Jednotka požární ochrany
I v roce 2020 byla ve Lhotách u Potštejna zřízena
jako organizační složka obce Jednotka požární
ochrany.
Do 5. listopadu 2020 se jednalo o Jednotku
požární ochrany kategorie V (JPO V). 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. Toto nové plošné
pokrytí Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany vyšlo v polovině listopadu
2020. Tímto dokumentem tedy byla lhotecká jednotka zařazena do nové kategorie JPO III
s územní působností. I nadále bude jednotka k mimořádným událostem vyjíždět
v minimálním počtu čtyř členů s časem výjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu.
Nepatrně se pro ně mění organizační struktura členů, na kterou jsou již od minulého roku
připraveni, včetně povinných odborných kurzů. Nově bude jednotka působit územně,
to znamená, že se s jejich zásahem počítá i na územích okolních obcí, dle požárního
poplachového plánu. Doposud byla jednotka s místní působností, tedy předurčeni
především pro zásah v katastru svého zřizovatele a obcích, kde smluvně poskytuje požární
ochranu, tedy Borovnice a Chleny, a od 1. října 2020 v obci Krchleby.
Dle Požárního poplachového plánu je lhotecká jednotka přiřazena do prvního stupně
poplachu do obcí Lhoty u Potštejna, Borovnice, Chleny, 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.
Zdravotní záchrannou službou Královéhradeckého
kraje je jednotka zařazena do programu first respondentů, kdy v případě náhlé zástavy oběhu poskytuje
pomoc za použití AED (automatického externího
defibrilátoru) ještě před příjezdem záchranné služby.
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Jednotka požární ochrany Lhoty u Potštejna měla ke konci roku 2020 patnáct členů.
K 1. červnu 2020 byl do jednotky zařazen nový člen Josef Kymr.
Funkce

Jméno a příjmení

Odbornost*)

Velitel jednotky
Velitel družstva

Martin Růžička ml.
Václav Morávek

V-40, Ř B, NDT, ZPP, TOO
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, TOO, NDT

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, NDT

Hasič

Libor Hájek

Ř B, NDT, ZPP

Hasič

Jan Růžička

x

Hasič

Milan Dědek

x

Hasič

Jiří Marek

x

Hasič

Lukáš Hynek

x

Hasič

Josef Kymr

Ř C, NDT

*) 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, TOO - Technik ochrany obyvatelstva, ZPP - Základy první
pomoci

Každý ze členů jednotky je proškolen základním kurzem hasiče v rozsahu 40 hodin,
dále se členové v organizačním řízení pravidelně vzdělávají roční odbornou přípravou
v rozsahu 40 hodin (prakticky i teoreticky), kterou vede velitel jednotky. Jednou ročně
velitel jednotky organizuje prověřovací cvičení. Odborných a specializačních kurzů
(Velitelé, Strojníci, Obsluha motorových pil, Nositelé dýchací techniky, ...) se členové
účastní na Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech. Všichni členové jsou proškoleni
v poskytnutí kardiopulmonální resuscitace za použití AED, toto proškolení se každoročně
opakuje.
Ve středu 19. února 2020 se v Dobrušce
konal velitelský den na téma hašení požárů
komínů. Velitelského dne se zúčastnili
Martin Růžička ml., Jan Havel, Petr
Horáček a Lukáš Horský.
V neděli 24. května 2020 proběhl výcvik
jednotky

sboru

dobrovolných

hasičů.
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Po delší přestávce kvůli nouzovému stavu v souvislosti s COVID-19, si členové
zopakovali hašení požárů polí a luk za pomocí lafety a přední sanační lišty, strojníci si dále
zopakovali obsluhu motorového kalového čerpadla.
V neděli 21. června 2020 a v neděli
5. července 2020 členové jednotky
absolvovali

