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Vedením kroniky obce Lhoty u Potštejna jsem byla pověřena obecním zastupitelstvem 

v pátek 23. listopadu 2007. Jmenuji se Ivana Horská a od narození 23. ledna 1980 bydlím 

ve Lhotách u Potštejna č. p. 106. Na základní školu jsem chodila ve Lhotách, poté jsem 

absolvovala Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí a v roce 2004 jsem získala titul Ing. 

na Univerzitě Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. Od ukončení vysoké školy pracuji 

na Městském úřadě v Chocni jako účetní. Od podzimu 2006 jsem členkou obecního 

zastupitelstva ve Lhotách u Potštejna. Jelikož se kronika ve Lhotách mnoho let nepsala, 

pokusím se přiblížit stav roku 2007 a také události tohoto roku. 

 

Základní informace o obci 

Královéhradecký kraj 

Okres Rychnov nad Kněžnou                       

Obec s rozšířenou působností: Rychnov nad Kněžnou 

Obec s pověřeným úřadem: Vamberk 

ZUJ: 576441 

IČO: 00275042 

DIČ: organizace není plátce DPH 

Zeměpisná šířka: 50° 3´ 35" 

Zeměpisná délka: 16° 16´ 21" 

Nadmořská výška: 317 - 480 m n. m., u Základní školy a Mateřské školy 335 m n. m. 

Katastrální výměra: 572 ha  

První písemná zpráva: v roce 1352 

Poštovní směrovací číslo: 517 41  Kostelec nad Orlicí 

Počet obyvatel: 288 (k 31. 12. 2007) 

 

Vybavenost 

Ve Lhotách u Potštejna na začátku roku 2007 fungoval obchod, hospoda, Základní škola 

a Mateřská škola, pošta a knihovna. Ke konci roku byla již hospoda zavřena. 
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Historie Malé a Velké Lhoty, Lhot u Potštejna 

Obec Lhoty u Potštejna leží v podhůří Orlických hor na území, které je sevřeno povodím 

Divoké a Tiché orlice. Historie obce sahá až k roku 1352.  

Vznik názvu Lhota je nutno hledat již ve 13. století, kdy poslední Přemyslovci a podle 

jejich příkladu i vrchnosti církevní a světské provedli rozsáhlou kolonizaci zakládáním 

nových osad. Jejich obyvatelé byli na delší „lhůtu“ osvobozeni od různých dávek 

a poplatků. Mnohé takto vzniklé osady byly postupně nazývány Lhotami a podle místních 

pánů pak pojmenovány. 

Malá Lhota měla tehdy název „Lhota Lipanská“. Snad podle rodu z Lipan, který 

v 15. století a možná i dříve byl jejich vlastníkem, nebo od lip, kterých zde kdysi hojně 

rostlo. Starší osudy Malé Lhoty nelze vypátrat. V 15. století byl majitelem celé Malé Lhoty 

Jan Pešík. V roce 1474 ji po něm zdědila jeho sestra Ludmila ze Lhoty provdaná 

za Mikuláše z Lipan. Je také zjištěno, že na památku této události byl na kraji lesa 

za Lhotou zasazen buk. V roce 1526 prodal Lhotu Mikuláš Lipanský svému vnukovi 

Vojtěchu z Pernštejna. Od těch dob patřila Lhota k panství potštejnskému. Ale v roce 1559 

koupil Lhotu Václav Okrouhlický z Kněnic a tak obec přišla zpět ke statku borovnickému. 

Za dva roky nato (r. 1561) vše zdědila jeho dcera Bohunka Bubnová z Kněnic. V roce 

1589 získal všechen majetek její syn Mikuláš mladší z Bubna a v roce 1603 prodal Lhotu 

Lipanskou i se dvorem, krčmou a nově postaveným mlýnem za 5 100 kop míšenských 

ke statku Závrší paní Kateřině Hrzánové. Ta pak prodala vše včetně Závrší v roce 1604 

Janu Kapounovi ze Svojkova. V roce 1608 prodal Kapoun zase vše, a to Závrší i Lhotu 

Janu mladšímu z Bubna, který v roce 1617 přikoupil ještě panství borovnické. Od této 

doby byla Lhota připojena zpět k panství borovnickému.  

V průběhu třicetileté války přešel statek v Borovnici v držení Rudolfa Zejdlice 

ze Šenfeldu, pána choceňského, jehož stihla pokuta pro účast na povstání - komora česká 

prodala v roce 1623 jeho statky zároveň s panstvím choceňským Albrechtu z Valdštejna. 

Téhož roku přešla koupí do rukou Němce Vincence Muschingera z Grumpendorfu. Jeho 

dědic Ferdinand Zikmund Kurz ze Senftenova, rada dvorské říšské rady a komorník s chotí 

Martou Eliškou, vše v roce 1636 prodal Martě ze Seretheimu, rozené Schmetterové. 

Ta odevzdala v roce 1637 celý majetek svému synu Matěji Adamovi z Bloenštejnu, který 

pojal za manželku českou šlechtičnu Ludmilu Maxmiliánu Lukavskou z Lukavic. Ludmila 

v roce 1653 ovdověla a za několik let se provdala za Jana Petra Hoberku z Hennersdorfu. 

V roce 1688 prodal ovdovělý Hoberka statek Borovnice se dvorem, dvůr Závrší, 

ves Malou Lhotu se dvorem poplužním, Polom, Skrovnice, Sudslav a Seč paní Terezii 

Eleonoře, ovdovělé hraběnce z Ugarte za 60 000 zlatých. Tato majitelka panství 
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vybudovala poutní místo na Homoli. Hraběnka zemřela 30. ledna 1705. Dcera hraběnky 

z Ugarte Marie Maximiliana byla provdána za hraběte Karla Zárubu, pána kosteleckého 

panství, kterému v roce 1711 odkázala svůj zděděný borovnický dvůr včetně lhoteckého. 

Od těchto dob bylo toto panství součástí panství kosteleckého. Karel Záruba zemřel 

v roce 1714 a odkázal celé panství Kostelec, Borovnici i Lhoty svému synu Josefu 

Antonínovi. Ten měl tři dcery a při dělení dcer v roce 1744 statek borovnický obdržela 

dcera Marie Anna Rogensdorfová. V roce 1756 prodala celou Borovnici se Lhotami 

knížeti Františku Oldřichovi z Vchynic (Kinskému). Ten připojil Borovnici se Lhotami 

k panství choceňskému, a tak obojí i se Závrším bylo vyloučeno z kraje hradeckého 

a připadlo ke Chrudimi. V této době vládli dva bratři František a Ferdinand Kinští a až 

v roce 1812 společně celé kostelecké panství odkázali synovi Františka - Josefu Kinskému. 

Ferdinand žádné potomky neměl. Rod Kinských držel své panství až do roku 1945. 

O Malé Lhotě už bylo řečeno vše a nyní tedy o Velké Lhotě. Tady byla v 16. století 

postavena tvrz, a sice jak je poznamenáno „na návrší při cestě k Homoli“. První známí 

majitelé Velké Lhoty byli Příbkové z Otoslavic. V roce 1544 nazvali bratři Příbkové Jiřík 

a Petr tuto Lhotu Dobešov. Později bylo jméno změněno na Velkou Lhotu. V roce 1567 

další Příbkové, Adam a Jan prodali Lhotu Jetřichovi Lipanskému z Lipan a na Veselí. Již 

tehdy, ne-li dříve, byl zřízen ve vsi poplužní dvůr a při něm také vystavena tvrz k obydlí 

panskému. V následujících letech se ve zdejší tvrzi usadila Dorota Lipanská a ta pro dluhy 

musela dvůr ve Velké Lhotě prodat. Od ní jej koupil 19. května 1634 Kryštof Kyran 

z Bombaken, cizinec neznámého původu. Kyran seděl na lhoteckém dvoře ve velkých 

bouřích za třicetileté války se svou ženou Annou ze Svitávky. Před svou smrtí odkázal 

polovinu Velké Lhoty své dceři Anně, která již dostala statek Němčice. Kyranova vdova se 

provdala za Rudolfa Šlechtína ze Sezemic a odkázala mu před svou smrtí druhou půlku 

Lhoty. A tak lhotecký dvůr byl na nějaký čas rozdělen na dva díly. Druhá půlka 

se po Šlechtínově smrti v roce 1676 dostala Johance Alžbětě Šlechtínové rozené Bukovské 

z Hustířan a po ní později Jaroslavu Alexandrovi Náchodskému z Neydorfu. Dcera 

Kyranova Anna držela první díl Lhoty s tvrzí a dvorem až do roku 1675, kdy jej prodala 

Janu Petru Hoberkovi z Hennersdorfu. V roce 1685 tento díl koupil Jaroslav Alexandr 

Náchodský z Neydorfu a vlastnil tedy již celou Velkou Lhotu. V roce 1690 jí od něho 

koupila hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte za 15 000 zlatých. Tak i Velká Lhota přešla 

k panství borovnickému. Za tohoto času byla stará tvrz ve Velké Lhotě zbourána, 

až zmizela úplně. Stávala v místech, kde nyní bydlí Jaroslav Charvát, Josef Matějus, 

Stanislav Barvínek a František Motyčka.  

Od roku 1690 mají obě Lhoty - Malá i Velká stejné majitele a tím i stejný osud - historii. 
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Při změně správního uspořádání státu v roce 1849 došlo ke vzniku samostatných obcí 

v dnešním smyslu tohoto slova. Na území obou Lhot byla ustavena jedna obec pod názvem 

Velká Lhota. Obyvatelé Malé Lhoty tuto skutečnost nesli poměrně těžce až do roku 1896, 

kdy se jim podařilo dosáhnout odtržení od Velké Lhoty a osamostatnění Malé Lhoty, k níž 

patřila ještě část Homole. Obce Malá a Velká Lhota tvořily jednu katastrální obec, 

ale každá obec vedla své vlastní hospodářství. Starosta byl volen každé tři roky z jedné 

obce, mladší radní byl z téže obce jako starosta, ale starší radní byl z druhé obce. Od roku 

1896 měla každá obec svoje obecní zastupitelstvo a svou vlastní samosprávu - byly to dvě 

samostatné obce. Malá Lhota byla opět sloučena s Velkou Lhotou v roce 1956, ale již pod 

názvem Lhoty u Potštejna. V roce 1964 byla ke Lhotám přičleněna do té doby samostatná 

obec Polom se svou částí Prorubami. V roce 1990 se Polom i Proruby odtrhly a nyní mají 

své vlastní Obecní úřady. V roce 2007 se obec Lhoty u Potštejna skládala z Malé Lhoty, 

Velké Lhoty a několika domů na Homoli. 

