe v Malé Lhotě a odtud vedena 

pomocí dopravního vedení. Trasa o délce 

800 m s převýšením 60 m byla v polo-

vině rozdělena a byla zde umístěna 

stříkačka PS-8. Cvičení bylo vyhodnoce-

no jako úspěšné. Voda měla u kostela 

dostatečný tlak i průtok pro hašení dvěmi 

útočnými proudy. 
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V srpnu byly do hasičárny z budovy školy 

přestěhovány vyřazené šatní skříňky, které tam 

slouţí k uloţení zásahových uniforem.  

V sobotu 10. září 2016 si hasiči (Lukáš Horský, 

Libor Hájek, Lukáš Horáček, Petr Horáček 

a Martin Růţička ml.) prakticky procvičili 

čerpání vod z vysokých sacích hloubek. 

Za pouţití ejektoru (proudového čerpadla) 

a poţární stříkačky PS-8 proběhlo odsátí a následné omytí stěn studny u č. p. 17. 

 

V sobotu 22. října 2016 se Jiří Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský a Martin Růţička ml. 

zúčastnili velitelského dne v Rychnově nad Kněţnou. Profesionální hasiči je seznámili 

s taktikou hašení systémem COBRA a jejím bezpečným pouţíváním. 

Od pondělí 24. října 2016 do úterý 25. října 2016 se Jiří Horáček a Lukáš Horský zúčastnili 

školení strojníků JPO V v Bílých Poličanech. 

Od čtvrtka 17. listopadu 2016 do neděle 20. listopadu 2016 se Lukáš Horáček, Martin 

Růţička ml. a Václav Morávek zúčastnili školení velitelů v Bílých Poličanech. 

Od ledna 2016 do května pokračoval v činnosti hasičský krouţek pro děti do deseti let. 

Krouţek vedly Nikola Zavacká a Anna Hlávková, které se s dětmi scházely v pátek 

od 16.00 hod. do 17.00 hod. v klubovně hasičárny a vyráběly různé věci a hrály hry. 

Od dubna jiţ děti nacvičovaly hasičský útok na hasičské soutěţe. Po prázdninové pauze 

byl krouţek zahájen opět v listopadu 2016. Krouţek od listopadu vedly Nikola Zavacká 

a Anna Hlávková, které se s dětmi scházely kaţdé pondělí od 16.00 hod. do 17.30 hod.  

V prosinci 2015 začali hasiči s renovací a opravou motorové pojízdné stříkačky DS-12, 

kterou lhotecký sbor vlastní jiţ od třicátých let dvacátého století. Hasiči chtějí docílit 

provozuschopného a reprezentativního stavu. V roce 2016 pokračovali hasiči s její 

renovací.  
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Hasičské soutěže v roce 2016 

Okrsková hasičská soutěž: V sobotu 

14. května 2016 se ve Svídnici konala 

Okrsková hasičská soutěţ. Lhoty u Potštejna 

reprezentovala dvě druţstva dětí (A - Nikola 

Hejlková, Ondřej Hlávka, Veronika Flege-

lová, Ondřej Jakubec, Vojtěch Jakubec, 

Tereza Kovaříčková, Čeněk Zářecký, Matěj 

Zavacký a Vojtěch Zavacký, B - Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Michal Horáček, 

Ondřej Jakubec, Zuzana Kopecká, Kateřina Sýkorová, Lucie Sýkorová a Oldřich Zářecký), 

jedno druţstvo ţen (Veronika Havlová, Michaela Hlávková, Barbora Kopecká, Jana 

Stejskalová, Věra Sýkorová, Lucie Šafková, Nikola Zavacká a Renata Zavacká) a dvě 

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

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

Horáček, Jiří Marek, Martin Růţička ml., Jaromír Starý ml. a Josef Vašátko).  

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

35.33 s.  a děti B skončily na třetím místě (čas 41.17 s.).  

V kategorii ţen soutěţila také čtyři druţstva. Lhotecké ţeny obsadily druhé místo s časem 

30.14 s. Vítězkami se staly ţeny z Vrbice 

(čas 29.07 s.).  