ve

lhotecké

hasičárně

opakovací školení v poskytnutí kardiopulmonální resuscitace za pomoci
AED. Školení bylo vedeno instruktorem ZZS KHK, které bylo rozděleno
na teoretickou a praktickou část.
Ve středu 2. září 2020 se na stanici
v Rychnově nad Kněžnou konal velitelský den, tentokrát na téma stabilizace zřícených objektů a vyprošťování za použití různých
technických prostředků. Velitelského dne se zúčastnili čtyři členové lhotecké jednotky Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš
Horský a Martin Růžičk ml.
V pátek 18. září 2020 a v sobotu 19. září 2020 se Martin Růžička ml. a Jan
Havel zúčastnili ve Velkém Poříčí Kurzu

technik

ochrany

obyvatelstva,

kde byli proškoleni v problematice
ochrany obyvatelstava, jako je varování, ukrytí, evakuace nebo např. přežití obyvatelstva při mimořádných událostech, nebyly opomenuty i povodně, a to stavba různých protipovodňových hrází a další
opatření během této události. Tímto je
jednotka předurčena v celém Královéhradeckém kraji pro zásahy, při kterých
je nutná ochrana obyvatelstva.
V sobotu 3. října 2020 a neděli
4. října 2020 Jan Havel, Lukáš Víša
a Josef Kymr absolvovali dvoudenní
kurz nositelů dýchací techniky v Bílých
Poličanech.
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V pátek 14. února 2020 proběhla
v Borovnici beseda o problematice zřizování jednotek Sboru
dobrovolných hasičů, kterou vedl
Martin

Růžička

jednotky

sboru

ml.,

velitel

dobrovolných

hasičů Lhoty u Potštejna.
Díky

Hasičskému

fondu

Nadace

Agrofert se podařilo v roce 2020 obci
Lhoty u Potštejna dovybavit svojí jednotku

sboru

dobrovolných

hasičů

novými třemi třívrstvými zásahovými
oděvy Patriot ELITE CZ, dále dvěma
sadami

obuvi,

přileb,

zásahových

a pracovních rukavic, kukel a svítilen
na přilby. Celkové náklady projektu
byly 75 077 Kč, Nadace Agrofert poskytla dar ve výši 65 000 Kč, zbylou část uhradila
obec Lhoty u Potštejna ze svého rozpočtu.
Dále v roce 2020 byla díky Nadaci ČEZ pořízena pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
rámová jednofázová elektrocentrála Honda EA 3000 s AVR regulací, dále dva kusy osvětlovacích stožárů s délkou výsuvu 2,5 m,
kdy každý z nich je vybaven dvěma
LED 50 W reflektory. Pro vzájemné
propojení elektrocentrály a stožárů byly
zakoupeny dva neoprenové prodlužovací kabely na bubnu, každý o délce
33 m. Nadace ČEZ poskytla podporu
v celkové výši 30 000 Kč. Zbylé finance ve výši 10 323 Kč uhradila obec
ze svého rozpočtu.
Dále byly v roce 2020 zakoupeny další svítilny s držáky a pracovní rukavice
ke zbývajícím zásahovým oděvům či plnička tandemových protipovodňových pytlů.
V roce 2020 byla jednotce poskytnuta dotace z Generálního ředitelství hasičského
záchranného sboru na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 25 600 Kč.
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Výjezdy Jednotky požární ochrany
V roce 2020 vyjela jednotka Lhoty u Potštejna k devíti událostem:
1. Sobota 1. února 2020 - Použití AED
Ohlášeno jednotce:

11.22 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

11.25 hod.

Příjezd na základnu: 12.01 hod.

Spolupráce s:

ZZS Královéhradeckého kraje

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

11.25 hod.

Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela v počtu osmi členů na žádost Zdravotní
záchranné služby Královéhradeckého kraje k osobě v bezvědomí ve Lhotách u Potštejna.
Na místě události poskytla postižené za pomoci AED resuscitaci.
2. Neděle 2. února 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

23.30 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

23.40 hod.

Příjezd na základnu: 23.56 hod.

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna

23.35 hod.

Popis události: Jednotka Lhoty u Potštejna vyjela v počtu pěti členů k odstranění stromu
z komunikace č. 31611, strom se nacházel za obcí Kostelecké Horky (směrem na Smetanu).
Po odstranění za pomocí motorové řetězové pily se jednotka vrátila zpět na základnu.