 

Znak obce  

V současné době nemají Lhoty u Potštejna oficiální znak. Existují však znaky Malé 

a Velké Lhoty z období, kdy byly tyto obce samostatné. 

Znak - Velká Lhota 

Znak Velké Lhoty navrhl Adolf 

Hrodek, disponent, Brno, 

dne 28. srpna 1937. 

V levé půli štítu na červeném 

podkladě je obrazec jelení hlavy se 

složenými parohy a prodlouženým 

krkem ve stříbrné barvě. Pod jelení 

hlavou je zlatá královská česká 

koruna. 

V pravé půli štítu v dolním díle je 

část znaku Příbků z Otoslavic - 

modrý štít, na kterém jsou dva 

stříbrné pruhy šikem položené. 

V pravé horní části je také modré 

pole a na něm stříbrná plastická osmicípá hvězda. 

Heslo znaku: Lovectví - Rodáci lhotečtí buďte stále na stráži - Věrnost k zemědělské půdě. 
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Jelení hlava: Podobný obrazec 

měli Dobešové z Malenovic, 

po kterých se obec jmenovala 

„Dobešovou“. Roku 1544 si dali 

bratři Jiřík a Petr Příbkové 

z Otoslavic vložit do obnovených 

zemských desek ves Lhotu celní 

řečenou „Dobešovou“. 

Na místech, kde dnes leží Velká 

Lhota, byla za panování krále 

Přemysla Otakara II. pomezní lesní 

krajina. V této době nastalo 

osazování v celé oblasti Orlických 

hor, která byla ještě řídce osídlená. 

V divokých hvozdech se ještě 

nerušeně proháněla lesní zvěř, dokud ji nevyužil nový osadník. Mýcením lesů získávali 

osadníci ornou půdu. Divý vzhled tohoto obrazce, má připomenout, jakýsi poslední odpor 

krále lesů proti lidské vůli. Tento němý odpor musel ustoupit pracujícímu člověku, který si 

chtěl založit nový útulek a existenci. Tak pomalu řídly divoké houštiny a na jejích místech 

se utvořily širé lány polí a luk.  

Královská koruna nám má připomenout dobu, kdy tento kraj patřil ke královské komoře. 

Osmicípá hvězda: Tento obrazec nám má připomenout lásku k vydobytí půdy a stále 

živenou nadějí, že chceme zachovat získané dědictví svým budoucím pokolením. Dále má 

navázat na dobu zakládání osad Lhoty. Toto slovo pochází od slova lehký a uzavírá v sobě 

pojem úlevy. Tyto osady vznikaly tak, že majitel půdy, který chtěl svůj statek učinit 

výnosnější, postoupil nájemci půdu. Pronajímání této půdy bylo spojeno s obtížnými 

kultivačními pracemi a náleží do poslední fáze osídlovacího procesu na méně hodnotné 

nebo lesní půdě, kterou museli nájemci vymýtit a za tyto práce byli osvobozeni do určité 

doby - lhůty - lhoty - od dávek daní a poplatků. Osady na takovém podkladě založené 

byly nazvány Lhotami, menší pak Lhotkami - Lhoticemi, původně Lehotami - Legota. 

Obyvatelé byli nazýváni lhotníci, osvobození od daní nazývané lhotními roky a také 

užíváno sloveso lhotovat, tj. ve lhůtách platit. Jelikož každá úleva břemen byla jistým 

osvobozením, nabylo jméno i význam jako - svoboda.  

Další symbol této osmicípé hvězdice má být připomínka osmi známých rodových linií, 

bývalých to majitelů obce Velké Lhoty. 
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Znak - Malá Lhota 

Znak Malé Lhoty je na obrázku, 

bohužel se mi nepodařilo zjistit, 

kdo a kdy ho navrhl, ani co 

znamenají jednotlivá pole znaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rok 2007 v České republice 

V roce 2007 byl českým prezidentem Václav Klaus. V lednu získala Česká republika 

dlouho očekávanou vládu, sestavil ji premiér Mirek Topolánek.  

Ve dnech 4. a 5. června navštívil Česko prezident USA George Bush. 

Čtvrtého září Praha oficiálně deklarovala svůj zájem uspořádat letní 

olympijské hry v roce 2016. 

V říjnu 2007 vyšlo najevo, že v třebíčské porodnici začátkem prosince 2006 při poporodní 

péči neúmyslně zaměnila jedna ze sester dvě děvčátka. Holčičky poté deset měsíců 

vychovávali nevlastní rodiče. Rodiny se po setkání s psychologem domluvily na výměně 

dětí. Začaly se vídat, aby si děvčátka snadněji zvykala. Na vánoce 2007 již byly holčičky 

u svých skutečných rodičů. 
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Čtyři tisíce policistů a bezpočet lovců odměn pátrali po českém králi zlodějů Františku 

Procházkovi (33 let), který agentuře G4S ukradl v prosinci 2007 více než půl miliardy 

korun. Ve zmíněné agentuře pracoval jako strážný. Poškozená firma na jeho dopadení 

vypsala odměnu ve výši 52 milionů korun.  

Začlenění České republiky do schengenského prostoru - v pátek 21. prosince 2007 byly 

zrušeny hraniční kontroly na společných hranicích států Evropské unie (s výjimkou Velké 

Británie, Irska, Rumunska a Bulharska). Součástí schengenského prostoru jsou naopak 

i některé nečlenské státy EU (Norsko a Island). Na konci března 2008 budou zrušeny 

i kontroly na letištích na letech v rámci schengenského prostoru. Hranice je nyní možné 

překračovat i mimo současné hraniční přechody. Při přejíždění hranic vozidly již není 

nutné zastavovat a předkládat cestovní doklady. 

V roce 2007 sjezdařka Šárka Záhrobská získala titul mistryně světa ve slalomu. Kateřina 

Neumannová, která v roce 2007 ukončila svojí běžkařskou kariéru, se stala vicemistryní 

světa ve skiatlonu a poté vyhrála svůj poslední velký závod na 10 km volnou technikou. 

Kateřina Neumannová se stala nejlepším sportovcem České republiky, po dlouhých 

22 letech byla vyhlášena nejlepším sportovcem žena. Skvělé výkony "zimních královen" 

podtrhla rychlobruslařka Martina Sáblíková, která získala dvě zlaté medaile na tratích tři 

a pět kilometrů na mistrovství světa. Pár dní po šampionátu ještě přidala na svoje konto 

světový rekord na nejdelší trati - deset kilometrů. Skikrosař Tomáš Kraus vyhrál 

mistrovství světa před kolegou z české reprezentace Stanley Hayerem. Roman Šebrle 

získal potřetí za sebou titul mistra Evropy v halovém sedmiboji. Na Mistrovství světa 

vybojoval pak Roman Šebrle také zlatou medaili a díky ní se stal prvním českým atletem, 

který dokázal zvítězit na světovém i evropském šampionátu a olympijských hrách. Barbora 

Špotáková získala zlato na mistrovství světa v hodu oštěpem. 

Ve středu 27. června 2007 byla objevena ptačí chřipka v drůbežářském hospodářství 

v Noříně u Chocně. Dne 11. července 2007 byla prokázána ptačí chřipka také v Netřebech 

u Litomyšle a v Kosoříně u Chocně. Lhoty u Potštejna spadaly do pásma dozoru, případem 

v Kosoříně se opatření týkající se pásma dozoru prodloužily pro Lhoty u Potštejna 

do 14. srpna 2007. Pásmo dozoru bylo vymezeno jako oblast o poloměru 10 km kolem 

ohniska nákazy. Chovatelé museli v tomto pásmu dodržovat určité pokyny - např. veškerá 

drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí muselo být umístěno uvnitř budov; drůbež 

se nesměla převážet; bylo zakázáno pořádat výstavy; ... Chovatelé museli hlásit 

např. pokles spotřeby krmiva o více než 20 %; pokles produkce vajec o více než 5 % 

v průběhu dvou dnů; úhyn drůbeže v průběhu týdne větší než 3 %,... 
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Počasí v roce 2007 

Leden odstartoval rok 2007 hned čtyřmi teplotními rekordy. V horských oblastech nebyl 

sníh, teploty se v 1 000 m na horách pohybovaly kolem + 4 °C. V Klementinu bylo v lednu 

pouze sedm mrazivých dnů (minimální teplota klesla pod nulu) a dva dny ledové 

(maximální teplota zůstala pod nulou).  

Také únor měl snad všechny charakteristiky prvních jarních dnů. V ranních hodinách 

se místy vyskytovaly mlhy, odpoledne ale už bylo na většině území skoro jasno, odpolední 

teploty se pohybovaly až na + 10 °C, jen v horských oblastech foukal čerstvý nárazovitý 

vítr. Navíc nebyl ani jeden ledový den.  

I březen byl teplotně (o 2,7 °C) nadprůměrný, šestnáct dnů bylo 

oblačných a jen pouhé tři dny jsme se setkávali s jasnou nebo 

skoro jasnou oblohou.  

Hned 1. dubna vystoupily odpolední teploty až na 18,6 °C, 14. dubna se dokonce vyšplhala 

rtuť teploměru nad 25 °C. Duben byl ale velmi suchý. Velkou raritou byla délka 

slunečního svitu v dubnu - Slunce svítilo 284 hodin (182 % normálu).  

V květnu bylo zaznamenáno devět letních dnů a tři dny tropické s maximální teplotou 

nad třicet stupňů Celsia.  

V červnu bylo patnáct letních dnů a čtyři tropické s délkou slunečního svitu 225 hodin 

(114 %). V součtu svítilo Slunce za první půl rok o 230 hodin více, než je obvyklé. I proto 

bylo jaro 2007 v pražském Klementinu nejteplejší v historii měření. 

V červenci 2007 dosahovaly teploty i 38 stupňů Celsia a v jedenáctidenním období 

od 14. do 24. července stoupaly teploty každý den nad tropickou třicítku.  

Počasí v srpnu bylo velmi proměnlivé a nestálé - déšť, bouřky i polojasno. V posledních 

srpnových dnech bylo počasí chladnější. 

