Jednotka požární ochrany kategorie V
I v roce 2019 byla ve Lhotách u Potštejna zřízena Jednotka požární ochrany kategorie V
(JPO V). Oblast působnosti JPO byla na začátku roku 2019 katastr obcí Lhoty u Potštejna,
Borovnice a Chleny. Celková rozloha katastrů je 17,98 km2 a ochrana se týká přibližně 920
obyvatel v těchto obcích.
Od února 2019 se začalo jednat o možnosti změny kategorie jednotky ze stávající
JPO V s místní působností na JPO III s územní působností. Poté probíhala další jednání
a začátkem dubna 2019 odeslal Obecní úřad Lhoty u Potštejna žádost o změnu kategorie
jednotky krajskému řediteli Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
V červenci 2019 obdržel Obecní úřad stanovisko, ve kterém byl souhlas změny kategorie
jednotky, s tím že změna proběhne v příštím přepracování plošného pokrytí Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany (plánováno na rok 2020).
Před koncem roku 2019 došlo ke změně Požárního poplachového plánu a lhotecká
jednotka byla nově přiřazena do prvního stupně poplachu do obcí Polom, Proruby,
Kostelecké Horky a Krchleby, ve druhém stupni poplachu do obcí Vrbice, Svídnice
a ve třetím stupni poplachu do obcí Potštejn, Záměl, Doudleby nad Orlicí a místní části
obcí Suchá Rybná a Merklovice.
Jednotka požární ochrany Lhoty u Potštejna měla ke konci roku 2019 čtrnáct členů.
K 1. lednu 2019 byl do jednotky zařazen nový člen Lukáš Hynek a k 1. červenci 2019
Lukáš Víša a k 1. dubnu 2019 přestal být členem Jaromír Starý ml.
Funkce

Jméno a příjmení

Odbornost*)

Velitel jednotky
Velitel družstva

Martin Růžička ml.
Václav Morávek

V-40, Ř B, NDT, ZPP
V-40, Ř C

Velitel družstva

Lukáš Horáček

V-40, Ř B, NDT, ZPP

Velitel družstva

Petr Horáček

V-40, MP, Ř B, NDT, ZPP

Velitel družstva

Jan Havel

V-40, Ř B, ZPP

Strojník

Lukáš Horský

S-40, Ř C, NDT, ZPP

Strojník

Jiří Horáček

S-40, Ř C

Strojník

Josef Vašátko

S-40, Ř C

Strojník

Lukáš Víša

S-40, Ř C

Hasič

Libor Hájek

Ř B, NDT, ZPP

Hasič

Jan Růžička

x

Hasič

Milan Dědek

x

Hasič

Jiří Marek

x

Hasič

Lukáš Hynek

x

*) Odbornost: V-40 - Odborný velitelský kurz, S-40 - Odborný strojnický kurz, Ř B - Řidič
v jednotce skupiny B, Ř C - Řidič v jednotce skupiny C, MP - Obsluha motorové pily,
NDT - Nositel dýchací techniky, ZPP - Základy první pomoci
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V roce 2019 byli členové jednotky proškoleni v teoretických a praktických cvičeních
celkem 42 hodinami a dále velitelé, strojníci, pilař a nositelé dýchací techniky dalšími
26 hodinami.
V sobotu 30. března 2019 se Martin
Růžička ml., Václav Morávek, Lukáš
Horáček a Petr Horáček zúčastnili na územním odboru Hasičského záchranného sboru
České republiky v Rychnově nad Kněžnou
školení Odborná příprava velitelů JPO V-8.
Martin Růžička ml., Lukáš Horáček, Petr
Horáček, Lukáš Horský, Jan Havel a Libor
Hájek se od soboty 6. dubna do neděle 7. dubna 2019 zúčastnili Kurzu základů první
pomoci v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech.