3. Úterý 11. února 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

05.51 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

06.05 hod.

Příjezd na základnu: 08.11 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:

DA L1Z - JSDH Lhoty u Potštejna
HZS KHK Rychnov nad Kněžnou
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05.57 hod.

Popis

události:

Jednotka

Lhoty

u Potštejna vyjela ke spadlému stromu
na křižovatce komunikace č. 316
a č. 31611 (Přestavlky - Skořenice Rájec - Kostelecké Horky). Na místě
bylo průzkumem zjištěno, že se jedná
o dva ulomené vršky a jeden vyvrácený
strom, který zůstal opřený o další
stromy. Po dohodě s KOPIS byla
na místo události vyslána výšková
technika

z

rychnovské

stanice.

Za pomoci motorové řetězové pily
došlo k odstranění ulomených vršků
stromů a po odstranění vyvráceného stromu za pomoci výškové techniky jednotka
komunikaci doklidila. Po celou dobu zásahu byl průjezd na komunikaci řízen kyvadlově.
4. Sobota 5. prosince 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

00.11 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

00.20 hod.

Příjezd na základnu: 00.43 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

00.17 hod.

CAS 20 S2T - HZS PS RK
Popis události: Jednotka byla povolána ke spadlému stromu na komunikaci č. 3167
v katastru obce Proruby (mezi obcí Lhoty u Potštejna a Proruby). Jednotka za pomoci
motorové řetězové pily provedla odstranění stromu z komunikace, který ji blokoval po celé
šíři. Po odklizení rozřezaného stromu odjela jednotka zpět na místo dislokace.
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5. Sobota 5. prosince 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

04.27 hod.

Výjezd jednotky:

04.32 hod.

Příjezd k zásahu:

04.37 hod.

Přejezd k dalšímu zásahu:

04.51 hod.

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

Popis události: Jednotka byla povolána ke spadlému stromu na komunikaci č. 3167
v katastru obce Proruby (stejné místo jako u předchozího výjezdu). Na místě události byly
průzkumem zjištěny dva spadlé stromy na komunikaci, které ji blokovaly v plné šíři.
Za pomoci motorové řetězové pily provedla jednotka rozřezání stromů a následně
komunikaci zprůjezdnila. Po dohodě s KOPIS pokračovala jednotka k další události v obci
Proruby.

6. Sobota 5. prosince 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

04.51 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

05.00 hod.

Příjezd na základnu: 05.28 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

04.51 hod.

Policie ČR
Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna
CAS 20 S2T - HZS PS RK

Popis události: Jednotka na žádost KOPIS
vyjela z předchozí události k odstranění
stromu v obci Proruby. Strom se nacházel
na komunikaci č. 3126 v katastru obce
Proruby. Průzkumem na místě zásahu bylo
zjištěno, že strom při pádu poškodil také
sloup telefonního vedení a telefonní drát
strhl na zem. Po dohodě s KOPIS byl
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vyrozuměn správce telefonní sítě. Jednotka za pomoci motorové řetězové pily provedla
odstranění stromu z komunikace a její uklizení. Telefonní drát byl přestřižen a odstraněn
z komunikace.
7. Sobota 5. prosince 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

06.26 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

06.36 hod.

Příjezd na základnu: 06.53 hod.

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

06.29 hod.

Popis události: Jednotka byla povolána ke spadlému stromu na komunikaci č. 31611
v katastru obce Borovnice (na křižovatce Přestavlky - Skořenice - Rájec - Kostelecké
Horky). Na místě zásahu byl zjištěn strom na komunikaci, který ji blokoval v celém
rozsahu. Za pomoci motorové řetězové pily byl strom rozřezán a komunikace byla
následně jednotkou uklizena. Poté odjela jednotka zpět na místo dislokace.
8. Sobota 5. prosince 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

10.08 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

10.17 hod.

Příjezd na základnu: 10.36 hod.

Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna

10.11 hod.

Popis události: Jednotka vyjela k nahlášenému spadlému stromu na komunikaci č. 3126
v katastru obce Polom (příjezd do obce od Lhot u Potštejna). Na místě události jednotka
průzkumem zjistila, že se jedná o vzrostlý smrk, který blokuje komunikaci po celé šíři.
Za pomoci motorové řetězové pily provedla jednotka odstranění stromu a následně úklid
komunikace. Poté se vrátila zpět na místo dislokace.
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9. Sobota 5. prosince 2020 - Technická pomoc
Ohlášeno jednotce:

19.49 hod.

Výjezd jednotky:

Příjezd k zásahu:

19.59 hod.

Příjezd na základnu: 20.15 hod.

Spolupráce s:

PS HZS Rychnov nad Kněžnou

19.54 hod.

Policie ČR
Použitá technika:

CAS 25 M2R Š706 - JSDH Lhoty u Potštejna
CAS 20 S2T - HZS PS RK

Popis události: Jednotka na žádost KOPIS vyjela k ohlášené události, jednalo se o dva
spadlé stromy na komunikaci č. 3167 v katastru obce Proruby (mezi obcí Lhoty u Potštejna
a Proruby - jako u výjezdu č. 4 a 5). Na místě události provedla jednotka pomocí motorové
řetězové pily odstranění stromu z komunikace a provedla její úklid. Poté se vrátila do místa
dislokace.
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Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu

11.

ledna

2020

v místním

pohostinství

od

hod.

19.00

hromada

Výroční

Sboru

se

konala
valná

dobrovolných

hasičů Lhoty u Potštejna. Pozvání
přijal

člen

výkonného

výboru

okresního sdružení hasičů v Rychnově

nad

Kněžnou

Jan

Starý,

starosta okrsku č. 18 František
Břečťan, asistent senátora a krajského zastupitele Mgr. Miroslav Hofmann, vedoucí
integrovaného záchranného systému a služeb z územního odboru Hasičského záchranného
sboru v Rychnově nad Kněžnou Mjr. Bc. Michal Kalous, starosta obce Lhoty u Potštejna
Jan Růžička, starostka obce Borovnice Soňa Rojková a zástupci sborů Polom, Borovnice,
Kostelecké Horky a Číčová. Letošní valná hromada se nesla především v duchu volebním,
a to kvůli konci pětiletého mandátu stávajícího výboru sboru. Proto na valné hromadě došlo
k novým volbám, kdy si členové sboru zvolili složení výboru na další pětileté období.
Starostou lhoteckého sboru dobrovolných hasičů byl zvolen Milan Dědek, náměstkem starosty
Jan Růžička, velitelem Martin Růžička, zástupcem velitele Václav Morávek, jednatelem Jan
Havel, strojníkem Lukáš Horský, hospodářem
Libor

Hájek,

revizorem

Lukáš

Horáček,

preventistou Petr Horáček a členem výboru Jiří
Horáček. Dále starosta sboru Milan Dědek
seznámil přítomné s činností sboru v roce 2019, členům, kteří v roce 2020 mají výročí členství,
předal medaile a stužky za věrnost (10 let: Petr Bečička, Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš
Horský, Martin Morávek, Tomáš Morávek, Libor Provazník a Soňa Zářecká, 20 let: Ladislav
Matějka, 30 let: Jiří Horáček a 40 let: Milan Dědek a Jan Růžička) a poté byli přijati tři noví
členové (Markéta Svobodová, Iva Neugebaerová a Lukáš Víša). Nakonec Martin Růžička
seznámil přítomné s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2019.