Období od září do listopadu bylo teplotně podprůměrné. První sněžení k nám dorazilo už 

4. září (Šumava, Jeseníky a západní Čechy). Od 19. října ležela v horských oblastech první 

souvislá sněhová pokrývka.  

Prosinec byl oproti normálu jen o 0,1 stupně teplejší a provázely jej časté inverze. 

Na horách bylo hlavně ve druhé polovině měsíce tepleji než v nížinách.  Právě vyšší 

teploty na horách způsobily, že prosinec byl teplotně mírně nad dlouhodobým průměrem.  

Po nejteplejší zimě v historii měření (za posledních 232 let) následovalo i nejteplejší jaro 

i mimořádně teplé léto. Počet tropických dnů se zastavil na čísle 55 a téměř pětinásobně 

tak přesáhl průměr s 12 dny. V průběhu celého roku se v Česku vyskytlo 32 dní s bouřkou, 

přičemž v průměrném roce meteorologové zaznamenávají 17 bouřkových dní. O 77 litrů 

byl překročen i obvyklý roční úhrn srážek (674 litrů na metr čtverečný). 
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Zastupitelstvo obce 

Současné zastupitelstvo obce je sedmičlenné a bylo zvoleno ve volbách, které se konaly 

20. října - 21. října 2006. V těchto volbách bylo celkem deset kandidátů a všichni byli 

nezávislí kandidáti, nezvoleni byli Jan Ledr, Martin Morávek a Pavel Zářecký. Ve Lhotách 

bylo 224 zapsaných voličů a k volbám se jich dostavilo 124, což je volební účast 55,36 %. 

V celé České republice byla volební účast 46,19 %. 

 

Zastupitelé:  Jan Růžička (starosta), živnostník, věk v době zvolení (říjen 2006) - 48 let; 

Josef Jiruška (místostarosta), ekonom, 55 let; 

Ivana Horská, účetní, 26 let; 

Zuzana Janečková, vedoucí řízení a plánování, 42 let; 

Miroslav Myšák, jednatel společnosti, 49 let; 

Libor Provazník, expedient, 23 let; 

Martin Růžička, informatik, 47 let. 

 

Ve Lhotách je zřízen kontrolní výbor (Miroslav Myšák, Martin Růžička a Pavel Zářecký) 

a finanční výbor (Ivana Horská, Zuzana Janečková a Libor Provazník). 

 

Činnost obecního zastupitelstva 

První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2007 se konalo v pátek 2. března 

v místním pohostinství. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2007: 

v příjmové části Kč 2 937 900,-- a ve výdajové části Kč 2 508 970,-- s přebytkem 

Kč 428 930,--. Dále zastupitelstvo schválilo rozpočet Dobrovolného svazku obcí Brodec 

(příjmy Kč 254 075,-- a výdaje Kč 254 075,--) a Dobrovolného svazku obcí Orlice (příjmy 

Kč 389 740,-- a výdaje Kč 389 740,--). Dalším bodem jednání byly odprodeje pozemků - 

schválen prodej pozemku č. 923/3 - 62 m2 (nově p. č. 923/14) panu Václavu Páleníkovi 

(pouze za předpokladu předešlého prodeje nebo směny části pozemku č. 940/2 o výměře 

34 m2) a zamítnut prodej pozemku č. 596/13 paní Janě Försterové z důvodu výstavby 

inženýrských sítí pro rodinné domky na daném pozemku. Obecní zastupitelstvo schválilo 

žádost pana Stanislava Barvínka na odstranění náletových dřevin na pozemku č. 917. Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl bezúplatné převedení homolských 

schodů do majetku obce Lhoty u Potštejna. Zastupitelstvo tento návrh zamítlo, hlavním 

argumentem bylo, že by obec v budoucnosti nebyla schopna financovat ze svých zdrojů 

opravy schodiště, což by v případě vlastnictví schodů byla její povinnost. 
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Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2007 se konalo v pátek 25. května. 

Obecní zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce za rok 2006 a Zprávu o výsledcích 

přezkoumání hospodaření za rok 2006 s výhradou. Dále byl schválen dar pro místostarostu 

za práci v období po volbách 2006 až do konce roku ve výši Kč 4 004,-- (odměna za toto 

období mu byla vyplacena neoprávněně a proto jí musel vrátit). Obecní zastupitelstvo 

schválilo výši odměn pro starostu (Kč 11 942,-- za měsíc) a místostarostu (Kč 2 500,-- 

za měsíc). Dále zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou 

se zrušila vyhláška č. 2/2004 o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ a školní družině - 

pravomoc přešla ze zákona na ředitele školy. Dalším bodem jednání byl výběr dodavatele 

na vybudování kanalizace a vodovodu pro pět rodinných domků za bytovkami. Ze sedmi 

oslovených firem podalo nabídku pět, zastupitelstvo všechny nabídky vyhodnotilo 

a vybralo firmu Václava Páleníka. Obecní zastupitelstvo schválilo přijmout dotaci 

z Programu obnovy venkova na výměnu oken v ZŠ a MŠ ve výši Kč 150 000,-- (jako 50 % 

podíl na celkových nákladech akce). Dále zastupitelstvo schválilo přijmout dotaci 

z Programu obnovy venkova Kč 80 000,-- na Revitalizaci návsi (dotace byla poskytnuta 

DSO Brodec v celkové výši Kč 480 000,--). Obecní zastupitelstvo schválilo vstup do MAS 

(Místní akční skupina) nad Orlicí. 

Třetí veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo v pátek 31. srpna od 19 hod. opět 

v místním pohostinství. Jelikož hospoda neměla nájemce, prodávalo se pouze točené pivo. 

Na tomto zasedání schválilo obecní zastupitelstvo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 

o komunálním odpadu a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o místních poplatcích - 

stávající vyhlášky již neodpovídaly zákonům, a proto byly schváleny nové. Dále bylo 

schváleno rozpočtové opatření číslo 1 - výdaje byly navýšeny o Kč 414 930,50 (oprava 

oken ve škole, příspěvek DSO Orlice a Brodec, revitalizace návsi, stavební parcely, 

příspěvek MAS nad Orlicí). Obecní zastupitelstvo schválilo záměr prodat pozemky 

č. 923/3 a p. č. 7/2 - u hasičárny ve Velké Lhotě a část pozemku č. 256 - jedná se o stráň 

nad potokem ve Velké Lhotě cestou do Louček. 

Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo v pátek 23. listopadu od 19 hod. 

v místním pohostinství. Obecní zastupitelstvo jmenovalo do inventarizační komise Josefa 

Jirušku (předseda), Miroslava Myšáka, Zuzanu Janečkovou a Václava Morávka (členové). 

Dále zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření číslo 2 - příjmy byly navýšeny 

o Kč 378 480,-- (dotace na okna ve škole, dotace DSO Brodec, vrácená mzda starosty 

a místostarosty, příjmy z lesů a vodného) a výdaje byly navýšeny o Kč 245 638,-- 

(příspěvek DSO Brodec, opravy bytů, elektřina v hospodě, odvoz odpadů, pojištění 

majetku, opravy stropů a malování na obecním úřadě a na poště, dary TTC Lhoty, 
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MS Podháj a na opravu střechy kostela, ...). Zastupitelé také schválili záměr prodat část 

obecních pozemků - p. č. 35/1 - ve Velké Lhotě stráň nad rybníkem, pozemek č. 923/1 - 

cesta - zarovnání hranic u č. p. 91 - oba tyto pozemky doplňují záměr prodeje pozemku 

č. 256. Dále byl schválen záměr prodeje pozemku č. 923/3 - cesta u č. p. 97 - zarovnání 

hranic. Obecní zastupitelstvo schválilo finanční dary Mysliveckému sdružení 

„Podháj“ na činnost dětí Kč 8 000,--, dar na činnost žákovského oddílu TTC Lhoty 

u Potštejna (stolní tenis) Kč 8 000,-- a dar na opravu střechy kostela na Homoli ve výši 

také Kč 8 000,--. Dále byl schválen dar pro starostu ve výši Kč 54 825,-- a místostarostu 

ve výši Kč 10 625,-- za práci v období od 1. 1. - 30. 5. 2007 (finanční prostředky ve stejné 

výši, které byly neoprávněně vyplaceny, byly vráceny). Zastupitelé schválili rozpočtové 

provizorium na 1. čtvrtletí roku 2008 ve výši 3/12 rozpočtu roku 2007 a na investiční akce 

Kč 50 000,-- na vypracování studie - kanalizace a čistička odpadních vod a Kč 170 000,-- 

na kanalizaci k 5 RD - nové stavební parcely. Obecní zastupitelstvo zvýšilo cenu za sběr 

a likvidaci komunálních odpadů na Kč 450,-- za osobu za rok od 1. 1. 2008. Zastupitelé 

jmenovali do funkce kronikářky Ing. Ivanu Horskou. 

Páté a zároveň poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2007 se konalo 

ve čtvrtek 27. prosince od 18 hod. v místním pohostinství. Hlavním bodem jednání bylo 

pět stavebních parcel za bytovkami. Obecní zastupitelstvo schválilo záměr prodeje těchto 

pozemků a zároveň schválilo podmínky prodeje - pozemek č. 596/17 (1051 m2), 

p. č. 596/18 (997 m2), p. č. 596/19 (748 m2), p. č. 596/20 (767 m2) a p. č. 596/21 

 (615 m2); Kč 150,--/m2. Zastupitelstvo také schválilo čerpání úvěru do maximální výše 

Kč 500 000,--, úvěr bude použit na infrastrukturu pro rodinné domky - v případě, že by 

byly parcely do doby potřebnosti peněz, již prodány, úvěr čerpán nebude. Dále bylo 

schváleno rozpočtové opatření číslo 3 - výdaje byly navýšeny o Kč 80 491,50 (provoz 

školní jídelny, mzdy ZŠ - podlimitnost žáků), výdaje i příjmy byly také navýšeny o částku 

Kč 158 640,-- (daň z příjmů PO za obec - vypořádání daně probíhá bez bankovního 

převodu - obec daň neodvádí a stát jí nevrací, proto ve výdajích i v příjmech - v důsledku 

nula). Také byl schválen třetí člen kontrolního výboru a to pan Pavel Zářecký. Na tomto 

veřejném jednání zastupitelstva bylo přítomno 17 občanů. 