Muţi A skončili na devátém místě s časem 

35.82 s. a muţi B se umístili na desátém 

místě (čas 37.10 s.). V muţské kategorii 

soutěţilo jedenáct druţstev. Putovní pohár 

okrsku si odvezlo druţstvo muţů z Rájce A 

s časem 25.50 s. 
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Horní řada zleva: Petr Bečička, Libor Hájek, Lukáš Horský, Michal Vavruška, Jiří Marek, Josef 

Vašátko a Ondřej Jakubec. Prostřední řada: Barbora Kopecká, Nikola Zavacká, Jana Stejskalová, 

Nikola Hejlková, Lucie Sýkorová, Anna Hlávková, Renata Zavacká, Kateřina Sýkorová, Věra 

Sýkorová, Michal Horáček a Čeněk Zářecký. Dolní řada: Vojtěch Zavacký, Vojtěch Jakubec, Zuzana 

Kopecká, Oldřich Zářecký, Matěj Zavacký a Tereza Kovaříčková. 
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Lhotecké vodní hrátky: V sobotu 9. čer-

vence 2016 se v Kostelecké Lhotě konala 

netradiční hasičská soutěţ.  

Lhoty u Potštejna reprezentovalo jedno 

druţstvo dětí (Ondřej Hlávka, Ondřej 

Jakubec, Vojtěch Jakubec, Zuzana 

Kopecká, Erik Matějka, Čeněk Zářecký 

a Oldřich Zářecký), jedno druţstvo 

ţen (Marcela Flegelová, Veronika 

Havlová, Nikola Hejlková, Anna 

Hlávková, Michaela Hlávková, Barbora 

Kopecká a Jana Stejskalová) a jedno 

druţstvo muţů (Libor Hájek, Jan Havel, 

Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš 

Horský, Martin Růţička ml. a Jaromír 

Starý ml.). 

Netradiční hasičský útok provedli muţi stejně jako ţeny. Strojník byl na druhém konci 

vodní nádrţe a ostatní soutěţící na startovní čáře. Po startu dva soutěţící jeli na „voru“ 
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pro strojníka a ostatní mezitím 

nachystali hasičské vybavení k útoku. 

Po přijetí strojníka jiţ proběhl 

klasický poţární útok.  

Vyhrálo druţstvo s nejrychlejším 

časem.  

Dětská druţstva měla klasický 

poţární útok a jednu doplňkovou 

soutěţ, která spočívala v lovení 

umělohmotných kachen z rybníčka. 

Dětská druţstva soutěţila čtyři, 

muţských druţstev soutěţilo dvanáct 

a ţenských dvě.  

Děti ve své kategorii skončily 

na čtvrtém místě. Ţeny svojí kategorii 

vyhrály a muţi skončili na druhém 

místě.  
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O pohár starosty Olešnice: V sobotu 13. srpna 2016 se v Olešnici u Rychnova nad Kněţ-

nou konala hasičská soutěţ O pohár starosty Olešnice. Soutěţe se zúčastnilo jedno druţst-

vo ţen (Veronika Havlová, Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Barbora Kopecká, Jana 

Stejskalová, Kateřina Sýkorová a Nikola Zavacká) a jedno druţstvo muţů (Libor Hájek, 

Jan Havel, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Martin Růţička ml. a Jaromír 

Starý ml.). Lhotecké ţeny svojí kategorii vyhrály a muţi se umístili na druhém místě. 
 

 

Horní řada zleva: Libor Hájek, Martin Růžička ml., Jaromír Starý ml., Lukáš Horáček a Lukáš 

Horský. Dolní řada: Nikola Zavacká, Barbora Kopecká, Jana Stejskalová, Nikola Hejlková 

a Petr Horáček. 
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O Horecký pohár: V Kosteleckých 

Horkách se v sobotu 3. září 2016 konal jiţ 

šestnáctý ročník soutěţe O Horecký pohár.  

Za Lhoty u Potštejna soutěţila tři druţstva - 

ţenské (Veronika Havlová, Nikola 

Hejlková, Anna Hlávková, Barbora 

Kopecká, Jana Stejskalová, Kateřina 

Sýkorová a Nikola Zavacká), muţské (Jan 

Havel, Lukáš Horáček, Petr Horáček, 

Lukáš Horský, Jiří Marek, Martin Růţička ml. a Jaromír Starý ml.) a druţstvo starších dětí 

(Veronika Flegelová, Ondřej Hlávka, Michal Horáček, Zuzana Kopecká, Lucie Sýkorová, 

Vojtěch Jakubec, Matěj Zavacký a Vojtěch Zavacký).   

V kategorii starších dětí soutěţilo šest druţstev a lhotecké děti se umístily na druhém místě 

s časem 40.44 s. Zvítězilo druţstvo z Provozu (čas 38.07 s.). 

