Jednotka požární ochrany kategorie V
Obec Lhoty u Potštejna má od 1. ledna 2016 jako organizační složku obce
zřízenou Jednotku požární ochrany (JPO) kategorie V dle § 68 odstavce (1) zákona číslo
133/1985 Sb. o požární ochraně. Oblast působnosti JPO je katastr obce Lhoty u Potštejna
a dle ustanovení § 69a odstavce (3) zákona číslo 133/1985 Sb. sdružuje prostředky požární
ochrany s obcemi Borovnice a Chleny. Celková rozloha katastrů je 17,98 km2 a ochrana
se týká přibližně 920 obyvatel v těchto obcích.
Jednotka požární ochrany Lhoty u Potštejna měla ke konci roku 2018 třináct členů.
K 1. lednu 2018 byl do jednotky zařazen nový člen Josef Vašátko.
Funkce
Velitel jednotky
Zástupce velitele
Velitel družstva
Strojník
Strojník
Strojník
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič

Jméno a příjmení
Martin Růžička ml.
Václav Morávek
Lukáš Horáček
Lukáš Horský
Jiří Horáček
Josef Vašátko
Jan Růžička
Milan Dědek
Libor Hájek
Jan Havel
Petr Horáček
Jaromír Starý ml.
Jiří Marek

Vzdělání, odbornost*)
V-40, NDT
V-40, Ř
V-40, NDT
S-16, Ř, NDT
S-16, Ř
S-16, Ř
x
x
NDT
x
MP, NDT
x
x

Vzdělání, odbornost: V-40 - Odborný velitelský kurz, S-16 - Odborný strojnický kurz,
Ř - Řidič v jednotce, MP - Obsluha motorové pily, NDT - Nositel dýchací techniky
*)

Každý ze členů jednotky je proškolen základním kurzem hasiče v rozsahu 40 hodin,
dále se členové v organizačním řízení pravidelně vzdělávali roční odbornou přípravou
v rozsahu 40 hodin (prakticky i teoreticky), kterou vedl velitel jednotky. Jednou ročně
velitel jednotky organizuje prověřovací cvičení.
V sobotu 24. února 2018 se Lukáš Horáček zúčastnil školení Odborná příprava velitelů
V-8 na územním odboru Hasičského záchranného sboru České republiky v Rychnově
nad Kněžnou.
V pátek 2. března 2018 se Martin Růžička ml. zúčastnil školení Odborná příprava velitelů
V-8 také na územním odboru Hasičského záchranného sboru České republiky v Rychnově
nad Kněžnou.
Od čtvrtka 8. března do pátku 9. března 2018 se Josef Vašátko zúčastnil Strojnického
kurzu S-16 v Kostelci nad Orlicí.
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Od soboty 7. dubna do neděle 8. dubna
2018 se Martin Růžička ml., Lukáš Horský,
Petr Horáček, Lukáš Horáček a Libor
Hájek zúčastnili Kurzu nositelů dýchací
techniky v Ústřední hasičské škole v Bílých
Poličanech. Členové byli teoreticky a prakticky

seznámeni

s dýchací

technikou,

nebezpečím během zásahu ale i s dalšími
tématy chemické služby.
Ve čtvrtek 28. června 2018 se konal v Dobrušce velitelský den - Záchrana pohřešovaných
osob, Pátrací akce, kterého se zúčastnil Martin Růžička ml., Lukáš Horský, Petr Horáček,
Lukáš Horáček a Libor Hájek.
V sobotu 20. října 2018 se Martin Růžička ml., Lukáš Horský a Lukáš Horáček zúčastnili
Velitelského dne - Základy neodkladné zdravotnické pomoci a resuscitace osob,
Seznámení s AED a jeho použitím, který se konal v Rychnově nad Kněžnou.
V roce 2018 zakoupila obec Lhoty
u Potštejna pro jednotku čtyři kusy
třívrstvých

zásahových

obleků

PATRIOT ELITE CZ s nápisem HASIČI
Lhoty u P. S obleky byla pořízena i obuv,
přilby, rukavice,

svítilny na

přilby

a kukly, také v počtu po čtyřech kusech.
Dále

byly

zakoupeny

dva

kusy

zásahových kombinovaných proudnic,
trhací hák, sorbent, pěnidlo, radiostanice
do CAS,

motorové kalové čerpadlo

PROGRESS
materiál.

1000

Obec

a

dále

další
se

drobný

zapojením

prostředků SDH zakoupila dýchací techniku (9 kusů nosičů Saturn a osmnáct lahví).
Kalové čerpadlo je určené k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů,
k odčerpávání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor. Kompletní set čerpadla
obsahuje kalové čerpadlo PROGRES 1000, 2 kusy
savic ASE B75 délka 2,5 metrů včetně koncovek
DIN B75, 2 kusy půlspojky DIN B75 a sací koš B75
bez klapky.

- 64 -

Výjezdy
V roce 2018 vyjela jednotka Lhoty u Potštejna k deseti událostem:
1. Neděle 22. dubna 2018 - Požár autobusové zastávky v Borovnici
Ohlášeno jednotce:

1:38 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

1:49 hod.

Příjezd na základnu: 3:31 hod.

Spolupráce s:

JSDH Kostelec nad Orlicí, HZS PS RK a Policií ČR

Použitá technika:

CAS 25 3500/200 - M2R - JSDH Lhoty u Potštejna

1:46 hod.

CAS 20 TATRA 815 TERRNO - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 24 TATRA 815 - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 20 S2T - HZS PS RK
CAS 30 S3VH - HZS PS RK
Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela k požáru autobusové zastávky v obci
Borovnice. Po příjezdu na místo události byl objekt zcela zasažen požárem. Jednotka
ve spolupráci s JSDH Kostelec nad Orlicí a HZS PS RK provedla lokalizaci a likvidaci
požáru. Škoda byla odhadnuta na 100 000 Kč.

2. Sobota 5. května 2018 - Požár lesní hrabanky mezi Rájcem a Kosteleckými Horkami
Ohlášeno jednotce:

17:07 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

17:21 hod.

Příjezd na základnu: 19:14 hod.

Spolupráce s:

JSDH Choceň, JSDH Kostelec nad Orlicí, HZS PS RK a Policií ČR
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17:12 hod.