Obecní zastupitelstvo schválilo během roku několik záměrů prodeje pozemků, ale 

do konce roku 2007 nebyla zatím uzavřena žádná smlouva o prodeji pozemků. 
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Obyvatelé 

K 31. prosinci 2007 měly Lhoty u Potštejna celkem 288 obyvatel (142 žen, 146 mužů). 

Počet obyvatel Lhot se od šedesátých let dvacátého století pomalu snižoval, v roce 1961 

měly Lhoty 383 obyvatel, do roku 1970 klesl jejich počet na 345 obyvatel, o deset let 

později na 310 obyvatel, v roce 1991 bylo ve Lhotách již 278 obyvatel a v roce 2001 

dokonce 255 obyvatel.  

Ke konci roku 2007 bylo ve Lhotách 48 občanů do věku 15 let, 202 občanů ve věku 15 až 

64 let a 38 občanů nad 64 let.  

Průměrný věk obyvatel byl 38,59 let.  

V roce 2007 se ve Lhotách narodily dvě děti: - Dvořáková Daniela (č. p. 34),  

       - Hrdlička Filip (č. p. 36).  

Během roku 2007 se do Lhot trvale přihlásili tito občané: 

- Flegel Miroslav (č. p. 21), 

- Horváth Dušan, Horváthová Iveta, Horváthová Kateřina, Horváthová Nikita 

(všichni č. p. 34), 

- Švec Ladislav, Švecová Eva (oba č. p. 16), 

- Toman David, Tomanová Jana (oba č. p. 104).  

Během roku 2007 se odhlásili čtyři obyvatelé: 

- Dědek Martin (č. p. 93), 

- Janecký Marek (č. p. 6), 

- Kašparová Jaroslava (č. p. 33), 

- Pospíchalová Martina (č. p. 42).  

V roce 2007 zemřelo šest lhoteckých občanů: 

- Dudková Božena (rok narození 1919 - po nemoci, č. p. 11),  

- Horáčková Anděla (rok nar. 1929 - po nemoci, č. p. 46),  

- Jiruška Josef (rok nar. 1915 - náhle, č. p. 82),  

- Kopecká Markéta (rok nar. 1941 - po nemoci, č. p. 110),  

- Kotrasová Jana (rok nar. 1969 - po nemoci, č. p. 6), 

- Rychtaříková Božena (rok nar. 1913 - stářím, č. p. 58).  

Paní Rychtaříková Božena byla nejstarším občanem Lhot. Nyní je nejstarší pan Dudek 

Karel (narozen v roce 1913), druhým nejstarším obyvatelem a zároveň nejstarší ženou je 

paní Tomková Jana (nar. v roce 1921).  

V roce 2007 byl ve Lhotách jeden sňatek - v červenci se vdala Žampachová Andrea, nyní 

Elichová. 
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Čísla popisná 

V následující tabulce je seznam čísel popisných ve Lhotách u Potštejna. Ke konci 

dvacátého století byla novým budovám přidělena stará čísla popisná (např. č. p. 9, č. p. 41). 

Nyní jsou novým budovám přiřazována čísla následující po posledním. V roce 2007 bylo 

ve Lhotách 114 čísel popisných. Pan Jindřich Husák v roce 2007 postavil nový dům a bylo 

mu přiděleno číslo popisné 115. 

Do roku 1956 byla Malá Lhota i Velká Lhota samostatnými obcemi. V každé obci bylo 

používáno své vlastní číslování budov. Takže v Malé Lhotě bylo číslo popisné jedna 

a stejně i ve Velké Lhotě. Problém nastal v již zmíněném roce 1956, protože v nové obci 

Lhoty u Potštejna by existovaly dvě budovy se stejným číslem popisným. Proto proběhlo 

ve Velké Lhotě přečíslování budov - ke stávajícím číslům byla připočtena číslovka šedesát. 

Takže z čísla popisného jedna se stalo č. p. 61, z č. p. 13 č. p. 73 atd. V té době bylo 

snadné rozeznat, zda budova stojí v Malé či Velké Lhotě, v současné době je to již 

složitější - nová čísla popisná se dávají jak do Malé, tak do Velké Lhoty. 

 

Číslo 
popisné 

Vlastník (vlastníci) - jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště 

1 Josef Dostál Choceň, Jana Žižky 1008 

2 Jaroslav Hájek, Zdeňka Hájková (SJM) Lhoty u Potštejna 31  

3 Hana Marková Lhoty u Potštejna 3  

4 Jaromír Vavruška (1/2), Jiří Vavruška (1/2) Lhoty u Potštejna 55  

5 Jiří Horáček Lhoty u Potštejna 5  

6 Štefan Kotras, Jana Kotrasová  (SJM) Lhoty u Potštejna 6  

7 Antonín Dušek, Eva Dušková (SJM) Hradec Králové, Formánkova 505/1 

8 Iva Charvátová Lhoty u Potštejna 8  

9 Jaromír Starý, Karla Stará (SJM) Lhoty u Potštejna 9  

10 Marie Kopecká (1/2), Jiří Kopecký (1/2) Lhoty u Potštejna 10  

11 František Dudek Lhoty u Potštejna 11  

12 Jiří Havlík, Milena Havlíková (SJM) Trutnov, Slévárenská 606 

13 Jan Dostál, Marie Dostálová (SJM) Lhoty u Potštejna 13  

14 Pavel Rychtařík Choceň, Internátní 637 

15 Vlastimil Jakubec, Lenka Jakubcová (SJM) Lhoty u Potštejna 15  

16 Ladislav Švec, Eva Švecová (SJM) Lhoty u Potštejna 16  

17 
Josef Hájek (1/2), Libor Hájek (1/4) Lhoty u Potštejna 17  

Josef Hájek (1/4) Sudslava 64   

18 Pavel Kameník Lhoty u Potštejna 18  

19 Zdeněk Hájek Lhoty u Potštejna 19  

20 Milada Bezdíčková Lhoty u Potštejna 20  

21 Miroslav Flegel Lhoty u Potštejna 21  
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Číslo 
popisné 

Vlastník (vlastníci) - jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště 

22 Jan Růžička Lhoty u Potštejna 22  

23 Jan Růžička Lhoty u Potštejna 22  

24 František Břečťan Lhoty u Potštejna 24  

25 Martin Růžička    Lhoty u Potštejna 25  

26 
Jindřich Husák (1/2) Domašín 103  

Milena Slavíková (1/2) Kostelec nad Orlicí, Nerudova 1210 

27 Vladimír Beneš, Marta Benešová (SJM) Hradec Králové, Kpt. Fechtnera 449/7 

28 Josef Peňáz Lhoty u Potštejna 28 28 

29 Pavel Zářecký Lhoty u Potštejna 29 29 

30 Zdeněk Vilímek Hradec Králové, Na břehách 397/26 

31 
Jaroslav Hájek (1/2) 

Lhoty u Potštejna 31  
Jaroslav Hájek, Zdeňka Hájková (SJM - 1/2) 

32 
Josef Hylák (1/2) 

Lhoty u Potštejna 32  
Josef Hylák, Marie Hyláková (SJM - 1/2) 

33 
Josef Dostál (1/2) Lhoty u Potštejna 33  

Marcela Macháčková (1/2) Koryta 9   

34 Obec Lhoty u Potštejna - budova OÚ Lhoty u Potštejna 34  

35 Miroslav Dušek (1/4), Iveta Dušková (3/4) Lhoty u Potštejna 35  

36 Ivana Mátlová (1/2), Věra Virágová (1/2) Lhoty u Potštejna 36   

37 Josef Kurka, Květoslava Kurková (SJM) Lhoty u Potštejna 37  

38 
Jan Havel (1/3), Helena Havlová (1/3) 

Lhoty u Potštejna 38  
Jan Havel, Helena Havlová (SJM - 1/3) 

39 Jana Kaplanová Lhoty u Potštejna 39  

40 Miroslav Petráněk Lhoty u Potštejna 40  

41 Zuzana Janečková Lhoty u Potštejna 41  

42 Jaroslav Pospíchal, Alena Pospíchalová (SJM) Lhoty u Potštejna 42  

43 
František Starý (1/2) 

Lhoty u Potštejna 43  
František Starý, Marie Stará (SJM - 1/2) 

44 
Obec Lhoty u Potštejna - budova obchodu a 
pohostinství 

Lhoty u Potštejna 34  

45 Obec Lhoty u Potštejna - budova ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna 34  

46 Jiří Horáček Lhoty u Potštejna 5  

47 Jaroslav Petráněk, Alena Petráňková (SJM) Lhoty u Potštejna 47  

48 Lubomír Andrle Lhoty u Potštejna 48  

49 František Břečťan Merklovice 22    

50 Václav Koun Lhoty u Potštejna 50  

51 
Marie Bohatová (1/2) 

Praha, Smíchov, Radlická 2265/92 
Marie Bohatová, Karel Bohata (SJM - 1/2) 

52 Jarmila Bartoňová, Vladimír Bartoň (SJM) Lhoty u Potštejna 52  

53 Josef Bečička Lhoty u Potštejna 73  

54 Michaela Hlávková, Jiří Hlávka (SJM) Lhoty u Potštejna 54  
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Číslo 
popisné 

Vlastník (vlastníci) - jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště 

55 Jaromír Vavruška (1/2), Jiří Vavruška (1/2) Lhoty u Potštejna 55  

56 
Martin Kalousek (1/4), Anna Kalousková (1/2) Lhoty u Potštejna 56  

Lenka Kalousková (1/4) Choceň, Dvořákova 1664 

57 

Jiří Rychtařík (1/3) Lhoty u Potštejna 91    

Pavel Rychtařík (1/3) Choceň, Internátní 637 

Věra Rychtaříková (1/3) Lhoty u Potštejna 57   

58 Libuše Petrašová, Zdeněk Petraš (SJM) Lhoty u Potštejna 58  

59 Marie Nechvátalová 
Praha, Vokovice, Na Dlouhém lánu 
34/14 

60 Jaroslav Sládek, Milena Sládková (SJM) Rájec  17   

61 
Josef Matějus (3/4) Lhoty u Potštejna 61  

Stanislav Matějus (1/4) Choceň, Kpt. Jaroše 1468 

62 
Marie Frydrychová (1/2) 

Lhoty u Potštejna 62  
Petr Červinka, Jaroslava Červinková (SJM - 1/2) 