V ţenské kategorii soutěţilo sedm 

druţstev. Lhotecké ţeny svojí 

kategorii vyhrály s časem 35.48 s. 

V muţské kategorii - s úpravou 

sání soutěţilo šest druţstev. 

Lhotečtí muţi zde soutěţili 

s upravenou PS-12 a skončili 

na šestém místě s časem 52.82 s. 

Zvítězilo druţstvo z Třebešova 

32.34 s. 

V muţské kategorii - bez úpravy sání soutěţilo dvanáct druţstev. Muţi ze Lhot zde 

soutěţili se stříkačkou PS-8 a obsadili deváté místo s časem 43.31 s. Zvítězilo druţstvo 

z Třebešova (čas 36.85 s.). 
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Horní řada zleva: Ondřej Hlávka, Veronika Flegelová, Michal Horáček a Lucie Sýkorová. Dolní 

řada: Vojtěch Jakubec, Vojtěch Zavacký, Zuzana Kopecká a Matěj Zavacký. 
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Horní řada zleva: Anna Hlávková, Kateřina Sýkorová, Nikola Zavacká, Jana Stejskalová a Veroni-

ka Havlová. Dolní řada: Antonín Stejskal, Barbora Kopecká, Nikola Hejlková a Ema Havlová. 
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O Třebešovského beránka: V sobotu 

10. září 2016 se v Třebešově konala 

hasičská soutěţ O Třebešovského 

beránka.  

Této soutěţe se za Lhoty u Potštejna 

zúčastnilo pouze druţstvo ţen 

(Veronika Havlová, Nikola Hejlková, 

Anna Hlávková, Barbora 

Myšáková (Polom), Jana 

Stejskalová, Kateřina Sýkorová, 

Nikola Zavacká a Renata Zavacká).  

V kategorii soutěţila tři druţstva 

a lhotecké ţeny svojí kategorii 

vyhrály s časem 42.46 s. 

V Třebešově byla doprovodná 

soutěţ „O Třebešovského ţelezného hasiče“, tuto doprovodnou soutěţ vyhrála Nikola 

Zavacká ze Lhot s časem 3 min. 10.23 s. 

Podzimní hasičská soutěž v Kostelecké Lhotě: V sobotu 1. října 2016 se v Kostelecké 

Lhotě konala podzimní hasičská soutěţ.  

Lhotecké druţstvo ţen (Veronika Havlová, Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Barbora 

Kopecká, Jana Stejskalová, Kateřina Sýkorová a Nikola Zavacká) opět ve své kategorii 

vyhrálo, tentokrát s časem 32.35 s. 
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Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna 

K 1. lednu 2016 mělo Myslivecké sdruţení Podháj 14 členů: Josef Bečička, Petr Bečička, 

František Dudek, Jaroslav Horáček, Jindřich Husák, Ladislav Matějka, Jaromír Vavruška 

ml. (všichni ze Lhot), Libor Provazník (Rájec), Milan Bečička (Záměl), Antonín 

Diblík (Choceň), Miloš Kurka (Rychnov nad Kněţnou), David Fibikar, Miroslav 

Fibikar (oba Koldín) a Vojtěch Wiesner (Pardubice). Předsedou sdruţení byl Miloš 

Kurka a jednatelem David Fibikar, hospodářem Libor Provazník a pokladníkem Petr 

Bečička.  

Výroční schůze Mysliveckého sdruţení Podháj se konala v sobotu 26. března 2016 

od 15.00 hod. ve lhotecké hospodě. Členové Mysliveckého sdruţení Podháj se scházeli 

kaţdý poslední pátek v měsíci také v hospodě ve Lhotách. 

Myslivecký rok trval od 1. dubna 2015 do 31. března 2016. 

Myslivecké sdruţení hospodařilo na necelých 600 ha honebních pozemků.  

V mysliveckém roce 2015-2016 bylo uloveno 9 srnců, 2 srnčata (další minimálně 4 kusy 

byly sraţeny autem), 10 selat, 1 lončák a 2 bachyně prasete divokého a 5 lišek. Celková 

váha ulovené zvěře srnčí činila 106 kg. Zvěř srnčí byla rozdělena mezi členy 

nebo byla pouţita k pohoštění na mysliveckých akcích. Černá zvěř byla ulovena o celkové 

hmotnosti 461 kg. Zvěřina byla rozdělena členům dle předem daných pravidel. Několik 

kusů bylo vyuţito k mysliveckým účelům a jedno prase divoké bylo poskytnuto 

jako sponzorský dar do tomboly na Rodičovský ples Základní školy a Mateřské školy 

ve Lhotách u Potštejna. U třech kusů bylo společně se vzorkem na trichinellu (svalovce) 

předloţeno i pírko (ocásek). Dále byl předloţen vzorek barvy (krve) na vyšetření 

klasického moru prasat. I v tomto mysliveckém roce nebyla z důvodu nízkého stavu lovena 

zvěř zaječí.  