Použitá technika:

CAS 25 3500/200 - M2R - JSDH Lhoty u Potštejna
CAS 30 T815-7 - JSDH Choceň
CAS 20 TATRA 815 TERRNO - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 24 TATRA 815 - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 20 S2T - HZS PS RK
CAS 30 S3VH - HZS PS RK

Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela k požáru lesní hrabanky v katastru obce
Borovnice. Po příjezdu na místo události byla zjištěna plocha požáru cca 50 x 30 m.
Jednotka nasadila dva útočné proudy C. Poté následoval příjezd JPO Choceň, JPO
Kostelec nad Orlicí a JPO HZS PS Rychnov nad Kněžnou. Jednotka na místě události
spolupracovala s JPO, vyšetřovatelem požárů a Policií ČR.

3. Neděle 24. června 2018 - Požár elektroinstalace myčky ve Chlenech
Ohlášeno jednotce:

0:29 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

0:42 hod.

Příjezd na základnu: 1:05 hod.

Spolupráce s:

JSDH Kostelec nad Orlicí, HZS PS RK a Policií ČR

Použitá technika:

CAS 25 3500/200 - M2R - JSDH Lhoty u Potštejna

0:34 hod.

CAS 20 TATRA 815 TERRNO - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 20 S2T - HZS PS RK
TA 3-L2 - HZS PS RK
Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna
vyjela k požáru elektroinstalace myčky
nádobí do obce Chleny. Po příjezdu
na místo události již zasahovala JPO
Kostelec nad Orlicí. Jednotka na místě
události působila jako záloha. Spolupráce
s JPO a Policií ČR.
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4. Sobota 2. srpna 2018 - Zalévání zeleně na Polomi
Ohlášeno jednotce:

18:00 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

18:00 hod.

Příjezd na základnu: 21:00 hod.

Použitá technika:

CAS 25 3500/200 - M2R - JSDH Lhoty u Potštejna

18:00 hod.

Popis události: Jednotka prováděla zalévání stromů podél cesty z Polomi do Hájku.
5. Sobota 11. srpna 2018 - Požár strniště mezi Borovnicí a Rájcem
Ohlášeno jednotce:

13:08 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

13:19 hod.

Příjezd na základnu: 14:23 hod.

Spolupráce s:

HZS PS RK, JSDH Kostelec nad Orlicí, JSDH Doudleby nad Orlicí,

13:15 hod.

SDH Vamberk, JSDH Choceň, Policií ČR
Použitá technika:

CAS 25 3500/200 - M2R - JSDH Lhoty u Potštejna
CAS 30 T815-7 - JSDH Choceň
CAS 20 TATRA 815 TERRNO - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 24 TATRA 815 - JSDH Kostelec nad Orlicí
CAS 32 TATRA 815 - JSDH Doudleby nad Orlicí
CAS 30 TATRA 815 - JSDH Vamberk
CAS 20 S2T - HZS PS RK
CAS 30 S3VH - HZS PS RK

Popis události: Jednotka Lhoty
u Potštejna vyjela k požáru strniště v obci Borovnice. Po příjezdu na místo události bylo
zjištěno, že se jedná o rozlohu
požáru cca 100 x 50 m.
Na místě jednotka spolupracovala s dalšími JPO, Policií
ČR a vyšetřovatelem požárů.
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6. Úterý 21. srpna 2018 - Doplňování rybníku ve Velké Lhotě
Ohlášeno jednotce:

18:00 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

18:00 hod.

Příjezd na základnu: 20:00 hod.

Použitá technika:

CAS 25 3500/200 - M2R - JSDH Lhoty u Potštejna

18:00 hod.

PS-12 - JSDH Lhoty u Potštejna
Popis události: Jednotka prováděla doplňování a ochlazování rybníku ve Velké Lhotě,
jelikož hrozil úhyn ryb. Byla zřízena dálková doprava vody o délce 750 m s převýšením
16 m. Voda byla čerpána z nádrže na návsi v Malé Lhotě. Celkem bylo přečerpáno
cca 75 m3 vody.
7. Čtvrtek 20. září 2018 - Doplňování rybníku ve Velké Lhotě
Ohlášeno jednotce:

17:00 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

17:00 hod.

Příjezd na základnu: 19:30 hod.

Použitá technika:

CAS 25 3500/200 - M2R - JSDH Lhoty u Potštejna

17:00 hod.

PS-12 - JSDH Lhoty u Potštejna
Popis události: Jednotka prováděla doplňování a ochlazování rybníku ve Velké Lhotě.
Opět byla zřízena dálková doprava vody o délce 750 m s převýšením 16 m. Voda byla opět
čerpána z nádrže na návsi v Malé Lhotě. Celkem bylo přečerpáno cca 80 m3 vody.
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8. Úterý 30. října 2018 - Odstranění spadlého stromu mezi Lhotami a Prorubami
Ohlášeno jednotce:

1:09 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

1:19 hod.

Příjezd na základnu: 1:31 hod.

Spolupráce s:

HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:

DA - L1Z Ford Transit - JSDH Lhoty u Potštejna

1:15 hod.

Motorová řetězová pila - JSDH Lhoty u Potštejna
Popis události: Jednotka vyjela v počtu devíti členů na žádost KOPIS k padlému stromu,
který blokoval průjezd komunikace č. 3167 v katastru obce Proruby. Strom spadl v důsledku silného větru. Jednotka za pomoci motorové řetězové pily provedla odstranění stromu.

9. Úterý 30. října 2018 - Odstranění spadlého stromu mezi Prorubami a Polomí
Ohlášeno jednotce:

1:31 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

1:31 hod.

Příjezd na základnu: 1:40 hod.

Použitá technika:

DA - L1Z Ford Transit - JSDH Lhoty u Potštejna

1:31 hod.

Motorová řetězová pila - JSDH Lhoty u Potštejna
Popis události: Z předchozí události se jednotka vracela zpět na základnu přes Polom.
Cestou z Prorub na Polom narazila na strom, který v katastru obce Polom blokoval ze 2/3
průjezdnost komunikace č. 3126. Po dohodě s KOPIS provedla jednotka za pomocí
motorové pily odstranění stromu a úklid vozovky.
10. Úterý 30. října 2018 - Odstranění spadlého stromu v Prorubách, část Nové Litice
Ohlášeno jednotce:

12:00 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

12:12 hod.