63 
Dana Dědková (1/2) Lhoty u Potštejna 93  

Zdeňka Čermáková (1/2) Rájec 15   

64 Zdeněk Ješina Přestavlky 30   

65 Miroslav Charvát Lhoty u Potštejna 65  

66 Milan Stejskal (1/2), Zdenka Stejskalová (1/2) 
Praha, Libuš, U Zahrádkářské Kolonie 
811/6 

67 Oldřich Dostálek, Eva Dostálková (SJM) Rychnov na Kněžnou, Mírová 1465 

68 Eva Elichová Pardubice, Gagarinova 384 

69 Bohuslav Zámečník Lhoty u Potštejna 69  

70 Jiří Charvát, Eva Charvátová (SJM) Lhoty u Potštejna 70  

71 Pavel Fibikar Lhoty u Potštejna 112  

72 Jana Tomková Lhoty u Potštejna 72  

73 Petr Bečička Lhoty u Potštejna 101  

74 Václav Morávek, Miluše Morávková (SJM) Lhoty u Potštejna 74  

75 Milan Stejskal, Zdenka Stejskalová (SJM) 
Praha, Libuš, U Zahrádkářské Kolonie 
811/6 

76 Jiří Koch, Jana Kochová (SJM) Pardubice, Jožky Jabůrkové 211 

77 Pavel Šťastný Praha, Háje, Exnárova 231/4 

78 Alena Bělíková Praha, Vysočany, Na Krocínce 725/40 

79 Zdeněk Horský Lhoty u Potštejna 79  

80 František Fryš Lhoty u Potštejna 80  

81 
Stanislav Barvínek, Miroslava Barvínková 
(SJM) 

Lhoty u Potštejna 81  

82 Josef Jiruška Lhoty u Potštejna 82  

83 Markéta Ledrová Lhoty u Potštejna 111  

84 
Miloslava Málková (1/2) Lhoty u Potštejna 84  

Stanislav Málek (1/2) Doudleby nad Orlicí, Dukelská 103 

85 Luděk Střílka, Stanislava Střílková (SJM) Lhoty u Potštejna 85  
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Číslo 
popisné 

Vlastník (vlastníci) - jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště 

86 
Jiří Rychtařík (1/2) Lhoty u Potštejna 91  

Pavel Šťastný (1/2) Praha, Háje, Exnárova 231/4 

87 Petra Kochová Chrudim, Na Větrníku 1206 

88 Václav Moravec Choceň, Bj. Krawce 1691 

89 
Milan Pajonk (1/2) 

Lhoty u Potštejna 89  
Veronika Zapletalová (1/2) 

90 Václav Páleník Kostelec nad Orlicí, U Váhy 1189 

91 Jiří Rychtařík Lhoty u Potštejna 91  

92 Aleš Diblík Dolní Dobrouč 539 

93 Milan Dědek, Dana Dědková (SJM) Lhoty u Potštejna 93  

94 František Šulcek Jičín, Na Příkopech 66 

95 
Pavel Hrubý (1/3), Vlastimil Hrubý (1/3) Praha, Krč, Sládkovičova 1266/9 

Tomáš Hrubý (1/3) Praha, Kyje, Za Černým mostem 1526 

96 
Stanislav Barvínek (1/2) Lhoty u Potštejna 81  

Vlasta Barvínková (1/2) Lhoty u Potštejna 96  

97 
Miroslav Myšák (1/2) 

Lhoty u Potštejna 97  
Miroslav Myšák, Eva Myšáková (SJM - 1/2) 

98 
Zdeňka Lošková (1/4) Lišov, Nová 600/10 

František Motyčka (3/4) Roveň 3   

99 Jaroslav Charvát (1/2), Herta Charvátová (1/2) Lhoty u Potštejna 99  

100 Jaroslav Šebek, Antonie Šebková (SJM) Lhoty u Potštejna 100  

101 Petr Bečička Lhoty u Potštejna 101  

102 Jana Försterová Lhoty u Potštejna 102  

103 Jaroslava Peňázová, Josef Peňáz (SJM) Lhoty u Potštejna 103  

104 Marie Jakubcová Lhoty u Potštejna 104  

105 Renata Kopecká, David Kopecký (SJM) Lhoty u Potštejna 105  

106 Milan Horský, Věra Horská (SJM) Lhoty u Potštejna 106  

107 Marie Zářecká Lhoty u Potštejna 107  

108 Jiří Břečťan, Blanka Břečťanová (SJM) Lhoty u Potštejna 108  

109 Václav Žampach, Magda Žampachová (SJM) Lhoty u Potštejna 109  

110 
Štěpánka Provazníková (1/2) Lhoty u Potštejna 113  

Marie Štamfestová (1/2) Olomouc, Trnkova 586/9 

111 Markéta Ledrová Lhoty u Potštejna 111  

112 Karel Fibikar (1/2), Petr Fibikar (1/2) Lhoty u Potštejna 112  

113 Štěpánka Provazníková, Josef Provazník (SJM) Lhoty u Potštejna 113  

114 Vlasta Cimrová Pardubice, Erno Košťála 968 

115 Jindřich Husák Domašín 103  

SJM - Společné jmění manželů 
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Rozpočet obce v roce 2007 

Rozpočet obce Lhoty u Potštejna na rok 2007 schválilo zastupitelstvo obce na svém 

zasedání dne 2. března 2007. Schválený rozpočet příjmů činil K č 2 937 900,--, schválený 

rozpočet výdajů činil K č 2 508 970,--. Rozpočet byl tedy schválen jako přebytkový. 

Během roku 2007 schválilo zastupitelstvo obce tři rozpočtová opatření. Konečná výše 

upraveného rozpočtu k 31. 12. 2007 u příjmů činila Kč 3 475 020,-- a u výdajů 

Kč 3 408 670,--. Po úpravách byl rozpočet přebytkový.  

PŘÍJMY 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost k 
31. 12. 2007 

% upra-
veného 

rozpočtu 
Daň z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti 

pol. 1111 370 000 Kč 370 000 Kč 413 437,75 Kč 111,74    

Daň z příjmů fyzických osob ze 
samostatně výdělečné činnosti 

pol. 1112 70 000 Kč 70 000 Kč 32 256,88 Kč 46,08    

Daň z příjmů fyzických osob z 
kapitálových výnosů 

pol. 1113 25 000 Kč 25 000 Kč 27 290,31 Kč 109,16    

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 460 000 Kč 460 000 Kč 495 242,37 Kč 107,66    

Daň z příjmů právnických osob 
za obce 

pol. 1122 0 Kč 158 640 Kč 158 640,00 Kč 100,00    

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 710 000 Kč 710 000 Kč 726 639,06 Kč 102,34    

Poplatek - likvidace komunálního 
odpadu 

pol. 1337 100 000 Kč 100 000 Kč 98 529,50 Kč 98,53    

Poplatek ze psů pol. 1341 3 000 Kč 3 000 Kč 3 050,00 Kč 101,67    

Správní poplatky pol. 1361 0 Kč 0 Kč 3 390,00 Kč x 

Daň z nemovitostí pol. 1511 120 000 Kč 120 000 Kč 87 177,73 Kč 72,65    

Neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu - souhr. dot. 
vztah (ZŠ a OU) 

pol. 4112 128 260 Kč 128 260 Kč 128 260,00 Kč 100,00    

Neinvestiční přijaté transfery od 
obcí 

pol. 4121 229 540 Kč 229 540 Kč 224 550,00 Kč 97,83    

Neinvestiční přijaté transfery od 
krajů (okna ZŠ) 

pol. 4122 0 Kč 152 250 Kč 152 250,00 Kč 100,00    

Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery od roz. územ. ú. (DSO) 

pol. 4129 0 Kč 57 070 Kč 57 074,40 Kč 100,01    

Podpora ostatních produkčních 
činností (les - těžba) 

odpa 1032 320 000 Kč 389 000 Kč 407 742,30 Kč 104,82    

Pitná voda odpa 2310 165 000 Kč 195 700 Kč 200 304,00 Kč 102,35    

Bytové hospodářství (nájem, 
topení) 

odpa 3612 172 600 Kč 172 600 Kč 189 909,00 Kč 110,03    

Nebytové hospodářství (Pošta, 
obchod - nájem, topení) 

odpa 3613 59 800 Kč 59 800 Kč 47 670,00 Kč 79,72    

Zastupitelstva obcí (přijatý dar – 
vratka mzdy) 

odpa 6112 0 Kč 69 460 Kč 69 474,00 Kč 100,02    

Činnost místní správy (pronájem 
pozemku, kopírování, ...) 

odpa  6171 4 700 Kč 4 700 Kč 8 174,00 Kč 173,91    

Obec. příj. a výdaje z fin. operací 
(úroky z účtu) 

odpa 6310 0 Kč 0 Kč 3 381,86 Kč x 

Příjmy celkem 2 937 900 Kč 3 475 020 Kč 3 534 443,16 Kč 101,71    
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Skutečnost vyinkasovaných příjmů v roce 2007 činila celkem Kč 3 534 443,16. Upravený 

rozpočet příjmů byl splněn na 101,71 %. Výdaje činily celkem Kč 3 482 112,28. Upravený 

rozpočet výdajů v roce 2007 byl splněn na 102,15 %. Hospodaření Obce Lhoty u Potštejna 

za rok 2007 skončilo přebytkem hospodaření ve výši Kč 52 330,88. 