V neděli 26. května 2019 a v neděli 2. června 2019 byli v hasičárně ve Lhotách u Potštejna
proškoleni instruktory Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Martin
Růžička ml., Václav Morávek, Lukáš Horáček, Lukáš Horský, Jiří Horáček, Josef Vašátko,
Petr Horáček, Jan Havel, Libor Hájek, Jan Růžička, Milan Dědek, Jiří Marek, Lukáš
Hynek, Lukáš Víša a Jakub Fabián na kardiopulmonální resuscitaci za použití
automatizovaného externího defibrilátoru.
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V úterý 25.června 2019 se konal v Dobrušce velitelský den - Cobra a hasicí hřeby,
kterého se zúčastnil Martin Růžička ml., Lukáš Horský a Libor Hájek.
Od pátku 25. října do pondělí 28. října 2019 se v Ústřední hasičské škole v Bílých
Poličanech zúčastnili Velitelského kurzu V-40 a Strojnického kurzu S-40 Petr Horáček,
Jan Havel, Lukáš Horský, Josef Vašátko a Lukáš Víša. Jiří Horáček Strojnický kurz S-40
abslolvoval od úterý 19. listopadu do pátku 22. listopadu 2019.
V úterý 15. ledna 2019 navštívil hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hasičskou zbrojnici ve Lhotách u Potštejna. Lhotečtí hasiči ho seznámili s vybavením
a zázemím jednotky. Proběhla také prezentace historie sboru a činnosti v posledních letech.
Důvodem návštěvy byla diskuze nad pořízením AED (automatizovaného externího
defibrilátoru) do vybavení jednotky. Obec Lhoty u Potštejna v roce 2018 požádala
Královéhradecký kraj o dotaci na pořízení nového přístroje.

V pátek 29. března 2019 proběhl v podvečerních
hodinách praktický výcvik jednotky. Hasiči si nacvičili
práci s nastavovacím žebříkem a vytvoření jednoho
útočného proudu ze žebříku. Dále členové jednotky
procvičili pracovní polohování za pomoci pracovního
polohovacího opasku a lana.
V sobotu 15. června 2019 na srazu Borovnic v Borovnici
jednotka
prezentovala dvě
ukázky hašení hořícího oleje na pánvi a likvidaci
požáru domku, který byl vyroben z OSB
desek.

- 72 -

V pondělí 24. června 2019 proběhl výcvik
členů

jednotky.

Tématem

byla

práce

s vodními proudy a hašení lesních, polních
a lučních požárů. Proběhlo zaškolení hašení
požárů z nástavby CAS pomocí kombinované proudnice a za pomoci přední
kropící lišty.

V neděli 20. října 2019 provedli členové
jednotky u požární nádrže v Rájci výcvik
jednotky,

kde

si

vyzkoušeli

obsluhu

čerpadla na CAS a motorového kalového
čerpadla.
V únoru 2019 přešla lhotecká jednotka
na nové svolávání jednotky. Původní GSM
svolávací zařízení jednotce nevyhovovalo, přešli tedy na informační a svolávací systém
pro hasiče FIREPORT. Nový způsob svolávání zrychlil vyrozumění členů jednotky
o události a zrychlil výjezd jednotky na místo události. Tiskárna umístěná v garáži
hasičárny jim vytiskne příkaz k výjezdu s informacemi o události a mapou, kde je
vyznačená cesta k místu zásahu. Původní GSM svolávací zařízení bude dále sloužit
k ovládání technologií ve zbrojnici (sirény, vrat, kompresoru, EZS).

Na konci dubna 2019 zakoupila obec Lhoty u Potštejna pro jednotku automatizovaný
externí defibrilátor (AED) - LIFEPAK 1000. Tento přístroj je určený k laické resuscitaci,
postiženému srdci podá elektrický výboj. AED je schopný automaticky rozlišit mezi
defibrilovatelnými

a

nedefibrilovatelnými
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rytmy.

Jednotka

má

další

vybavení

pro poskytnutí resuscitace postiženému a první předlékařské
pomoci. Zakoupení defibrilátoru bylo realizováno za finanční
podpory Královéhradeckého kraje, který na pořízení přispěl
částkou 51 030 Kč (celkové náklady na pořízení 57 099 Kč).
Díky krajskému projektu First responder, který se v Královéhradeckém kraji využívá, je jednotka Lhoty u Potštejna
schopna na žádost Zdravotní
záchranné
služby
Královéhradeckého