Příjezd na základnu: 12:36 hod.

Použitá technika:

DA - L1Z Ford Transit - JSDH Lhoty u Potštejna

12:07 hod.

Motorová řetězová pila - JSDH Lhoty u Potštejna
Popis události: V 12:00 hod. byl jednotce operačním střediskem oznámen spadlý strom,
opět v katastru obce Proruby. Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela na místo události v počtu
šesti členů. Jednotka na místě provedla za pomocí motorové pily zprůjezdnění komunikace
č. 3167, úklid a zametení vozovky.
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Rychlý zásah JSDH Lhoty u Potštejna ocenila i starostka Borovnice Soňa Rojková.
Brodík - měsíčník obce Borovnice - 5/2018, str. 9:

Brodík - měsíčník obce Borovnice - 9/2018, str. 7:
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Speciální cisternový automobil Škoda CAS 25, 706 RTHP CAS 25
Na podzim roku 2017 bylo rozhodnuto
o převodu vozidla CAS 25 Š706 RTHP
z obce Čermná nad Orlicí na obec Lhoty
u Potštejna. Vozidlo bylo předáno lhoteckým hasičům ve čtvrtek 4. ledna 2018.
V neděli 7. ledna 2018 byli členové jednotky seznámeni s novým vozem. Spolu
se starou Avií vyjela vozidla na náves,
kde automobil CAS 25 byl vyzkoušen.

4. ledna 2018

Před zařazením CAS 25 do výjezdu jednotky proběhly na vozidle menší úpravy.
Na vozidlo byla nainstalována nová přípojka tlakového vzduchu z kompresoru. Původní
zvukové a světelné výstražné zařízení AZD 500 bylo nahrazeno elektronickou sirénou
se 100W tlakovým reproduktorem, novými LED majáky a přední maska byla osazena LED
predátory. Schránky pro uložení požární výbavy byly osvětleny LED pásky, včetně
strojovny čerpadla. Toto řešení snížilo spotřebu elektrické energie vozidla. Okolí nástavby
bylo osvětleno třemi LED pracovními reflektory. Ze střechy vozidla byly odstraněny
původní držáky příslušenství, ty byly nahrazeny novými pro uložení čtyřdílného
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nastavovacího žebříku, ženijního nářadí, gumových přejezdových můstků, sudy se sorbentem a kanystry s pěnidlem. Vozidlo bylo dále polepeno dle vyhlášky č. 35/2007 Sb.
Otvírání bočních zadních skříní a strojovny čerpadla bylo nahrazeno plynovými vzpěrami.
V úterý 20. února 2018 byla CAS 25 zařazena do výjezdu lhotecké jednotky. V průběhu
května 2018 proběhla na CAS 25 úprava pravé zadní
schránky nástavby. Výtlačná hrdla z čerpadla byla převařena pod nástavbu, původní plechování schránky bylo nahrazeno hliníkovým plechem. Úpravou byla zvětšena kapacita
úložné schránky, ta byla vybavena výzbrojí pro prvotní
zásah. Vozidlo bylo také dovybaveno kropící lištou.
Dále byla na vozidlo nainstalována vozidlová analogová
radiostanice Motorola CM360 s novou vozidlovou anténou.
Tuto radiostanici jednotka využívá pro komunikaci s operačním
střediskem v Hradci Králové a pro komunikaci na místě zásahu.
Radiostanici lze využít i pro mimo zásahovou komunikaci. Radiostanice má 100 kanálů,
vysílací výkon 25 W a pásmo, na kterém vysílá, je VHF 146-174 MHz.
Cisternová automobilová stříkačka (CAS 25) na podvozku Škoda 706 RTHP je osazená
čerpadlem s výkonem 2 500 l/min. a vestavěnou nádrží na 3 500 l vody a dále na 200 l
pěnidla. Podvozek byl vyráběn v LIAZ n. p. Jablonec nad Jizerou, tento je konkrétně
vyroben v roce 1979. Automobil je osazen šestiválcovým naftovým motorem, který je
spojen s pětistupňovou převodovkou. Hnaná náprava je zadní, s možností připojitelného
předku. Vozidlo má tři typy brzd, parkovací ráčnovou lanovku, která brzdí zadní nápravu,
provozní motorovou a provozní vzduchovou, která brzdí všechna čtyři kola. Nástavba byla
vyráběna v KAROSE n. p. Vysoké Mýto. Trambusová kabina pojme osm hasičů.
Technická data
Rok výroby: 1979

SPZ: 2H0 2692

Délka: 7 550 mm

Šířka: 2 435 mm

Výška: 2 870 mm

Celková hmotnost: 13 570 kg

Kabina: trambusová, čtyřdveřová

Počet míst k sezení: 7+1

Motor: vznětový, vodou chlazený šestiválec

Spotřeba paliva: 35 l/100 km

Náhon: 4x4 (připojitelný předek)

Výkon motoru: 118 kW

Obsah motoru: 11 781 cm

3

Rychlost: 85 km/hod.

Převodovka: pětistupňová + 1 vzad

Palivová nádrž: 175 l

Palubní napětí: 24 V
Čerpadlo: jednostupňové

Výkon čerpadla: 2 500 l/min. při 0,8 MPa
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Výtlaky: 4x B75, 1x plnění nádrže, 1x lafeta