Myslivecké sdruţení Podháj vyuţívalo v mysliveckém roce 2015-2016 čtyři lovecky 

upotřebitelné psy - dva vlastnil Jaromír Vavruška ml., jednoho Miroslav Fibikar a jednoho 

Josef Bečička.  

Ve lhotecké honitbě byly tři umělé nory, ve kterých v myslivecké sezoně 2015-2016 

nebyla odchycena ţádná liška. Dále bylo ve lhotecké honitbě čtrnáct krmelců a jedenáct 

slanisek.  

V roce 2016 se uskutečnily dvě naháňky. První naháňka se konala v sobotu 

3. prosince 2016 a druhá se konala v sobotu 26. prosince 2016 (na Štěpána). Zakončení 

obou naháněk bylo ve lhotecké hospodě. Na první naháňce byl uloven jeden lončák a tři 

selata a na druhé naháňce jedno sele.  
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Stolní tenis - sezona 2015-2016 

TTC (Table Tenis Club) Lhoty 

u Potštejna je registrovaný oddíl 

hráčů stolního tenisu. Během sezony 

se hrají utkání dospělých - kaţdý 

tým hraje dvakrát s kaţdým týmem 

dané soutěţe. V jednom utkání se 

hraje osmnáct zápasů (dvakrát 

čtyřhra a šestnáctkrát dvouhra). 

V utkání hrají čtyři hráči. Zápas stolního tenisu se hraje na 3 vítězné sety (sady) do 11, 

mezi sety je asi minutová přestávka. Za vítězství v utkání jsou 3 body, za remízu 2 body 

a za prohru 1 bod. Sezona stolního tenisu trvá zhruba od konce září a končí přibliţně 

v polovině dubna, v závislosti na počtu muţstev v soutěţi. V okresních soutěţích jsou 

zápasy jednou týdně a v krajských zpravidla jednou za čtrnáct dní, ale hrají se dva zápasy 

za jeden den, buď v sobotu, nebo v neděli (dopoledne, odpoledne).  

Dospělí trénují zpravidla jednou aţ dvakrát týdně na sále hospody ve Chlenech, 

občas i v okolí (např. Kostelec nad Orlicí).  

TTC Lhoty u Potštejna měl v sezoně 2015-2016 tři týmy.  

A tým - Milan Bečička (nar. 1970, Záměl), Jiří Vavruška (nar. 1970, Lhoty), Jiří 

Novotný (nar. 1965, Rychnov nad Kněţnou), Petr Sedláček (nar. 1982, Týniště 

nad Orlicí), Jan Trnka (nar. 1969, Potštejn), Daniel Šťastný (nar. 1996, Doudleby 

nad Orlicí), Zdeněk Drahoš (nar. 1971, Potštejn), Jan Dostál (nar. 2002, Smetana) a Jiří 

Marek (nar. 1992, Lhoty); 

B tým - Zdeněk Drahoš, Jan Trnka, Petr Sedláček, Jan Dostál, Libor Hájek (nar. 1977, 

Lhoty), Rostislav Vevjora (nar. 1954, Kostelec nad Orlicí), František Jakubec 

(nar. 1966, Chleny), Dušan Junek (nar. 1968, Přestavlky), Jiří Marek a Miroslav Tesař 

(nar. 1970, Kostelec nad Orlicí); 

C tým - Jan Dostál, Rostislav Vevjora, Libor Hájek, František Jakubec, Dušan Junek, 

Jiří Marek a Miroslav Tesař. 