kraje

poskytnout

pomoc ještě před příjezdem záchranné
služby. A to nejenom spoluobčanům v obci
Lhoty u Potštejna, ale i občanům okolních
obcí.
V roce 2019 byla jednotce poskytnuta účelová neinvestiční dotace z Generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru ve výši 16 000 Kč na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí, která přispívá na získání odborných způsobilostí členů jednotky,
dále ke zvýšení akceschopnosti formou pořízení nového vybavení a proplacení zásahů
jednotky mimo území zřizovatele v předešlém období.
V roce 2019 hasiči provedli úpravu levé
zadní skříně na CAS-25, která proběhla
stejně jako úprava pravé skříně v roce 2018.
Původní oplechování již začínalo rezivět
a nebyl využit veškerý potencionální
prostor v tomto místě nástavby. Výtlaky
čerpadla byly převařeny pod nástavbu
vozidla, dno skříně bylo provedeno z hliníkového slzičkového plechu a schránka
byla osvětlena LED světly. Dále proběhla výměna akumulátorů u tohoto vozidla, původní
baterie byly nahrazeny novými bezúdržbovými, které jsou přímo určené pro hasičská
vozidla a pro trvalé připojení na konzervátor napětí.
Dopravní automobil Ford Tranzit byl v roce 2019 vybaven novými přepravkami
pro uložení prostředků ve vozidle.
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Výjezdy
V roce 2019 vyjela jednotka Lhoty u Potštejna k osmi událostem:
1. Čtvrtek 3. ledna 2019 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

22.31 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

22.39 hod.

Příjezd na základnu: 23.01 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

22.36 hod.

TA 3 L2 - HZS PS RK
Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela ke spadlému stromu mezi obce Lhoty
u Potštejna a Proruby. Na místě provedla za pomocí motorové pily zprůjezdnění
komunikace č. 3167. Po úklidu a zametení jednotka ve 22.52 hod. odjela z místa události
na svoji základnu.

2. Pondělí 11. března 2019 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

00.38 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

00.48 hod.

Příjezd na základnu: 01.35 hod.

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna byla povolána ke stromu přes komunikaci na křižovatce silnice č. 316
a 31611 (křižovatka Rájec - Přestavlky
- Skořenice - Kostelecké Horky). Jednotka vyjela na místo události v počtu
sedmi

členů.

Celkem

jednotka

odstranila za pomocí motorové pily
čtyři stromy z komunikace č. 316.
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00.43 hod.

3. Úterý 9. července 2019 - Činnost - kropení komunikace
Ohlášeno jednotce:

18.00 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

18.05 hod.

Příjezd na základnu: 20.15 hod.

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

18.00 hod.

Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna provedla kropení nově budované komunikace
v obci Borovnice. Celkem bylo použito 10,5 m3 vody.
4. Pondělí 2. září 2019 - Činnost - úklid komunikace
Ohlášeno jednotce:

17.00 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

17.05 hod.

Příjezd na základnu: 19.00 hod.

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

17.00 hod.

Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna provedla úklid místní komunikace po přívalovém dešti v obci Chleny. Pomocí kropící lišty na CAS 25 došlo k omytí 400 metrů
komunikace, celkem bylo spotřebováno 7 m3 vody.
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5. Úterý 17. září 2019 - Technická pomoc - úklid komunikace
Ohlášeno jednotce:

7.11 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

7.23 hod.

Příjezd na základnu: 8.55 hod.

Spolupráce s:

JSDH Choceň, Policie ČR, JSDH Koldín

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

7.17 hod.

CAS 30 T815-7 - JSDH Choceň
Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela
na žádost KOPIS v počtu pěti členů k mezikrajské
výpomoci do katastru obce Koldín. Jednalo se o technickou pomoc při odstranění nánosů bahna z komunikace č. 31610, které bylo na komunikaci naneseno
během zemědělských prací na přilehlých pozemcích,
v délce 250 metrů.

6. Čtvrtek 3. října 2019 - Technická
pomoc - odstranění stromu
Ohlášeno jednotce:

17.50 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

17.50 hod.

Příjezd na základnu: 18.04 hod.

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

17.50 hod.

Popis události: Jednotka během provádění kondiční jízdy s vozidlem DA L1Z Ford Transit
narazila na spadlý strom na komunikaci č. 31611 (u Kosteleckých Horek), po domluvě
s KOPIS provedla za pomocí motorové pily jeho odstranění a pokračovala dál v kondiční
jízdě.
7. Sobota 23. listopadu 2019 - Technická pomoc - odstranění stromu
Ohlášeno jednotce:

12.13 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

12.20 hod.

Příjezd na základnu: 12.38 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna
TA 3 L2 - HZS PS Rychnov nad Kněžnou
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12.18 hod.