Vývěva: plynová, na spálené plyny

Přívodní vedení: 2x 150 mm (zredukováno na 2 x 110 mm)
Nádrž na vodu: 3 500 l

Nádrž na pěnidlo: 200 l
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DA L1Z - Ford Transit
V květnu 2017 byla obcí Lhoty u Potštejna podána žádost o dotaci z programu generálního
ředitelství HZS ČR na pořízení nového dopravního automobilu do 3,5 t na rok 2018.
V srpnu 2017 bylo dle pořadníku Královéhradeckého kraje rozhodnuto o přidělení dotace
obci Lhoty u Potštejna. Vozidlo bylo tedy pořízeno za příspěvku Ministerstva vnitra,
prostřednictvím Generálního ředitelství HZS ČR, ve výši 450 000 Kč a Královéhradeckého
kraje ve výši 300 000 Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 167 387 Kč byly doplaceny
z rozpočtu obce Lhoty u Potštejna. Vozidlo bylo dodáno 6. srpna 2018.
Dopravní automobil "DA" je lehké vozidlo pro městský provoz se základním vybavením.
"L1Z" je určený pro převoz požárního družstva a technického vybavení. Dále automobil
může sloužit na úseku ochrany obyvatelstva, jako evakuační nebo zásobovací vozidlo.
Vozidlo je vybaveno třemi řadami sedadel, zadním přídavným výměníkem topení
a klimatizací. Dále je vybaveno teplovzdušným nezávislým naftovým topením. Nechybí
přední a zadní parkovací asistent a vyhřívané čelní sklo nebo například měnič 12/230 V.
Automobil je přestavěn dle vyhlášky o technických podmínkách požární techniky,
je vybaven střešní LED majákovou rampou, v zadní části je umístěn další LED maják
společně s naváděcí oranžovou alejí. Na přední masce jsou vestavěny LED predátory,
které se dají v případě potřeby nezávisle vypnout. Prostor vozidla je osvětlen ze tří stran
integrovanými LED světly do karoserie vozidla. Vozidlo bylo před zařazením do výjezdu
dovybaveno košťaty, lopatami, ocelovým lanem, motorovou pilou z CAS a dřevorubeckým příslušenstvím.
Ve vozidle je uložena vozidlová analogová radiostanice Hytera MD785AN s tlačítkovým mikrofonem, kterou jednotka
využívá pro komunikaci s operačním střediskem v Hradci
Králové a pro komunikaci na místě zásahu. Radiostanici lze
využít i pro mimo zásahovou komunikaci. Radiostanice má
256 kanálů, vysílací výkon 25 W a pásmo, na kterém vysílá je VHF 146-174 MHz.
Technická data
Počet míst: 8+1

Podvozek: Ford Tranzit Kombi

Rozměry: d - 5 531 mm, š - 2 474 mm, v - 2 536 mm

Motor: 2.0 EcoBlue

Norma: EURO 6 (s filtrem pevných částic a vstřikováním AD Blue)
Výkon motoru: 96 kW

Spotřeba paliva: 11 l/100 km

Převodovka: šestistupňová + 1 vzad

Hnaná kola: přední

Celková hmotnost: 3 140 kg

Rychlost: 150 km/hod.

Tažné zařízení: ISO 50mm, 2 000 kg

Pneumatiky: celoročním M+S
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Avia A30 - DA-12
Automobil Avia A30 - DA-12 je určen pro přepravu požárního družstva, přenosné
motorové stříkačky PS-12 a požárního nářadí. Dále je určen především pro dálkovou
dopravu vody, k hašení malých požárů, plnění cisteren a odčerpávání zaplavených objektů.
Karoserie je postavena na speciálně upraveném podvozku AVIA, který vyráběla pražská
automobilka AVIA v licenci francouzské firmy Renault-Saviem. Podvozek má svařovaný
žebříčkovitý rám, teleskopické tlumiče, robustní silentbloky, regulátor brzdového tlaku.
Motor, který pomocí kardanového hřídele pohání zadní kola, je uložen nad přední
nápravou mezi koly. Skříňová nástavba je český výrobek firmy KAROSA - Vysoké Mýto.
Automobil Avia sloužil lhoteckým hasičům od roku 1987. Jelikož byly v roce 2018
pořízeny dva výše zmíněné automobily, stala se Avia již nadbytečnou. Tento automobil byl
tedy v listopadu 2018 prodán Janu Hrdličkovi z Jílového, okres Děčín za 15 000 Kč,
kde bude dále sloužit pro mladé hasiče.
Technická data
Délka: 5 610 mm

Šířka: 2 230 mm

Výška: 2 675 mm

Celková hmotnost: 5 320 kg

Počet míst k sezení: 9

Rok výroby: 1972

Motor: vznětový, vodou chlazený čtyřválec

Výkon motoru: 58 kW

Točivý moment: 213 Nm

Obsah motoru: 3 596 cm3

Rychlost: 85 km/hod.

Převodovka: čtyřstupňová
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Motorová kolová stříkačka DS-12
Požární

motorovou

vyráběla

firma

kolovou

Václav

Ignác

stříkačku
Stratílek

z Vysokého Mýta. Tyto stříkačky nahrazovaly původní ruční nebo parní koněspřežné.
Motor stříkačky je čtyřdobý, řadový čtyřválec
s rozvodem SV se zapalováním BOSCH. Startování je zajištěno klikou. Motor má
kapalinové

chlazení.

Z

čerpadla

(u

výtlačných

hrdel)