VÝDAJE 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost k 
31. 12. 2007 

% upra-
veného 

rozpočtu 

Pěstební činnost odpa 1031 120 000 Kč 68 000 Kč 34 609,50 Kč 50,90    

Podpora ostatních produkčních 
činností (les - těžba) 

odpa 1032 90 000 Kč 142 000 Kč 168 307,35 Kč 118,53    

Správa v lesním hospodářství 
(lesní hospodář) 

odpa 1036 9 600 Kč 9 600 Kč 7 500,00 Kč 78,13    

Silnice (údržba míst. komun.) odpa 2112 15 000 Kč 30 500 Kč 33 881,00 Kč 111,09    

Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací (cyklostezky) 

odpa 2219 30 000 Kč 30 000 Kč 30 637,00 Kč 102,12    

Provoz veřejné silniční dopravy 
(dopravní obslužnost) 

odpa 2221 40 000 Kč 40 000 Kč 50 454,00 Kč 126,14    

Pitná voda odpa 2310 165 000 Kč 165 000 Kč 187 994,10 Kč 113,94    
Předškolní zařízení (školka) odpa 3111 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000,00 Kč 100,00    
Základní školy odpa 3113 460 580 Kč 825 840 Kč 846 030,50 Kč 102,44    
Činnosti knihovnické odpa 3314 5 200 Kč 5 200 Kč 5 405,00 Kč 103,94    
Čin. regist. církví, nábož. 
společ. (dar na opravu střechy 
na Homoli) 

odpa 3330 0 Kč 8 000 Kč 0,00 Kč 0,00    

Ostatní záležitosti kultury, 
církve, sděl. prostředků (SPOZ) 

odpa 3399 2 000 Kč 2 000 Kč 5 025,00 Kč 251,25    

Ostatní tělovýchovná činnost  odpa 3419 0 Kč 2 370 Kč 2 370,00 Kč 100,00    
Využití volného času dětí a 
mládeže (Myslivecký kroužek 
příspěvek, ...) 

odpa 3421 0 Kč 47 000 Kč 46 972,00 Kč 99,94    

Bytové hospodářství odpa 3612 50 000 Kč 90 700 Kč 111 605,18 Kč 123,05    
Nebytové hospodářství 
(obchod, pohostinství, pošta) 

odpa 3613 42 000 Kč 65 000 Kč 66 314,00 Kč 102,02    

Veřejné osvětlení odpa 3631 35 000 Kč 35 000 Kč 36 123,00 Kč 103,21    
Výst. a údržba místních 
inženýrských sítí (úroky z 
úvěru - plyn) 

odpa 3633 50 000 Kč 50 000 Kč 52 794,70 Kč 105,59    

Komunální služby a úz. rozvoj 
j. n. 

odpa 3639 212 000 Kč 294 270 Kč 309 344,90 Kč 105,12    

Sběr a svoz komunálních 
odpadů 

odpa 3722 120 000 Kč 146 000 Kč 143 116,20 Kč 98,02    

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň odpa 3745 10 000 Kč 10 000 Kč 6 136,50 Kč 61,37    
Požární ochrana odpa 5512 15 000 Kč 15 000 Kč 15 399,00 Kč 102,66    
Zastupitelstva obcí odpa 6112 176 000 Kč 245 460 Kč 245 668,00 Kč 100,08    
Činnost místní správy (správa 
OÚ) 

odpa 6171 480 030 Kč 515 030 Kč 491 029,85 Kč 95,34    

Obec. příj.a výd.z fin.operací odpa 6310 0 Kč 15 000 Kč 16 790,00 Kč 111,93    
Pojištění funkčně nespecifik. odpa 6320 0 Kč 11 500 Kč 11 270,00 Kč 98,00    
Platby daní a poplatků SR (daň 
z příjmů FO za obec) 

odpa 6399 0 Kč 158 640 Kč 158 640,00 Kč 100,00    

Finanční vyrovnání min. let odpa 6402 0 Kč 0 Kč 9 505,50 Kč x 
Splátka úvěru pol. 8124 331 560 Kč 331 560 Kč 339 190,00 Kč 102,30    

Výdaje celkem 2 508 970 Kč 3 408 670 Kč 3 482 112,28 Kč 102,15  
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Majetek obce 

Obec Lhoty u Potštejna ke konci roku 2007 evidovala aktiva v celkové částce 

Kč 26 988 743,05. Jednalo se o majetek, zásoby, pohledávky, ceniny a peníze na základ-

ním běžném účtu. Obec Lhoty u Potštejna je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy 

Lhoty u Potštejna, a proto majetek, který škola využívá je majetkem obce. Majetek eviduje 

obec v ceně, za kterou ho koupila, v případě bezúplatného převodu v odhadní ceně. Při 

snížení či zvýšení hodnoty majetku obec nepřeceňuje. 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je v současné době majetek v částce Kč 7 000,-- 

až Kč 60 000,-- za jednu položku. Ve Lhotách byly v tomto majetku ke konci roku 2007 

počítačové programy na obecním úřadě a ve škole, celkem za Kč 50 762,50. 

K 31. 12. 2007 měla obec v majetku pozemky za Kč 3 746 170,--. 

Stavby vlastnila obec ke konci roku v celkové částce Kč 16 805 474,71. V tomto majetku 

bylo např. vodní průtoková nádrž, studny (ve Velké Lhotě, v Sádkách, u školy, vývěr), 

kanalizace, veřejný vodovod, vodovod pro školu, dva vrty na vodu, mosty (ve Velké 

Lhotě, k hájovně, přes Brodec, ...), štěrkové a živičné cesty, komunikace, rybník ve Velké 

Lhotě, autobusová zastávka, základní škola a mateřská škola, požární zbrojnice, stará 

požární zbrojnice, obchod a pohostinství, budova obecního úřadu a sklady za úřadem. 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - v současné době se jedná o majetek 

od Kč 40 000,--, v minulosti tato hranice byla nižší a proto je zde i majetek za nižší cenu. 

Obec měla v tomto majetku evidováno např. čerpadla ve vodárně, křovinořez, kotel 

ústředního topení ve škole, sporák a smažící pánev ve školní jídelně, kontejnery, požární 

stříkačku, požární auto, žebřík a počítač. Obec vlastnila tento majetek ke konci roku 2007 

celkem za Kč 604 164,20. 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek je v současnosti majetek v ceně Kč 3 000,-- 

až Kč 40 000,--.  Celková cena tohoto majetku byla ke konci roku 2007 Kč 1 404 535,01, 

jednalo se např. o tento majetek - čerpadla u vrtů, vodoměr ve vodárně, dřevěné vývěsní 

tabule, vybavení ve školní jídelně (roboty, pračka, stoly, pult, kastroly, pekáče, chladničky, 

mraznička, škrabka), skluzavka ve školce, skříňky, požární stříkačka, siréna, žebřík, 

hadice, proudnice, savice, úhlová bruska, přívěsný vozík, světelný řetěz na vánoční 

stromeček, světelný strom, dopravník na uhlí ve škole, zásobník vody v obchodě, volební 

zástěna, psací stroje, akumulační kamna, skříně, stoly, venkovní lavičky, židle, trezor, 

rádio, kopírka, počítač, fax, mobil, kalkulačka, vybavení ve škole. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obec ke konci roku 20007 evidovala v částce 

Kč 3 691 475,70. Jedná se o majetek, který není ještě dokončený, a proto nemohl být 

zařazen na příslušné majetkové účty. V této položce je nedokončená tělocvična, základní 
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škola a mateřská škola (zatím nezařazená přestavba části školy na mateřskou školku) 

a základní technická infrastruktura k pěti rodinným domům za bytovkami. 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek měla obec ke konci roku 2007 v hodnotě Kč 6 000,--, 

jednalo se o akcie ČSAD Ústí nad Orlicí. 

Materiál na skladě evidovala obec ke konci roku 2007 v celkové hodnotě Kč 75 135,89, 

šlo např. o lešeňové stojany, zárubně, vazníky, dveře, akumulační kamna, mísy WC, 

umyvadla, kameninové roury a popelnice. Většina těchto věci byla v minulosti nakoupena 

do budoucí tělocvičny, ale ta nebyla zatím dokončena.  

Obec ke konci roku 2007 měla nevypořádané provozní zálohy v částce Kč 116 161,50. 

Jednalo se převážně o poskytnuté zálohy na elektrickou energii na obecním úřadě, 

v hasičárně, v obecních bytech a na veřejné osvětlení. 

Obec ke konci roku 2007 evidovala tyto pohledávky vůči občanům či podnikatelům - 

po splatnosti v částce Kč 20 793,-- (za odpady, vodné, nájemné v bytech), do splatnosti 

(faktura byla splatná až v roce 2008) - prodej dřeva z obecních lesů.   

Ke konci roku 2007 měla obec známky v hodnotě Kč 480,--. 

Zůstatek na základním běžném účtu byl k 31. 12. 2007 Kč 419 957,54. Obec vede svůj 

účet u České spořitelny a. s.. 
 

AKTIVA k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 
používaný v účetnictví 018) 

50 762,50 Kč 50 762,50 Kč 

Pozemky (031) 3 746 170,00 Kč 3 746 170,00 Kč 

Stavby (021) 16 805 474,71 Kč 16 805 474,71 Kč 

Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí (022) 

662 117,45 Kč 604 164,20 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 1 501 849,51 Kč 1 404 535,01 Kč 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
(042) 

3 653 473,70 Kč 3 691 475,70 Kč 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 

Materiál na skladě (112) 87 221,11 Kč 75 135,89 Kč 

Poskytnuté provozní zálohy (314) 98 087,50 Kč 116 161,50 Kč 

Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 17 416,00 Kč 68 426,00 Kč 

Ceniny (263) 787,50 Kč 480,00 Kč 

Základní běžný účet (231) 367 626,66 Kč 419 957,54 Kč 

Celkem 26 996 986,64 Kč 26 988 743,05 Kč 
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Aktiva obce se musí rovnat pasivům. Obec tedy evidovala k 31. 12. 2007 pasiva v celkové 

částce Kč 26 988 743,05. 

V roce 2007 splácela obec Lhoty u Potštejna dva úvěry. V roce 2002 byla uzavřena 

úvěrová smlouva na částku Kč 2 200 000,-- na akci plynofikace obce. Úvěr je splácen 

měsíčními splátkami ve výši Kč 17 000,--. Poslední splátka bude uskutečněna v roce 2012. 

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2007 činil K č 1 210 000,--. Obec za tento úvěr ručí budoucími 

rozpočtovými příjmy. 

Obec uzavřela dne 17. 12. 2004 s Českou spořitelnou a. s. smlouvu o stavebním úvěru 

hypotečním na částku Kč 1 800 000,--. Předmětem financování byla akce „Přestavby 

objektu č. p. 34 s půdní vestavbou na čtyři obecní byty“. Úvěr je splácen měsíčně ve výši 

Kč 7 630,-- a poslední splátka bude uskutečněna k 20. 11. 2024. Ručení: budoucími 

rozpočtovými příjmy obce a zástavním právem k nemovitosti č. p. 34 na st. p. č. 67/5 

v hodnotě Kč 4 008 304,02. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2007 činil K č 1 548 210,--. 
 