TTC Lhoty u Potštejna „A“ hrál v sezóně 2015-2016 v krajské soutěţi II. třídy ve sku- 

pině B. "Áčko" v této soutěţi skončilo se 47 body (10 výher, 5 remíz a 7 proher) na šestém 

místě.  V soutěţi se hrálo 22 kol a soutěţilo zde 12 týmů. V tomto ročníku prošlo týmem 

vícero hráčů, kteří sbírali zkušenosti s lepšími soupeři a mohli je pak uplatnit ve svých 

dlouhodobých soutěţích.  
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TTC Lhoty „B“ se účastnil regionálního přeboru 1. třídy. Okresní soutěţe se v této sezoně 

hrály dvoukolově, nejdříve hrál jednou kaţdý s kaţdým. Následně se tabulka rozdělila 

na dvě poloviny. Ta lepší polovina pak hrála o přeborníka okresu a spodní část hrála 

„baráţ“ s úspěšnějšími týmy z regionálního přeboru 2. třídy. Tým TTC Lhoty „B“ skončil 

po prvním kole na třetím místě, coţ mu zaručilo hrát v lepší polovině o titul přeborníka 

okresu. V prvním kole hrálo dvanáct druţstev jedenáct zápasů. V druhé části o titul 

okresního přeborníka pak hrálo šest týmů deset zápasů. Tuto nadstavbu pak nakonec 

„béčko“ vyhrálo celkově s 59 body (17 výher, 3 remízy a 2 prohry). Bohuţel se muselo 

vzdát postupu do vyšší soutěţe. 

TTC Lhoty „C“ hrál v regionálním přeboru 2. třídy. Systém soutěţe byl stejný 

jako v regionálním přeboru 1. třídy. Tým TTC Lhoty „C“ skončil celkově na druhém místě 

s 55 body (16 výher, 1 remíza a 5 proher). V základní části hrálo dvanáct druţstev jedenáct 

zápasů, stejně tak v nadstavbové časti. Na základě svého skvělého umístění měl moţnost 

vyzvat předposlední tým regionálního přeboru 1. třídy (Doudleby nad Orlicí) k dvojkolové 

baráţi, kterou zvládl a získal tím právo účasti v nejvyšší okresní soutěţi. Toto znamenalo 

účast dvou týmů v regionálním přeboru 1. třídy pro nadcházející sezonu 2016-2017, 

coţ byl skvělý úspěch v soutěţi dospělých.  

Děti během sezony jezdily na okresní bodovací turnaje mládeţe, kde získávaly body, 

podle kterých se určilo pořadí za celou sezonu. Děti trénovaly zpravidla dvakrát týdně 

ve škole ve Lhotách a jejich trénink vedli Ladislav Jakubec, Jan Jakubec a Břetislav 

Štieber. V této sezoně ale bohuţel procházel lhotecký klub „generační výměnou“, 

kdy odcházela hlavně starší děvčata z ţákovských kategorií.  

Ve společných Bodovacích turnajích mládeţe krajů Královéhradeckého a Pardu- 

bického měl klub TTC Lhoty u Potštejna v sezoně 2015-2016 stálého účastníka Jana 

Dostála (nar. 2002, Smetana), který se v celkovém pořadí starších ţáků umístil na pěkném 

5. místě. Největšího úspěchu dosáhl na závěrečném turnaji TOP, kam se sjelo nejlepších 

dvanáct ţáků. Jan tento turnaj suverénně vyhrál, coţ byl velký úspěch a pro něj 

povzbuzující signál do dalšího tréninku. Ve vyšší kategorii dorostenců se umístil celkově 

na 21. místě. 

V kategorii nejmladších dívek měl klub své zastoupení v Michaele Čiţmařové (nar. 2005, 

Doudleby nad Orlicí), která v sérii Bodovacích turnajů mládeţe této kategorie obsadila 

celkové 12. místo. 

TTC nabíral také malé děti ze Lhot a okolí, se kterými zahájili trenéři trénink od samého 

začátku, ale tito nejmenší z 1. a 2. třídy ještě ţákovské turnaje neobjíţděli. 
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Tříkrálová sbírka  

Tříkrálová sbírka 2016, pořádaná Farní charitou 

Rychnov nad Kněţnou, proběhla ve třicetí obcích, 

kde bylo do sto třiceti jedna pokladniček vybráno 

677 405 Kč. Farní charita Rychnov nad Kněţnou 

pouţila získané prostředky na podporu činnosti Stacio-

náře sv. Františka v Rychnově nad Kněţnou pro lidi 

s mentálním postiţením a seniory, konkrétním lidem 

a rodinám v nouzi, rodinám s postiţeným dítětem, 

na vybavení chráněné dílny v Neratově a na pomoc 

do Indie (rozvoj projektů souvisejících s projektem 

Adopce na dálku).  