je

odebírána

voda,

která putuje do výměníku v olejové vaně, kde ochlazuje olej. Odtud odchází do bloku
a hlavy motoru a vrací se zpět k čerpadlu. Přes plášť čerpadla (zabraňuje zamrzání)
se vrací k sacímu hrdlu. Mosazné čerpadlo je od motoru odděleno ucpávkou a vybaveno
rotační šoupátkovou vývěvou pro vytvoření podtlaku a následnému nasátí vody a zalití
čerpadla. Tato sestava je schopna přečerpat až 1 200 l/min. Čerpadlo je osazeno dvěma
sacími hrdli (110 mm) a dvěma výtlačnými hrdly (B 75 mm). Podvozek je dvoukolový.
Na podzim roku 2015 začali lhotečtí hasiči s renovací této motorové stříkačky, nebo spíše
v roce 1990 kdy jejich předchůdci stříkačku částečně rozebrali, aby se pokusili vyčistit
čerpadlo po nasátí písku z přírodního zdroje vody. Na podzim roku 2015 hasiči stříkačku
kompletně rozebrali a postupně renovovali díly. Některé díly bylo nutné vyrobit znovu,
ale z 90 % je stříkačka v originálním stavu. Na jaře 2016 proběhlo zkompletování motoru,
čerpadla a podvozku. Na podzim 2016 pak byla provedena repase zapalování a vyrobeno
nové těsnění pod hlavu válců. V první polovině roku 2017 byla objevena prasklina bloku
motoru. Motor byl tedy dvakrát odvezen ke svaření. Dále se provedlo lakování stříkačky.
Ke konci roku 2017 a na jaře 2018 bylo provedeno strojení stříkačky plechy
a kompletována karoserie. Veškeré práce na renovaci prováděli lhotečtí hasiči sami,
mimo odborných prací jako například lakování, repase zapalování, výroba na míru nového
těsnění pod hlavu motoru nebo svaření prasklého bloku motoru. Hasiči celkem odpracovali
přibližně 1 500 hodin. Nutné investice byly přibližně 40 000 Kč.
Technická data
Vyrobeno: 1941
Motor: čtyřdobý řadový čtyřválec, rozvod SV
Chlazení: kapalinové
Čerpadlo: odstředivé, třístupňové s 2x sacími (110 mm) a 2x výtlačnými hrdly (B 75 mm)
Výkon čerpadla: 1 200 l/min.
Vývěva: rotační šoupátková
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Koněspřežná stříkačka
Lhotecký sbor hasičů vlastní dvě původní koněspřežné stříkačky, z dob kdy každý
z původních sborů měl vlastní stříkačku a vlastní zbrojnici. Sbor Velké Lhoty, založený
1894 vlastnil stříkačku od firmy RA Smekal Smíchov. Sbor Malé Lhoty, který byl založen
v roce 1907, vlastnil stříkačku od firmy Černý a Němec Slatiňany (21. 9. 1907 byla firma
koupena RA Smekalem). Obě tyto původní stříkačky jsou uskladněny v hasičské zbojnici
ve Velké Lhotě.
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Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 13. ledna 2018 se v místním pohostinství konala od 17.00 hod. Výroční valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna. Veliteli JPO Martinu Růžičkovi ml.
bylo předáno ocenění „Čestné uznání“ za příkladnou práci (ocenění za práci při zpracování
povinné dokumentace jednotky a údržbě techniky).
Starostou lhoteckého sboru dobrovolných hasičů byl v roce 2018 Milan Dědek,
místostarostou Jan Růžička, velitelem Martin Růžička ml., zástupcem velitele Václav
Morávek, jednatelem Jan Havel, strojníkem Lukáš Horský, hospodářem Libor Hájek,
revizorem Jiří Fibikar a členem výboru byl Jiří Horáček a Renata Zavacká.
Členský příspěvek na rok 2018 činil 100 Kč.
V průběhu roku 2018 se výbor scházel pravidelně každou první středu v měsíci v hasičárně
nebo ve lhotecké hospodě na krátkých poradách, kde se projednávaly plánované akce
a organizační věci.
Noví členové Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna (Anna Bečičková, Jakub
Fabián, Veronika Flegelová, Ondřej Hlávka, Michal Horáček, Vojtěch Jakubec, Zuzana
Kopecká, Lucie Sýkorová, Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký, Matěj Zavacký a Vojtěch
Zavacký) byli přijati od 1. května 2018 (z důvodu pojištění při účasti na soutěžích).
Na konci roku 2018 měl lhotecký hasičský sbor 50 registrovaných členů (Anna Bečičková,
Petr Bečička, František Břečťan, Milan Dědek, Martin Dudek, Jakub Fabián, Jiří Fibikar,
Veronika Flegelová, Libor Hájek, Jan Havel, Veronika Havlová, Nikola Hejlková, Ondřej
Hlávka, Anna Hlávková, Jiří Horáček, Lukáš Horáček, Michal Horáček, Petr Horáček,
Lukáš Horský, Lenka Jakubcová, Vojtěch Jakubec, Barbora Kopecká, Zuzana Kopecká,
Martin Kroul (Přestavlky), Jiří Marek, Ladislav Matějka, Patrik Matějka, Martin Morávek,
Tomáš Morávek, Václav Morávek, Libor Provazník (Rájec), Jan Růžička, Marek Růžička,
Martin Růžička ml., Jaromír Starý ml., Jana Stejskalová, Kateřina Sýkorová, Lucie
Sýkorová, Věra Sýkorová, Josef Vašátko, Michal Vavruška, Bohuslav Zámečník, Petra
Zámečníková, Soňa Zářecká, Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký, Nikola Zavacká, Renata
Zavacká, Matěj Zavacký a Vojtěch Zavacký) 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 Zahradník st.).
V sobotu 17. února 2018 se na Vrbici konala Okrsková valná hromada okrsku číslo
osmnáct.
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Ve středu 21. února 2018 od 18.00 hod. se ve lhotecké
hospodě konalo Školení řidičů aneb co si pro nás připravil rok 2018 v silničním provozu. Toto školení uspořádali lhotečtí hasiči. Přednášku o dopravních předpisech
provedl Jan Kubias, majitel autoškoly z Kostelce
nad Orlicí. Přednášky se zúčastnilo patnáct občanů.
V sobotu 24. března 2018 se v Bolehošti konalo Okresní shromáždění hasičů, kde se
hodnotila práce hasičů v rámci okresu.
V pondělí 30. dubna 2018 hasiči opět zajistili
tradiční pálení čarodějnic za tělocvičnou. Brigáda na zajištění dřeva na čarodějnice proběhla
v pátek 27. dubna 2018. Hranice byla postavena
v sobotu 28. dubna 2018. Veškeré občerstvení
zajistili také hasiči. K vidění byla ukázka zásahu
jednotky hasičů na dřevěný domek. Děti si
vyzkoušely práci s proudnicemi a lafetou na vozidle CAS. Již počtvrté v řadě byla letos
vztyčena májka před obchodem, tentokrát o výšce přibližně 13 metrů. Čistý výnos
z pořádání čarodějnic byl 10 985 Kč (náklady: 9 770 Kč a tržby: 20 755 Kč).
V sobotu 16. června 2018 se hasiči Lhoty u Potštejna zúčastnili oslav 80. let od zakoupení
dvoukolové