Popis události: Jednotka byla povolána ke spadlému stromu na komunikaci č. 3167
v katastru obce Borovnice, místní části Přestavlky. Jednotka za pomocí motorové řetězové
pily provedla jeho odstranění z komunikace.

8. Úterý 31. prosince 20019 - Použití AED
Ohlášeno jednotce:

16.44 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

16.50 hod.

Příjezd na základnu: 18.07 hod.

Spolupráce s:

Policie ČR, ZZS Královéhradeckého kraje, First respondent

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

16.49 hod.

Popis události: Jednotka vyjela na žádost Zdravotní záchranné služby Královéhradeckého
kraje k osobě v bezvědomí ve Lhotách u Potštejna. Na místě události poskytla postiženému
za pomoci AED resuscitaci. Dále asistovala u přistání vrtulníku letecké záchranné služby.
Následně pomohla s transportem pacienta do sanitního vozu a poté do vrtulníku.
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Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 19. ledna 2019 se v místním pohostinství konala
od 17.00 hod. Výroční valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Lhoty u Potštejna. Pozvání přijal Mjr. Michal Kalous
z územního odboru HZS RK, starosta okrsku č. 18 František
Břečťan, velitel okrsku č. 18 Jindřich Sejkora, zástupce
výkonného výboru Odborového svazu hasičů Rychnov
nad Kněžnou Jan Starý, starostka obce Borovnice Soňa
Rojková, zastupitel obce Chleny Josef Štepka a dále zástupci sborů Polom, Chleny,
Borovnice, Rájec, Kostelecké Horky a Číčová. Přítomní byli seznámeni s činností SDH
a JSDH v předešlém roce a slavnostně byli přijati dva noví členové (Lukáš Hynek a Ondřej
Jakubec). Od představitelů našeho okrsku náš sbor obdržel medaili k příležitosti oslavy
stého výročí republiky.

Zleva: František Břečťan a Jan Růžička

Starostou lhoteckého sboru dobrovolných hasičů byl v roce 2019 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 2019 činil 100 Kč.
V průběhu roku 2019 se výbor scházel pravidelně každou první středu v měsíci v hasičárně
na krátkých poradách, kde se projednávaly plánované akce a organizační věci.
Během roku 2019 byli přijati tito noví členové: Ondřej Bečička, Marcela Flegelová,
Marcela Hervertová, Michaela Hlávková, Eliška Hovorková, Lukáš Hynek, Ondřej
Jakubec, Jan Kocián, Laura Kociánová, Tereza Kovaříčková, Natálie Lukavská, Kristýna
Pastvová a Kateřina Vávrová. V roce 2019 ukončili členství ve Sboru dobrovolných hasičů
Lhoty u Potštejna Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Lenka Jakubcová, Barbora Kopecká,
Zuzana Kopecká, Martin Kroul, Kateřina Sejkorová, Lucie Sejkorová, Petra Zámečníková
a Nikola Zavacká.
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Na konci roku 2019 měl lhotecký hasičský sbor 53 registrovaných členů (Anna Bečičková,
Ondřej Bečička, Petr Bečička, František Břečťan, Milan Dědek, Martin Dudek, Jakub
Fabián, Jiří Fibikar, Marcela Flegelová, Veronika Flegelová, Libor Hájek, Jan Havel,
Veronika Havlová, Marcela Hervertová, Ondřej Hlávka, Michaela Hlávková, Jiří Horáček,
Lukáš Horáček, Michal Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Eliška Hovorková, Lukáš
Hynek, Ondřej Jakubec, Vojtěch Jakubec, Jan Kocián, Laura Kociánová, Tereza
Kovaříčková, Natálie Lukavská, Jiří Marek, Ladislav Matějka, Patrik Matějka, Martin
Morávek, Tomáš Morávek, Václav Morávek, Kristýna Pastvová (Doudleby nad Orlicí),
Libor Provazník (Rájec), Jan Růžička, Marek Růžička, Martin Růžička ml., Jaromír
Starý ml., Jana Stejskalová, Věra Sýkorová, Josef Vašátko, Kateřina Vávrová, Michal
Vavruška, Bohuslav Zámečník, Soňa Zářecká, Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký, 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 pátek 8. února 2019 se na Polomi konala
Výroční schůze okrsku číslo osmnáct.
Schůze proběhla za účasti zástupců všech
jedenácti sborů z 18. okrsku, starostů
jednotlivých

obcí,

ale

také

zástupců

ostatních spolků z okolí, Jitky Martincové
ze sekretariátu Okresního sdružení hasičů
Rychnov nad Kněžnou a Jana Starého,
zástupce výkonného výboru Okresního
sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou.
V úterý 12. února 2019 od 18.00 hod.
se ve lhotecké hospodě konalo Školení
řidičů aneb co si pro nás připravil
rok 2019 v silničním provozu. Toto
školení uspořádali lhotečtí hasiči.
Přednášku o dopravních předpisech
provedl Jan Kubias, majitel autoškoly
z Kostelce

nad

Orlicí.