V roce 2016 byla sbírka pořádána po páté i ve Lhotách u Potštejna. Tři králové chodili 

po Lhotách v sobotu 9. ledna 2016 dopoledne. Za Tři krále se převlékli Anna Hlávková, 

Oldřich Zářecký a Lucie Sýkorová (na fotografii zleva) a pokladničku nosila Kateřina 

Sýkorová.  Ve Lhotách se celkem vybralo 4 930 Kč.  
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Dětský karneval 

V neděli 6. března 2016 

se od 15.00 hodin konal 

ve lhotecké hospodě 

dětský karneval. 

Karnevalem provázela 

Eva Myšáková a Lenka 

Jakubcová, která byla 

převlečená za klauna. 

Další tři pomocnice (Ni-

kola Hejlková, Anna 

Hlávková a Kateřina Sýkorová) byly převlečeny za kočičky. 

Pro děti byla nachystána spousta her (přeskakování po stopách, koulovaná s papírovými 

koulemi, jedení indiánů, skákání v pytlích, převáţení nafukovacích balónků, ţidličkovaná, 

házení míčků do krabice či házení na terč). Za splnění úkolů dostávaly děti sladkosti či jiné 

drobnosti. Celé odpoledne zněly k tanci i poslechu dětské písničky, na které děti krásně 

tancovaly. Poslední soutěţ skončila asi o půl šesté.  
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Otvírání cyklosezony 

V sobotu 23. dubna 

2016 se konal XI. ročník 

Otevírání cyklosezony. 

Nejdříve se kaţdý účast-

ník musel zaregistrovat 

v informačním centru 

v Kostelci nad Orlicí 

a v 9.00 hod. byl odjezd 

z náměstí. Trasa vedla 

z Kostelce nad Orlicí 

do Kostelecké Lhoty, 

Kozoder, Krchleb, Chlen, Přestavlk, Borovnice a přes Homol do Lhot u Potštejna 

a Velešov do Potštejna na Vochtánku, kde byl cíl trasy. Na Vochtánce byl od 13.00 hod. 

nachystán program pro děti i dospělé a proběhlo losování registračních lístků o ceny. 

V Kostelecké Lhotě, na Homoli a na parkovišti pod hradem Velešov byly kontrolní 

stanoviště a účastníci zde obdrţeli razítka.  



 - 73 - 

Pouť  

V neděli 17. dubna 2016 se ve Lhotách u Potštejna a na Homoli konala pouť.   

Letos bylo na návsi několik atrakcí pro děti - skákací hrad, malý řetízkový kolotoč 

a střelnice. Naposledy byly atrakce na pouti ve Lhotách v roce 2012.  

Na Homoli byly dva stánky - stánek s keramikou paní Petrašové z Homole a stánek 

se sladkostmi a perníky.   

V homolském kostele se při příleţitosti pouti konaly tři mše - v 8.00 hod., 10.00 hod. 

a 14.00 hod.  
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Čarodějnice a stavění májky 

V sobotu 30. dubna 2016 se za tělocvičnou 

konalo pálení čarodějnic. Děti měly sraz 

v 16.00 hod. a na hřišti pro ně byly 

připraveny různé hry. Po splnění úkolů děti 

hledaly poklad, ve kterém byly sladkosti. 

Večer si pak děti mohly opéct špekáčky.   

Od 17.00 hod. bylo jiţ pro všechny nachystáno 

občersvení (makrely, kuřecí plátky, grilovaný 

hermelín a alkoholické i nealkoholické nápoje).  

V loňském roce byla poprvé postavena májka 

před obchodem. Letos jí hasiči nachystali opět. 

Nejdříve lidé ozdobili májku krepovými papíry 

a pak jí hasiči kolem 18.00 hod. postavili 

před obchodem. 

Hasiči opět nachystali dřevěnou hranici a oheň byl zapálen po 20.00 hod. a během chvilky 

se pěkně rozhořel. Během celého čarodějnického rejdění bylo krásné počasí.  
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Bohuţel do nedělního rána májku skáceli mladící z Přestavlk, přesekali kmen sekerou. 

Hasiči tedy v neděli dopoledne májku znovu postavili. Bohuţel do pondělního rána byla 

májka opět pokácena, tentokrát mladíky ze Lhot, ti májku úplně zničili a obruč z májky 

odtáhli aţ na Homol. Ale hasiči se nevzdali, jeli do lesa a pokáceli novou májku, 

kterou opět nazdobili. Aby májka vydrţela, 

vyztuţili kmen několika ţeleznými tyčemi 

a plechy. Tentokrát májka vydrţela 

aţ do 4. června 2016, kdy jí hasiči oficiálně 

skáceli. 