motorové

stříkačky Stratílek

v obci Písečná, kde předvedli lhotecký stroj
Stratílek. V rámci oslav proběhla rekonstrukce dálkové dopravy vody do místní
sjezdovky. Dopravu vody si zkusily i ostatní
stroje. I ten lhotecký Stratílek, obdobně jako
ostatní stroje, si s 200 metry vedení do svahu
sjezdovky a 40 metry převýšení hravě poradil.
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Ve čtvrtek 12. července 2018 odpoledne
provedli hasiči vyčištění požární nádrže
od nánosu usazenin. Požární nádrž má objem 150 m3 a je zaregistrována na krajském
operačním středisku v Hradci Králové.
V sobotu 25. srpna 2018 uspořádali hasiči
při příležitosti předání nového dopravního
automobilu Den otevřených dveří. Náklady
na uspořádání této akce byly 20 853 Kč a tržby 17 020 Kč, celkem tedy ztráta 3 833 Kč.
V sobotu 27. října 2018 dopoledne proběhl sběr železa. Celkem byly svezeny dva
kontejnery železa, tj. 4 280 kg. Sběr železa provedli Milan Dědek, Martin Dudek, Libor
Hájek, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský a Jan Růžička. Prodejem železného
šrotu hasiči získali částku 12 840 Kč.

V sobotu 27. října 2018 se členové Sboru dobrovolných hasičů podíleli na přípravách
a průběhu oslav u příležitosti stého výročí založení republiky včetně položení věnců
a uctění památky u pomníku padlých legionářů ve Lhotách u Potštejna.
V pátek 2. listopadu 2018 se na Polomi konala členská schůze okrsku číslo osmnáct,
kde se projednávaly termíny výročních valných hromad, ostatních akcí v obcích, návrh
na volbu nového starosty ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jana Slámečka
a příprava knihy o historii i současnosti hasičských sborů v okrese Rychnov nad Kněžnou.
V roce 2018 pořídil pro své členy Sbor dobrovolných hasičů 13 párů pracovní obuvi
(kanady) za 15 144 Kč. Do klubovny SDH v hasičárně byla zakoupena televize s držákem
a anténou za 13 378 Kč a z prodeje palivového dříví, které zbylo SDH za několik let
z čarodějnic, vysílačka do cisternového auta. Dále ze sponzorských darů bylo zakoupeno
10 kusů sportovních přileb Mammut za 7 820 Kč. Také byla zakoupena dýchací technika
SATURN S7 za 4 000 Kč. Stejně jako v minulých letech poskytl Ing. Stanislav Barvínek
SDH Lhoty u Potštejna finanční dar, tentokrát 7 000 Kč.
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Hasičské soutěže
Okrsková hasičská soutěž: V sobotu 12. května 2018 se na Vrbici při příležitosti
130. výročí založení SDH Vrbice konala Okrsková hasičská soutěž. Lhoty u Potštejna
reprezentovalo jedno družstvo dětí (Anna Bečičková, Ondřej Hlávka, Veronika Flegelová,
Vojtěch Jakubec, Petr Komárek (Rájec), Bohuslav Vytlačil (Rájec), Matěj Zavacký,
Vojtěch Zavacký a Čeněk Zářecký), jedno družstvo žen (Nikola Hejlková, Anna Hlávková,
Barbora Kopecká, Zuzana Kopecká, Kateřina Sýkorová, Lucie Sýkorová a Nikola Zavacká)
a dvě družstva mužů (A - Petr Bečička, Libor Hájek, Lukáš Horský, Václav Morávek,
Martin Růžička ml., Josef Vašátko a Oldřich Zářecký, B - Jakub Fabián, Jan Havel, Michal
Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek a Oldřich Zářecký).
Letos byla mimo klasický požární útok do soutěže zařazena také štafeta na 4 x 100 m.
Pořadí v mužské kategorii bylo určeno jako součet času z požárního útoku a ze štafety.
Štafety se za tým A zúčastnil Libor Hájek, Lukáš Horský, Martin Růžička ml. a Oldřich
Zářecký a za tým B Michal Horáček, Petr Horáček, Jiří Marek a Nikola Zavacká.
Děti svojí kategorii, kde soutěžila tři družstva, vyhrály s časem 31.56 s. V kategorii žen
soutěžilo šest družstev. Lhotecké ženy obsadily druhé místo s časem 28.36 s. Vítězkami
se staly ženy z Vrbice A (čas 27.71 s.). Ženské družstvo se ještě zúčastnilo soutěže o pohár
starostky obce Vrbice, kde se umístilo ze tří družstev na druhém místě s časem 25.46 s.
Vítězem se stalo družstvo z Rájce B
(24,65 s.). Muži A skončili na sedmém
místě s časem 2 min. 1.57 s. a muži B
se umístili na jedenáctém místě (čas
2 min. 10.08 s.). V mužské kategorii
soutěžilo

dvanáct

družstev.

Putovní

pohár okrsku si odvezlo družstvo mužů
z Vrbice A s časem 1 min. 41.39 s.
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Horní řada zleva: Lukáš Horský, Libor Hájek, Petr Horáček, Michal Horáček a Jakub Fabián.
Dolní řada: Martin Růžička ml., Václav Morávek a Oldřich Zářecký.
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Lhotecké vodní hrátky: V sobotu 14. července 2018 se v Kostelecké Lhotě konala
netradiční hasičská soutěž - III. ročník
Lhoteckých vodních hrátek. Lhoty u Potštejna reprezentovalo jedno družstvo mužů
(Jakub Fabián, Lukáš Horáček, Michal
Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský,
Ondřej Jakubec a Martin Růžička ml.).
Netradiční hasičský útok proběhl tak,
že strojník dostal na ruce růžová nafukovací křidélka. Po startu se pět členů družstva
nalodilo na člun a zbylí dva členové - záchranáři si vzali ze záchranářské zóny lehátko
s figurínou, se kterou doběhli na protější stranu nádrže. Na druhé straně nádrže
potom hodili figurínu do vody, co nejblíže bójce. Družstvo na člunu muselo obeplout
bójku, naložit figurínu do člunu a doveslovat na stranu nádrže, kde se startovalo.
Záchranáři se mezitím po břehu vrátili zpět k záchranářské zóně, kde lehátko odevzdali.
Poté si od kolegů ze člunu vzali zachráněnou figurínu a dali jí zpět na lehátko. Nakonec
všichni

šli

na

základnu

a provedli klasický požární
útok.
Mužských družstev soutěžilo
deset a lhotečtí muži se umístili na sedmém místě s časem
2 min. 24.96 s. Mimo soutěž
byl proveden klasický požární
útok, ve kterém se lhotecké
družstvo umístilo na druhém
místě s časem 24 s.