PASIVA k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007 

Fond dlouhodobého majetku 24 778 447,87 Kč 24 760 372,12 Kč 

Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let -2 729 773,34 Kč -2 338 252,46 Kč 

Saldo výdajů a nákladů 1 833 201,11 Kč 1 739 987,39 Kč 

Saldo příjmů a výnosů 17 416,00 Kč 68 426,00 Kč 

Ostatní přímé daně 295,00 Kč 0,00 Kč 

Dlouhodobé bankovní úvěry 3 097 400,00 Kč 2 758 210,00 Kč 

Celkem 26 996 986,64 Kč 26 988 743,05 Kč 
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Obecní lesy 

Výměra lesa ve vlastnictví obce je 40,63 ha.  

Od 1. června 2006 je správcem obecních lesů pan Libor Provazník.  

Složení obecního lesa: les smíšený s převahou smrku 

ztepilého (80 %), modřín opadavý (8 %), borovice 

lesní (5 %), buk lesní (4 %), ostatní dřeviny - jedle 

bělokorá, dub letní, bříza, topol (3 %). 

Věkové složení obecního lesa: do 40 let 

(30 %), 40 - 80 let (28 %) a 80 - 120 let (42 %). 

Nejstarší porosty jsou Pod Hliňákem (z Velké Lhoty směrem na Prorubu), na Podhájí a 

Nad Žižkovcem (z Velké Lhoty na Chleny odbočka vpravo).  

Zásoba dřeva v obecních lesích je 12 354 m3 - dle hospodářské knihy z 1. 1. 2001. 

V lednu 2007 zasáhl celou Českou republiku orkán Kyrill, v celé republice padlo 

v kalamitě přibližně 10 mil. m3 dřeva. V obecních lesích Lhot nebyly škody nijak výrazné, 

polomy či vývraty bylo poškozeno asi 45 m3. 

V roce 2007 bylo z obecních lesů vytěženo toto množství dřeva: již při zmíněné kalamitě 

45 m3, mýtní úmyslná těžba - topoly ve Velké Lhotě - 132 m3, probírky a souše - 118 m3 a 

v důsledku poškození kůrovcem - 50 m3, celkem tedy 345 m3. 

V únoru 2007 byly vytěženy topoly ve Velké Lhotě nad rybníkem. Dřevo bylo dodáno 

do dýhárenského závodu PLOMA Hodonín (asi 50 m3), část byla odkoupena Josefem 

Dvořáčkem z Borovnice (70 m3), zbytek připadl na palivové dřevo. Topol není příliš 

ceněná dřevina, průměrné zpeněžení bylo asi Kč 1 000,--/m3. Průměrné ceny výkupu dřeva 

v roce 2007 byly tyto: smrkové dřevo - pilařská kulatina III. třída - Kč 1 750,--/m3, 

dřevo pro truhlářské účely II. třída Kč 3 300,-- až Kč 3 500,--/m3, palivo 

jehličnaté - Kč 700,--/m3, palivo listnaté - měkké Kč 500,--/m3 a palivo listnaté - tvrdé 

Kč 1 000,--/m3. 

V roce 2007 bylo ve lhoteckých obecních lesích vyžnuto 0,66 ha lesa. Vysazeno bylo 

1 100 ks smrků, 200 ks jedlí a 50 ks douglasky. 

K těžbě dřeva využívá obec Lhoty u Potštejna pana Josefa Provazníka (kácení) a Josefa 

Peňáze (tahání dřeva z lesa). V roce 2007 si všichni odběratelé odvezli dřevo z lesa na své 

vlastní náklady. Nové stromečky v roce 2007 vysazovala paní Hana Řičařová z Přestavlk 

a ta také vyžínala. 

Správce obecních lesů chodí minimálně jednou týdně na obhlídku a kontrolu obecních 

lesů. I přesto v obecních lesích došlo v roce 2007 k několika krádežím. Chycen byl pouze 

jeden zloděj. Celkem bylo ukradeno asi 5 m3 dřeva, jednalo se o souše. 
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Obecní úřad 

Budova Obecního úřa-

du má číslo popisné 34 

a nachází se v Malé 

Lhotě po levé straně 

směrem na Skrovnici. 

Účetní obecního úřadu 

je již několik let paní 

Dana Dědková. Úřední 

hodiny pro veřejnost 

byly v roce 2007 každé 

pondělí od 6.30 do 

17.30 hod. Obecním zaměstnancem je Vlastislav Padrtka, který zajišťuje údržbu zeleně, 

topí ve škole, obchodě a hospodě a také se stará o výběr odpadů (plasty, sklo, nebezpečné 

odpady). Pan Josef Matějus se stará o veřejný vodovod již od jeho zřízení v sedmdesátých 

letech dvacátého století a Libor Provazník je od roku 2006 lesním hospodářem. 

 

Pošta 

Pošta se nachází v budově obecního úřadu, č. p. 34 a v roce 2007 byla otevřena každý 

den kromě víkendu (pondělí 7.30 - 12.00 hod., úterý 7.30 - 11.30 hod., středa 

12.00 - 15.30 hod., čtvrtek 7.30 - 11.30 hod., pátek 7.30 - 11.30 hod.). Vedoucí pošty byla 

paní Marie Marholdová z Koldína. 

V roce 1962 byla ve Lhotách zřízena pošta s obvodem Lhoty, Homol, Polom, Proruby 

a Závrš. Lhoty u Potštejna mají svoje vlastní poštovní směrovací číslo (PSČ) - 517 44, 

které bylo používáno při doručování poštovních zásilek (psalo se na dopisy, balíky, ...).  

Ke konci roku 1997 proběhla centralizace doručování a Lhoty byly zařazeny pod obvod 

Kostelec nad Orlicí. V této souvislosti byla provedena i změna poštovního směrovacího 

čísla na doručovaných zásilkách na 517 41 (PSČ pošty Kostelec nad Orlicí). Pošta zůstala 

ve Lhotách zachována, ale byla změněna její funkce z dodací pošty na poštu podací. 

PSČ 517 44 je nyní používáno již jen pro vnitropodnikové záležitosti pošty (razítka 

na známkách, doklady důchodové služby apod.). Do konce roku 1997 měly Lhoty i svého 

vlastního pošťáka, který byl v tomto roce vystřídán doručovateli z Kostelce nad Orlicí. 

V roce 2007 poštu doručovali „pošťáci“ z Kostelce a noviny a časopisy doručovala firma 

Mediaservis.    
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Obchod 

Budova obchodu a pohostinství byla slavnostně otevřena v lednu 1983. 

Od 1. března 2004 měla obchod v pronájmu paní Stanislava Střílková, ke konci července 

2007 dala výpověď. Otevírací doba obchodu byla od začátku ledna až do konce července: 

pondělí a středa 7.00 - 11.00 hod. a 14.00 - 16.00 hod., úterý 7.00 - 10.00 hod., čtvrtek 

7.00 - 11.00  hod. a 14.00 - 15.30 hod., pátek 7.00 - 11.00 hod. a 14.00 - 16.00 hod. 

a sobota 7.30 - 9.30 hod.  

 

Od 1. srpna 2007 měla obchod v pro-

nájmu paní Phuc Nguyen Thi, která již 

provozovala obchod v sousední 

Borovnici. Po malých provozních 

úpravách byl obchod otevřen 

27. srpna. Mimo základních potravin 

zde bylo také drogistické zboží a 

oblečení.  Od začátku  srpna  do  doby 

 otevření zajišťovala dodávku potravin 

pojízdná prodejna, která jezdila do Lhot 

v úterý a ve čtvrtek. Nová otevírací doba 

prodejny byla: pondělí, středa, čtvrtek 

a pátek 7.00 - 11.30 hod. a 13.00 - 

16. 00 hod., úterý 7.00 - 11.30 hod. 

a sobota 7.00 - 10.30 hod. Paní Thi 

podepsala smlouvu o pronájmu na pět let.  
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Hospoda 

Hospodu měla pronajatou 

od 1. března 2004 paní Markéta 

Kopecká, ta byla bohužel dlouhodobě 

nemocná a proto se o chod hospody 

starala její dcera Štěpánka 

Provazníková s rodinou. Paní Markéta 

Kopecká bohužel v červenci zemřela a 

její příbuzní o další pronájem neměli 

zájem, a proto provoz hospody 

ukončili ke konci července. Hospoda měla od začátku ledna až do konce července otevřeno 

takto: pondělí 18.30 - 21.00 hod., úterý zavřeno, středa 18.30 - 21.00 hod., čtvrtek 

18.30 - 21.00 hod., pátek 18.30 - 24.00 hod., sobota 18.30 - 24.00 hod. a neděle 

18.30 - 21.00 hod.   

Od začátku srpna byla hospoda 

zavřená, protože o její pronájem 

neprojevil nikdo zájem. Na konci října 

si hospodu chtěla pronajmout paní 

Lenka Šabatová z Bílého Újezdu, 

ale tento záměr si bohužel nakonec 

rozmyslela. Nový nájemce se 

do konce roku 2007 nenašel. 
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Knihovna 

Knihovna se nachází v prostorách obecního úřadu a byla otevřena každý čtvrtek 

od 17.00 do 18.00 hod. Místní knihovnicí je paní Zuzana Janečková. Knížky jsou 

půjčovány do lhotecké knihovny z Městských knihoven v Rychnově nad Kněžnou a 

ve Vamberku. Celkový počet knih ve Lhotách byl v roce 2007 asi 300 kusů, průměrně 

si občané půjčili šest až osm knížek během hodiny, kdy byla knihovna otevřena. 

Registrovaných čtenářů bylo v roce 2007 ve Lhotách čtrnáct. 

 

Internet pro občany 

V prostorách obecního úřadu 

je veřejnosti k dispozici jeden 

počítač, který je připojený 

na internet. Všichni občané (místní 

i přespolní) mají možnost přístupu 

na internet zdarma a to v pondělí 

od 6.30 do 17.30 hod. a v úterý 

až pátek od 6.30 do 13.00 hod. 

 

Struktura pozemků 

Celková katastrální výměra je 572 ha. Struktura pozemků podle druhu - zemědělská půda 

58,8 % (z toho: orná 61,0 %; zahrady a ovocné sady 5,3 %; trvalé travní porosty 33,7 %); 

lesní pozemky 34,5 %; vodní plochy 1,1 %; zastavěné plochy 1,2 % a ostatní 4,4 %. 

 

Platby občanů obci 

Místní poplatky jsou ve Lhotách vybírány dva - poplatek ze psů a poplatek za odpady. 

Poplatek ze psů činil v roce 2007 Kč 50,-- za každého psa. Psů bylo ve Lhotách v roce 

2007 registrováno asi 60.  