Přednášky

se zúčastnilo jedenáct občanů.
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V sobotu

23.

února

2019,

v sobotu

2. března 2019 a v sobotu 9. března 2019
prováděli hasiči v obecním lese úklid
po těžbě dřeva, celkem hasiči odpracovali
přibližně 140 hodin a zisk byl 12 068 Kč.
V sobotu 23. března 2019 se v Bílém
Újezdě konalo okresní shromáždění hasičů.
V úterý 30. dubna 2019 hasiči opět zajistili
tradiční pálení čarodějnic za tělocvičnou.
Brigáda na zajištění dřeva na čarodějnice proběhla v úterý 23. dubna 2019. Hranice byla
postavena v neděli 28. dubna 2019. Veškeré

občerstvení zajistili také hasiči. Členové
jednotky

si

připravili

ukázku

hašení

hořícího oleje na pánvi a děti předvedly
hasičský útok. Již popáté v řadě byla letos vztyčena májka před obchodem. Zisk z pořádání
čarodějnic byl 12 031 Kč.
V sobotu 8. června 2019 se hasiči Lhoty u Potštejna zúčastnili setkání Sodomkových
karoserií a Stratílkových hasičských stříkaček Sodomkovo a Stratílkovo Vysoké Mýto.
Lhotecký sbor od sobotního rána na vysokomýtském náměstí vystavoval historickou
stříkačku Stratílek z roku 1941 a cisternovou automobilovou stříkačku Škoda 706 RTHP,
jejíž nástavba a karoserie vznikla v roce 1979 také ve Vysokém Mýtě.
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V sobotu 29. června 2019 od 15.00 hod. zorganizovali hasiči zábavné odpoledne,
které se konalo na lhoteckém fotbalovém hřišti. Zisk z pořádání akce byl 8 178 Kč.
V sobotu 31. srpna 2019 vyrazili lhotečtí
hasiči do Borovnice, kde borovničtí hasiči
pořádali 14. ročník spanilé jízdy mopedů.
Hasiči ze Lhot přivezli pro děti hasičskou
pěnu a děti se v pěně pěkně vyřádily.
Ve čtvrtek 11. července 2019 odpoledne
provedli hasiči vyčištění požární nádrže
od nánosu usazenin.
V sobotu 26. července 2019 přijelo do Lhot
na hřiště kočovné divadlo s pohádkou
a hasiči zajistili občerstvení v party stanu.
Zisk z pořádání akce byl 3 936 Kč.
V sobotu 28. září 2019 zorganizovali hasiči
na lhoteckém hřišti ukončení léta. Zisk
z pořádání akce byl 9 202 Kč.
V sobotu 19. října 2019 od 17.00

hod.

uspořádali
hasiči
v hospodě
Besedu
s hasiči,
kde
veřejnost
seznámili s resuscitací osob za použití AED (automatický
externí defibrilátor) a dále s prevencí v požární ochraně.
Besedy se zúčastnilo šestnáct občanů.
V sobotu 26. října 2019 se lhotečtí hasiči zúčastnili oslav
135 let od založení hasičského sboru v Kosteleckých Horkách. V sobotu bylo
zorganizováno prověřovací cvičení, na kterém zúčastnění procvičovali dálkovou dopravu
vody po obci. Lhotecká jednotka pomocí CAS prováděla čerpání vody z přírodního zdroje,
kterou následně předávala pomocí dopravního vedení do dalšího stroje hasičů z Běstovic.
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Do dálkové dopravy se zapojilo celkem deset sborů.
V neděli 27. října 2019 se pak po obědě účastnili lhotečtí
hasiči výroční schůze, která proběhla v kulturním domě
v Kosteleckých Horkách.
V pátek 1. listopadu 2019 uspořádali hasiči lampionový
průvod. Zisk z pořádání akce byl 1 404 Kč.
V sobotu 2. listopadu 2019 vysadili hasiči v obecním lese 1400 stromků.
V pátek 8. listopadu 2019 se ve lhotecké hasičárně konala členská schůze okrsku,
kde se projednávala příprava valných hromad, zajištění voleb a byl zde projednán návrh
na zakoupení nové časomíry z pokladny okrsku za přispění jednotlivých sborů a využití
krajské dotace.
V roce 2019 byla opravena káď - byl proveden nový nátěr a opraveno nátokové hrdlo.