- 88 -

- 89 -

O pohár starosty Olešnice: V sobotu
1. srpna 2018 se v Olešnici u Rychnova
nad Kněžnou konala hasičská soutěž
O

pohár

starosty

Olešnice.

Soutěže

se zúčastnilo jedno družstvo mužů (Jakub
Fabián, Lukáš Horáček, Michal Horáček,
Lukáš Horský, Ondřej Jakubec, Martin
Růžička ml. a Oldřich Zářecký).
V mužské kategorii soutěžilo jedenáct
družstev. Lhotečtí muži se umístili na pátém místě s časem 46.13 s. Vyhrálo družstvo
z Olešnice (čas 30.87 s.).

Zleva: Vojtěch Růžička, Martin Růžička ml., Lukáš Horský, Lukáš Horáček, Michal Horáček,
Oldřich Zářecký, Jakub Fabián a Ondřej Jakubec.
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O

Horecký

pohár:

V Kosteleckých

Horkách se v sobotu 8. září 2018 konal již
osmnáctý ročník soutěže O Horecký pohár.
Za Lhoty u Potštejna soutěžila dvě
družstva - ženské (Nikola Hejlková, Anna
Hlávková,

Barbora

Kopecká,

Zuzana

Kopecká, Barbora Myšáková (Polom),
Kateřina Sýkorová a Lucie Sýkorová)
a mužské (Jakub Fabián, Libor Hájek,
Lukáš Horáček, Michal Horáček, Lukáš Horský, Ondřej Jakubec, Martin Růžička ml.
a Oldřich Zářecký).
V ženské kategorii soutěžilo deset družstev. Lhotecké ženy se v této kategorii umístily
na třetím místě s časem 41.42 s. Vyhrály ženy z Kostelecké Lhoty (38.65 s.).
V mužské kategorii - s úpravou sání soutěžilo šest družstev. Lhotečtí muži v této kategorii
skončili na šestém místě s časem 48.99 s. Zvítězilo družstvo z Třebešova (30.70 s.).
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Den otevřených dveří a předání nové zásahové techniky
V sobotu 25. srpna 2018 se v hasičské zbrojnici při příležitosti předání
nového dopravního automobilu jednotce požární ochrany obce konal
Den otevřených dveří. Návštěvníci
se mohli od 14.00 hod. seznámit
s prostory hasičské zbrojnice a historickou a současnou technikou sboru. Poté následovalo slavnostní předání nového vozidla, na které přijal
pozvání starosta obce Jan Růžička,
senátor Miroslav Antl, Mjr. Michal
Kalous z Územního odboru HZS
RK, František Břečťan starosta
okrsku č. 18 a Jan Starý člen výkonného výboru okresního sdružení
hasičů v Rychnově nad Kněžnou.
Velitel jednotky Martin Růžička ml.
seznámil návštěvníky s nedávnou historií jednotky požární ochrany, která nově vznikla
v roce 2016, a cestou k novému vozidlu, jeho řeč byla následně doplněna hosty. Automobil
byl symbolicky pokřtěn sektem a slavnostním přípitkem. Během odpoledne přijeli ještě
hasiči z Vamberka a Borohrádku, kteří přivezli na ukázku cisternu na podvozku Tatra 815.
Během celého odpoledne byly prodávány
grilované