Členský příspěvek na rok 2020 činil 100 Kč.
V průběhu roku 2020 se výbor scházel pravidelně (když to situace v souvislosti s COVID-19 dovolila) každou první středu v měsíci v hasičárně na krátkých poradách,
kde se projednávaly plánované akce a organizační věci.
Během roku 2020 byli přijati tito noví členové: Martina Kalousová, Josef Kymr, Iva
Neugebauerová, Jana Plná, Josef Poláček, Markéta Svobodová, Lucie Tobiášková a Lukáš
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Víša. V roce 2020 ukončili členství ve Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna Veronika Flegelová, Marcela Hervertová, Ondřej Hlávka, Jan Kocián, Laura Kociánová, Tereza
Kovaříčková, Kristýna Pastvová, Jana Stejskalová, Michal Vavruška a Čeněk Zářecký.
Na konci roku 2020 měl lhotecký hasičský sbor 51 registrovaných členů (Anna Bečičková,
Ondřej Bečička, Petr Bečička, František Břečťan, Milan Dědek, Martin Dudek, Jakub
Fabián, Jiří Fibikar, Marcela Flegelová, Libor Hájek, Jan Havel, Veronika Havlová,
Michaela Hlávková, Jiří Horáček, Lukáš Horáček, Michal Horáček, Petr Horáček, Lukáš
Horský, Eliška Hovorková, Lukáš Hynek, Ondřej Jakubec, Vojtěch Jakubec, Martina
Kalousová, Josef Kymr, Natálie Lukavská, Jiří Marek, Ladislav Matějka, Patrik Matějka,
Martin Morávek, Tomáš Morávek, Václav Morávek, Iva Neugebauerová, Jana Plná, Josef
Poláček, Libor Provazník (Rájec), Jan Růžička, Marek Růžička, Martin Růžička ml.,
Jaromír Starý ml., Markéta Svobodová, Věra Sýkorová, Lucie Tobiášková, Josef Vašátko,
Kateřina Vávrová, Lukáš Víša, Bohuslav Zámečník, Soňa Zářecká, 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.).
Ve středu 5. února 2020 se od 18.00 hod.
ve lhotecké hospodě konala Beseda s řidiči
aneb co si pro nás připravil rok 2020 v silničním provozu. Toto školení uspořádali
lhotečtí hasiči. Přednášku o dopravních
předpisech provedl Jan Kubias, majitel
autoškoly z Kostelce nad Orlicí. Přednášky
se zúčastnilo dvacet čtyři občanů.
V pátek 21. února 2020 se v pohostinství
ve Lhotách u Potštejna konala valná hromada 18. okrsku. I tato valná hromada, podobně jako jednotlivé valné hromady sborů,
se nesla v duchu volebním. Valné hromady
se účastnili zástupci sborů z 18. okrsku,
starostové jednotlivých obcí, za okresní
sdružení v Rychnově nad Kněžnou člen
výkonného výboru Jan Starý a Jitka
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Martincová ze sekretariátu. Novým starostou okrsku se stal Jan Starý z SDH Kostelecké
Horky, náměstkem starosty byl zvolen Josef Hudousek z SDH Vrbice, jako velitel
pokračuje Jindřich Sejkora z SDH Svídnice, jeho zástupcem se stal Martin Růžička z SDH
Lhoty u Potštejna a preventistou okrsku nově Tomáš Frankota z SDH Kostelecké Horky.
Jako kandidát do výkonného výboru okresního sdružení v Rychnově nad Kněžnou byl
navržen Jan Havel z SDH Lhoty u Potštejna.
Odstupující starosta okrsku pan František
Břečťan

z

SDH

Lhoty

u

Potštejna,

který v jeho čele stál dlouhých 26 let, bude
dále pokračovat jako čestný starosta.
Z rukou Jitky Martincové převzal František
Břečťan čestné uznání Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska.
V sobotu 21. března 2020 se v Albrechticích nad Orlicí mělo konat Shromáždění delegátů
Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou. Bohužel vzhledem k situaci
s COVID-19 se toto shromáždění nekonalo.
V neděli 15. března 2020 plánovali hasiči uspořádat dětský karneval, vzhledem k situaci
s COVID-19 byla tato akce zrušena.
Vzhledem se situací s COVID-19 se v roce 2020 také neuskutečnilo tradiční pálení
čarodějnic za tělocvičnou. Hasiči alespoň ve středu 29. dubna 2020 postavili
před obchodem tradiční májku.