V roce 2019 pořídil Sbor dobrovolných hasičů pro své
členy na vycházkové stejnokroje nášivky se znakem
a nápisem Hasiči Lhoty u Potštejna za 4 181 Kč, dále
zakoupil stejnokroje PS II, trička, čepice, jmenovky
a šle za 5 406 Kč. Také byly zakoupeny přepravky
na uložení stanů a přepravky na uložení půllitrů a dalšího skla za 7 803 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
Lhotecký

Soptík:

Ve

středu

8. května 2019 se v Kostelecké
Lhotě konala hasičská soutěž Lhotecký Soptík, které se zúčastnilo
jedno

družstvo

dětí

ze

Lhot

u Potštejna (Ondřej Bečička, Anna
Bečičková, Veronika Flegelová,
Ondřej Hlávka, Eliška Hovorková,
Vojtěch

Jakubec,

Jan

Kocián,

Laura

Kociánová, Tereza Kovaříčková a Natálie
Lukavská).
soutěžilo

V kategorii
třináct

starších

družstev

a

žáků

lhotecké

družstvo se umístilo na třináctém místě
s časem 1 min. 8.97 s. Zvítězilo družstvo
z Kvasin s časem 30.65 s.
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Okrsková

hasičská

soutěž:

V sobotu

11. května 2019 se na Polomi konala
Okrsková hasičská soutěž. Lhoty u Potštejna
reprezentovalo jedno družstvo dětí (Ondřej
Bečička, Anna Bečičková, Ondřej Hlávka,
Eliška Hovorková, Veronika Flegelová, Vojtěch Jakubec, Jan Kocián, Laura Kociánová,
Tereza Kovaříčková a Natálie Lukavská),
jedno družstvo žen (Marcela Flegelová,
Michaela Hlávková, Marcela Hervertová,
Kristýna Pastvová, Jana Stejskalová, Věra
Sýkorová, Kateřina Vávrová a Soňa Zářecká)
a jedno družstvo mužů (Petr Bečička, Libor
Hájek, Jan Havel, Lukáš Horáček, Petr
Horáček, Martin Růžička ml. a Jaromír
Starý).
Děti se ve svojí kategorii, kde soutěžilo pět družstev, umístily na druhém místě s časem
29.00 s. Vítězem se v této kategorii stalo družstvo z Vrbice s časem 27.80 s. V kategorii
žen soutěžilo pět družstev. Lhotecké ženy obsadily čtvrté místo s časem 34.77 s. Vítězkami
se staly ženy z Rájce (čas 28.03 s.). Muži skončili na šestém místě s časem 47.56 s.
V mužské kategorii soutěžilo devět družstev. Putovní pohár okrsku si odvezlo družstvo
mužů z Rájce s časem 26.36 s.
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O Horecký pohár: V Kosteleckých Horkách se v sobotu 7. září 2019 konal již devatenáctý ročník soutěže O Horecký pohár.
Za Lhoty u Potštejna soutěžilo jedno dětské
družstvo (Ondřej Bečička, Anna Bečičková,
Albert Čepek, Eliška Hovorková, Natálie
Lukavská, Jan Palán, Josef Peňáz a Kateřina Vostřelová (Kostelecké Horky)) a jedno
mužské družstvo (Jakub Fabián, Lukáš
Horáček, Michal Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Ondřej Jakubec, Tomáš Morávek
a Oldřich Zářecký).
V kategorii starších dětí soutěžila tři družstva. Lhotecké děti se v této kategorii umístily
na třetím místě s časem 1 min. 33.73 s. Vyhrály děti z Rájce s časem 43.40 s.
V mužské kategorii - s úpravou sání soutěžilo sedm družstev. Lhotečtí muži v této kategorii skončili na šestém místě s časem 40.51 s. Zvítězilo družstvo z Třebešova (31.58 s.).
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