speciality

a děti si mohly zaskákat na skákacím hradě
nebo

se

vydovádět

v hasičské

pěně,

ve které si mohly najít
sáček

s překvapením

(se sladkostmi).
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Historie SDH
Velitel Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna Martin Růžička ml. vypsal z kronik
hasičských sborů Malé a Velké Lhoty následující:
Založení sboru ve Velké Lhotě se datuje k 26. březnu roku 1894. Nežli došlo k ustanovení,
bylo však přihlášeno 7 členů v jednotě Sudslavské. Po propůjčení stříkačky od pojišťovny
Spy dne 20. prosince 1879 měl i 1 člen Lhotecký hasičskou výzbroj.
Sbor ve Velké Lhotě byl tedy založen 26. března 1894, schůze se konala v hostinci p. Kopsy
Františka. Byly přijaty stanovy, podepsané starostou a radními. Sbor byl členem
„Hasičské župy Orlice XV“, náležel do roku 1922 k potštejnskému okrsku a v roce 1922
na vlastní žádost přidělen k chlenskému okrsku. Sbor byl si vědom od založení svého
poslání hájiti majetek a životy svých bližních proti dravým živlům.
V Malé Lhotě vznikl hasičský sbor až v roce 1907, přesněji 15. března. Jména těch,
kteří sbor založili a podepsali stanovy, jsou dodnes zachována v kronikách sboru.
Oba sbory pracovaly v sousedské pohodě. Pořádali společná cvičení a o společných
zábavách vždy panovalo vzorné kamarádství. Při valných hromadách se sbory doplňovaly
vzájemnou účastí a to i při plnění úkolů.
V roce 1922 se při sborech zakládají z členů samaritánská družstva. V té době bylo
souhlasně domluveno, ponechat sborům jednotné datum založení a to r. 1894.
V roce 1934 k 40. výročí bylo pořádáno ve Velké Lhotě cvičení. V Malé Lhotě byla tato
slavnost pořádána o rok později, z důvodu aby si mohli oba sbory navzájem pomoci.
V těchto letech již mnoho zakládajících členů obou sborů zemřelo a tak se zde začala
objevovat další generace, která v jejich práci čestně pokračovala dál. Tuto činnost
ale narušila druhá světová válka. Bratr Václav Pavel byl odveden do koncentračního
tábora v Terezíně, odkud se již nevrátil.
Po válce začaly sbory pracovat jako před tím, přišli noví členové, sbory doplňovali
techniku i výstroj hasičů. Na valné hromadě 13. ledna 1952 v hostinci bratra Josefa
Kulštejna došlo ke spojení sborů do jednoho celku. Tak vznikl Svaz požární ochrany
ve Lhotách u Potštejna. První výbor byl zvolen podle nových stanov. Tento výbor se ujal
veliké práce, ale k tomu již měl i lepší vybavení. Sbor vlastnil novou stříkačku Minor H
a později mu byl přidělen i starší nákladní automobil. Toto nové vybavení, dalo sboru
veliký elán a chuť do práce, byli také ustanoveni dva trubači sboru a to Jan Růžička
a Josef Vilímek.
Pro výcvik se sestavilo dvanáctičlenné družstvo, a začalo se jednat o výstavbě nové
hasičské zbrojnice. Byly prováděny preventivní prohlídky v obci, za účasti okrskáře
Bohuslava Matoušů z Potštejna.
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Na valné hromadě v roce 1954 byla ustanovena šestičlenná komise, která se usnesla
o výstavbě nové zbrojnice na rozmezí obou Lhot. Místní národní výbor byl pověřen
zajištěním stavební dokumentace a stavebním povolením k výstavbě.
Po volbách poslanců do Národního výboru, které se konaly v roce 1956, měli již požárníci
svého zástupce Františka Obsta. Předsedou Místního národního výboru byl zvolen
Jaroslav Petráněk a tajemníkem Václav Bezdíček. Tento nový výbor pilně sháněl veškeré
potřebnosti k výstavbě nové zbrojnice a její stavba se tak rychle blížila. Stavební komisi
vedl vzorně Josef Matějka za podpory Františka Hájka a celého výboru. V této době došlo
také ke sloučení obcí a vznikly tak Lhoty u Potštejna.
V roce 1958 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo, jemuž požárníci vypomáhali
při různých pracích. V této době také došlo k politováníhodné události. 13. června 1959
při cvičném poplachu postihl vážný úraz velitele Jana Růžičku, který zapříčinil jeho
trvalou invaliditu.
Rozpočet na novou požární zbrojnici činil 74 000 Kčs a práce probíhali v plném proudu.
Úkoly byly svědomitě plněny, o tom svědčí i pochvaly z nadřízených orgánů. Odpovědně
byla vedena práce s mládeží. Technické dny výzbroje se prováděli pravidelně. Pokladna
se doplňovala sběrem druhotných surovin nebo také prací pro místní JZD. Stav členstva
se neustále zvyšoval.
V roce 1976 se konal poslední ples, který hasiči organizovali, došlo ke zrušení sálu u Fryšů.
Bylo nakoupeno dřevo a brigádně postaven skládací parket, který se také půjčoval
do okolních obcí a také se uplatnil při oslavách stého výročí místní základní školy v roce
1978.
Členové požární ochrany se také účastnily výstavby nového obchodu a pohostinství.
Páteří této stavby byli Jan Růžička, Josef Matějus, František Kopecký. Ale na stavbě
se také podíleli podle svých možností všichni občané a JZD svojí dostupnou technikou.
Novým velitelem byl zvolen Josef Dostál, který byl brzy jmenován okrskovým velitelem,
působil také jako člen zastupitelstva. Zemřel náhle ve svých 46 letech.
Vznikali u nás také požáry, mezi lety 1932-1958 bylo datováno celkem 16 požáru,
které vždy ukázali dobrou připravenost a obětavost našich hasičů.
Po roce 1989 docházelo k velikým změnám i ve sboru. Vrátil se název hasiči, obměnila se
technika sboru, ale práce jako taková pokračovala dále.
Místní sbor se dodnes účastní hasičských soutěží v okolí, pořádá námětové cvičení,
aby byli pořád připraveni pomoci bližním. V nedávné minulosti se účastnili několika
požárů a živelných pohrom. V roce 2013 došlo ke kompletní rekonstrukci požární zbrojnice.
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Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna
K 1. lednu 2018 mělo Myslivecké sdružení Podháj 14 členů: Josef Bečička, Petr Bečička,
Roman Čermák, František Dudek, Jaroslav Horáček, Jindřich Husák, Ladislav Matějka,
Jaromír Vavruška ml. (všichni ze Lhot), Libor Provazník (Rájec), Antonín Diblík (Choceň),
Miloš Kurka (Rychnov nad Kněžnou), David Fibikar, Miroslav Fibikar (oba Koldín)
a Vojtěch Wiesner (Pardubice). Předsedou sdružení byl Miloš Kurka a jednatelem David
Fibikar, hospodářem Libor Provazník a pokladníkem Petr Bečička.
Výroční schůze Mysliveckého sdružení Podháj se konala v sobotu 24. března 2018
od 15.00 hod. ve lhotecké hospodě. Členové Mysliveckého sdružení Podháj se scházeli
každý poslední pátek v měsíci také v hospodě ve Lhotách.
Myslivecký rok trval od 1. dubna 2017 do 31. března 2018.
Myslivecké sdružení hospodařilo na necelých 600 ha honebních pozemků.
V mysliveckém roce 2017-2018 bylo uloveno 8 srnců, 2 srny a 1 srnče, 1 beran muflona,
12 selat a 8 lončáků prasete divokého a 4 lišky. Zvěřina byla rozdělena členům dle předem
daných pravidel. Několik kusů bylo využito k mysliveckým účelům. U všech kusů bylo
společně se vzorkem na trichinellu (svalovce) předloženo i pírko (ocásek). I v tomto
mysliveckém roce nebyla z důvodu nízkého stavu lovena zvěř zaječí.
Myslivecké sdružení Podháj využívalo v mysliveckém roce 2017-2018 tři lovecky
upotřebitelné psy - jednoho vlastnil Jaromír Vavruška ml., jednoho Miroslav Fibikar
a jednoho Josef Bečička.
V roce 2018 se uskutečnily
dvě naháňky. První naháňka
se konala v sobotu 1. prosince 2018 a druhá se konala
ve středu 26. prosince 2018
(na Štěpána). Zakončení obou
naháněk bylo ve lhotecké
hospodě. Na první naháňce
byla

ulovena

dvě

selata

prasete divokého a jedna liška
a

na

druhé

naháňce

se

nepodařilo ulovit nic.
Ve lhotecké honitbě byly tři umělé nory, ve kterých v myslivecké sezoně 2017-2018 byla
odchycena jedna liška. Dále ve lhotecké honitbě bylo třináct krmelců se slanisky.
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