V sobotu 23. května 2020 měli být lhotečtí hasiči pořadateli Okrskové hasičské soutěže,
vzhledem k situaci s COVID-19 byla tato akce také zrušena.
V sobotu 6. června 2020 dopoledne proběhl sběr železa a elektrospotřebičů. Hasiči kromě
tradičního železa sbírali nově pračky, sporáky, myčky, lednice a drobné spotřebiče jako
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jsou mikrovlnky, vysavače, fény, apod. Dále odvezli také autobaterie. Prodejem železného
šrotu hasiči získali částku 17 800 Kč a jako odměnu za recyklaci odpadu dále 2 546 Kč.

V sobotu 27. června 2020 od 15.00 hod. zorganizovali hasiči zábavné odpoledne,
které se konalo na lhoteckém fotbalovém hřišti. Zisk z pořádání akce byl 11 865 Kč.
Ve čtvrtek 9. července 2020 odpoledne provedli hasiči pravidelnou údržbu a očistu požární nádrže na návsi v Malé Lhotě. Nádrž
byla očištěna a umyta od usazenin. Požární
nádrž o objemu 150 m3 slouží pro případný
odběr požární vody při mimořádných
událostech. Její plnění je zajištěné ze záložního zdroje vody od Lhotecké hájovny,
která do nádrže přitéká nepřetržitě.
V sobotu 22. srpna 2020 zorganizovali hasiči na lhoteckém hřišti Loučení s létem. Zisk
z pořádání akce byl 5 898 Kč.
V neděli 30. srpna 2020 se v Nové Vsi u Albrechtic nad Orlicí konalo v náhradním termínu
Shromáždění delegátů Sboru dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou.
Shromáždění se zúčastnili Milan Dědek, František Břečťan a Jan Havel.
V neděli 6. září 2020 se v Rychnově nad Kněžnou konala Slavnost všech hasičů okresu
Rychnov nad Kněžnou. Na této akci byl odhalen první okresní prapor a křtila se kronika
všech sborů rychnovského okresu, která představuje minulost a současnost sborů (zápis
o lhoteckých hasičích v této kronice je uveden na str. 71 této kroniky). V 12.30 hod.
vyrazil slavnostní průvod složený z padesáti praporů sborů, zástupců jednotlivých sborů,
hudby a hostů od zámecké jízdárny Kolowratskou ulicí na Staré náměstí. Kde byla také
mimo jiné vystavena historická a současná hasičská technika. Po slavnostním nástupu
zazněla státní hymna, po které následovalo pokřtění zmiňované kroniky. Následovalo
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slavnostní odhalení okresního praporu, na který finančně přispěly všechny sbory okresu.
Přítomné prapory sborů byly dekorovány pamětní stuhou. Po proslovech vzácných hostů,
byla akce ukončena odchodem průvodu z náměstí za doprovodu hudby Panskou ulicí
na Poláčkovo náměstí. Za lhotecký sbor se zúčastnilo slavnostního průvodu celkem sedm
členů - Lukáš Horáček, Jan Havel, František Břečťan, Martin Růžička ml., Lukáš Horský,
Petr Horáček a Václav Morávek (na fotografii zleva).

V sobotu 26. září 2020 při příležitosti uzavírání cyklotrasy okruhu Brodec zorganizovali
hasiči u hasičárny Posezení u hasičárny. Zisk z pořádání akce byl 1 174 Kč.
Stejně jako v minulých letech poskytl Ing. Stanislav Barvínek SDH Lhoty u Potštejna
finanční dar, tentokrát 7 000 Kč.
V roce 2020 se okrsku č. 18 a jeho deseti
sborům společně podařilo realizovat projekt
„Pořízení elektronické časomíry pro okrsek
č. 18 Lhoty u Potštejna“, který vedení okrsku
a zástupci jednotlivých sborů připravovali
od prosince 2019. Realizací projektu byla
pořízena nová moderní elektronická časomíra
pro požární útok od dodavatele TRV
elektronik - Tomáš Kocáb a to včetně dalšího
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příslušenství jako je dálkové ovládání, externí napájecí zdroj nebo například převodník
pro propojení časomíry s počítačem. Celkové náklady projektu činily 34 619 Kč a na jeho
realizaci přispěl Královéhradecký kraj dotací 27 000 Kč z dotačního programu Podpora
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji. Zbylé finance
poskytly jednotlivé sbory, tedy SDH Polom, Lhoty u Potštejna, Borovnice, Rájec,
Přestavlky, Kostelecké Horky, Svídnice, Krchleby, Chleny a Vrbice. Nová časomíra bude
využívána při pořádání soutěží v požárním útoku družstev dětí, žen a mužů v okrsku č. 18.
V srpnu 2020 se sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna podařilo zrealizovat projekt
„Obnova vybavení pro požární sport v SDH Lhoty u Potštejna“, na kterém se finančně
podílel Královéhradecký kraj z dotačního programu Podpora Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji a dále SDH Lhoty u Potštejna. Realizací

projektu došlo k nahrazení starých věcných prostředků pro požární sport za nové
a to za sadu nových sportovních hadic (celkem 7 kusů hadic), 2 kusů proudnic, rozdělovače, 2 kusů savic a jednoho sacího koše. Dále bylo v rámci projektu zakoupeno šest
kompletů pracovních stejnokrojů s příslušenstvím. Celkové náklady na realizaci projektu
činili 49 483 Kč, z toho 37 000 Kč poskytl na realizaci Královéhradecký kraj. Nové
vybavení bude využíváno při soutěžích v požárním sportu družstvy dětí, žen a mužů.
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Hasičské soutěže
Okrsková hasičská soutěž: V sobotu 23. května 2020 se ve Lhotách u Potštejna měla
konat Okrsková hasičská soutěž. Bohužel vzhledem k situaci s COVID-19 byla tato soutěž
zrušena.
O Horecký pohár: V Kosteleckých Horkách se v sobotu 5. září 2020 konal již dvacátý
ročník hasičské soutěže O Horecký pohár.
Za Lhoty u Potštejna soutěžilo jedno ženské družstvo (Michaela Hlávková, Martina
Kalousová, Jana Plná, Markéta Svobodová, Věra Sýkorová, Lucie Tobiášková, Kateřina
Vávrová a Soňa Zářecká) a jedno mužské družstvo (Libor Hájek, Lukáš Horáček, Petr
Horáček, Lukáš Horský, Josef Kymr, Josef Poláček, Martin Růžička a Jaromír Starý).
V kategorii žen soutěžilo pět družstev a ženy se umístily na čtvrtém místě s časem 42.26 s.
Zvítězilo družstvo žen ze Zdelova s časem 34.88 s.
Muži soutěžili ve dvou kategoriích. V kategorii s úpravou sání soutěžili se stříkačkou
PS 12. V této kategorii soutěžilo šest družstev a lhotečtí muži obsadili v této kategorii
druhé místo s časem 37.27 s. Zvítězilo družstvo z Třebešova (32.61 s.). Ve druhé kategorii
bez úpravy sání soutěžili muži se stříkačkou PS 8. V této kategorii soutěžilo dvanáct
družstev a muži ze Lhot skončili na čtvrtém místě s časem 45.59 s. Vítězem se v této
kategorii stali muži z Kosteleckých Horek (38.11 s.).
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Horní řada zleva: Lukáš Horský, Lukáš Horáček, Josef Poláček a Jaromír Starý. Dolní řada zleva:
Markéta Svobodová, Petr Horáček, Martin Růžička, Libor Hájek a Martina Kalousová. Děti zleva:
Jakub Horáček, Vojtěch Růžička, Tereza Hájková a Michaela Poláčková.
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Úryvek z knihy Z historie hasičských sborů okresu Rychnov nad Kněžnou
Autoři: kolektiv Rady historie OSH, Vydavatel: OSH Rychnov nad Kněžnou, 2019, str. 130 a 131.
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