Poplatek za odpady činil K č 300,-- za osobu, která měla trvalé bydliště ve Lhotách, nebo 

zde vlastnila objekt k rekreačnímu využití.  

Dále občané platí obci vodné. Lhotecký vodovod je ve vlastnictví obce a obec ho i 

provozuje. Na začátku roku se na obci platí záloha za vodné a v pololetí je vyúčtování. 

Občané tedy platí za druhou polovinu minulého roku a za první pololetí roku současného. 

Občané platí za pronájem vodoměru Kč 75,-- a pak za odebraný počet m3. V roce 2007 

občané platili tedy v červenci a jeden m3 stál Kč 13,--.  

Stočné není ve Lhotách vybíráno, jelikož zde není kanalizace. 
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Odpady  

Svoz odpadů probíhá jednou za čtrnáct dnů v pátek a provádí ho firma 

EKOLA České Libchavy s. r. o..  

Na dvoře obecního úřadu jsou tři kontejnery na sklo (dva kontejnery 

na barevné sklo a jeden na sklo bílé). Občané sem mohou kdykoliv 

sklo odevzdat. Dále každý pátek od 16.00 do 17.00 hod. na dvoře 

obecního úřadu obecní 

zaměstnanec vybírá od 

občanů plasty, sklo a nebezpečný odpad 

(nefunkční elektrospotřebiče (televize, 

ledničky, ...), akumulátory, oleje, zářivky, 

chemikálie, pneumatiky ...). Občané za plasty 

odevzdané za úřadem dostanou zdarma pytle 

na nové třídění plastů.  

V případě materiálových komodit papír, plasty, sklo, kovy jsou obaly recyklovatelné. Sklo 

od obce vykupuje firma Jaroslav Sejkora - VDS z Rychnova nad Kněžnou, za jeden odvoz 

skla platí obec Kč 200,--. Nebezpečný odpad vykupuje firma EKOPART s. r. o. 

z Vamberka, nefunkční elektrospotřebiče odváží zadarmo, za ostatní odpad musí obec 

platit. Plasty vykupuje firma EKOLA České Libchavy s. r. o., svoz provádí jednou měsíčně 

a obec platí dle odvezených kilogramů. Lhoty provozují tříděný sběr komunálních odpadů 

a díky tomu získávají nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného 

využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního 

hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami odpadů. Výše 

odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů. Za tříděný odpad dostává 

obec potvrzení a na základě tohoto potvrzení a výkazu potom firma EKO-KOM, a. s. 

z Prahy vyplácí obci částku za to, že třídí odpad. V roce 2007 obec za třídění odpadu 

dostala od této firmy Kč 6 254,50, jednalo se o tříděný odpad z roku 2006.  

Na dvoře hasičárny jsou zamčeny dva kontejnery na železo. Hasiči provádějí během roku 

sběr železa po celé vesnici - na vozík za traktorem nakládají starý železný šrot, který lidé 

nechají před svými domy. V roce 2006 proběhl tento sběr železa 2x a i přesto se stále něco 

najde a hasiči musí jet 

několikrát, protože se jim 

to najednou nevejde. 

V roce 2007 proběhl sběr 

železa pouze na jaře. 

Kontejnery na sklo 

Kontejnery na železo 
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Dopravní dostupnost 

Dopravně je obec přístupná od silnice I/14 z Potštejna a Záměle po silnici III/3167, 

od silnice I/11 z Kostelce nad Orlicí po silnici II/316 a III/3167, od Chocně a Ústí 

nad Orlicí po silnici II/312 a III/3124. 

Vzdálenosti okolních měst - Rychnov nad Kněžnou (14 km), Vamberk (8 km), Potštejn 

(6 km), Kostelec nad Orlicí (10 km), Choceň (10 km) a Ústí nad Orlicí (16 km). 

Nejbližší železniční stanice je v Potštejně. 

 

Veřejná autobusová doprava 

Obcí Lhoty u Potštejna v roce 2007 projížděly čtyři autobusové linky (č. 660207, 660209, 

660504 a 660572), tyto linky byly provozovány firmami ČSAD Ústí nad Orlicí, 

a. s. a AUDIS BUS s. r. o. Rychnov nad Kněžnou. Obě tyto autobusové společnosti jsou 

zapojeny do tarifu IREDO. Jízdenky IREDO je možné zakoupit na železničních stanicích, 

u průvodčích ve vlaku a u řidičů autobusů.  

Jednoduchá jízdenka IREDO pro jednu zónu platí pro libovolné cestování uvnitř zóny 

po dobu 1 hodiny. Jednoduchá jízdenka IREDO ze zóny do zóny platí po dobu 5 hodin 

a je určena pro jednu cestu jedním směrem s libovolným počtem přestupů. Rozdělení 

vesnic dle zón uvádí mapka na další stránce.  

Na podzim roku 2007 odjíždělo ze Lhot různými směry celkem 16 spojů. Osm spojů 

končilo v Kostelci nad Orlicí (odjezd ze Lhot v 4.20 hod., 5.00 hod., 6.00 hod., 6.45 hod., 

8.30 hod., 12.45 hod., 14.35 hod., 16.35 hod.), čtyři spoje jezdily do Rychnova 

nad Kněžnou (ze Lhot odjížděly v 5.05 hod, 6.45 hod., 10.01 hod., 15.38 hod.), jeden 

končil ve Vamberku (odjezd ze Lhot v 12.20 hod.), jeden v Doudlebách nad Orlicí 

(odjížděl ze Lhot 15.15 hod.), jeden v Potštejně (ze Lhot odjížděl v 18.35 hod.) a jeden měl 

cílovou stanici v Borovnici (odjezd ze Lhot v 9.30 hod.) - uvedené časy a počet spojů se 

týká normálního pracovního dne (tyto časy neplatí o víkendu a o prázdninách).  

Do Chocně je možné se dostat s přestupem v Rájci (odjezd ze Lhot v 5.00 hod., 6.45 hod., 

9.30 hod., 12.20 hod., 15.15 hod.).  

V sobotu jezdil ze Lhot pouze jeden autobusový spoj a to do Kostelce nad Orlicí 

v 6.15 hodin. V neděli odjížděl ze Lhot také pouze jeden autobus a to do Chocně 

v 18.01 hodin. 

Jelikož linky projíždějící Lhotami nejsou plně vytíženy, mnohokrát nikdo nejede a řidič je 

v autobuse sám, nejezdí na těchto linkách vždy velký autobus a jezdí i minibusy. 
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Jízdenky: 
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Obecní byty  

V budově obecního 

úřadu byly v roce 2005 

dokončeny čtyři byty 

(2 + kuchyňský kout), 

které jsou pronajímány 

přednostně rodinám 

s dětmi. V přízemí je 

jeden byt (napravo od 

vchodu na obecní úřad) 

a v podkroví jsou tři 

byty. Nájem se liší dle 

počtu m2 plochy bytu - 

pohybuje se od Kč 3 300,-- až Kč 3 900,--. 

Nad hospodou je pátý obecní byt, tento byt je dvoupokojový s malou kuchyňkou, 

koupelnou a záchodem. Vchod je zezadu přes rampu obchodu a hospody. Od října 2006 

až do října 2007 měli tento byt v pronájmu Libor Provazník a Simona Ochocová. Z tohoto 

bytu jim byla dána výpověď, aby zde mohla bydlet nová nájemkyně hospody. Byt opustili 

co možná nejrychleji, bohužel nová nájemkyně hospody si pronájem hospody rozmyslela 

a od konce října je byt nad hospodou prázdný. 
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Památníky, pomníky a kulturní památky  

Ve státním seznamu kulturních nemovitých památek v katastru Lhot u Potštejna je zapsán 

kostel Panny Marie Bolestné na Homoli  (zapsáno pod číslem 14236/6-2229) a socha 

sv. Jana Nepomuckého (číslo restříku ÚSKP: 41607/6-2325). 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého: 

Pískovcová plastika sv. Jana z Nepo-

muku stojí naproti č. p. 113 (u hasi-

čárny), je z roku 1792  a obnovena byla 

v roce 1858. Období pozdního baroka.  

 

Pomník padlým:  

V roce 1938 umístil Josef Chejnovský 

(rolník) z Malé Lhoty, č. p. 3 před svůj 

dům pomník padlým občanům Malé 

Lhoty v 1. světové válce. Deska pomníku 

je broušená švédská žula a nese nápis: 

„Památce padlých vojáků - Za svobodu 

národa 1914 - 1918.“ Z jara 1939 umístil 

před pomník padlým pan 

Chejnovský ještě lva z hořického 

pískovce a na něj pískovcovou 

desku s vojenskou přilbou a křížem. 

V té době byl zákaz veřejných 

projevů a ten znemožnil odhalení 

pomníku slavnostním způsobem. 

Místo odhalení bylo provedeno 

v neděli 2. července 1939 odpolední 

svěcení pomníku panem Josefem 

Beranem, děkanem ze Sudslavy. 

Tento pomník je zapsán v seznamu 

památkového zájmu pod 

číslem Z/30/c/02. 

 

Socha sv. Jana 
Nepomuckého 
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Kříž v Malé Lhotě:  

Pískovcový kříž v předzahrádce u č. p. 14 - Kristus 

na kříži a pod ním lebka, barokní sokl. Nápis: „Ejhle 

syn boží“. V seznamu památkového zájmu je evidován 

pod číslem Z/30/c/01. 

 

Kříž ve Velké Lhotě:  

Na pravém břehu potoka ve Velké Lhotě, u č. p. 90 je 

pískovcový kříž z roku 1815. V seznamu památkového 

zájmu je tento kříž zapsán pod číslem Z/30/f/01. 

 

 

 

 

 

 

 

Pomník - 

předání 

panské půdy:  

Tento pomník 

napravo od bu-

dovy obecního úřadu, 

před bývalým pans-

kým šprýcharem byl 

odhalen 8. září 1924. 

Tehdejší starosta obce 

Jan Sejkora zakoupil 

v Hájku pískovcový 

památník, v den odha-

lení byly pořádány 

staročeské obžinky a 

konala se taneční 

zábava. Na pomníku je nápis: „Upomínka na předání panské 

půdy zdejšímu lidu pozem. reformou 22. 11. 1923“. 
 

 

V Malé Lhotě 

Ve Velké Lhotě 
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Vodní toky a plochy ve Lhotách 

Lhoty u Potštejna se 

nachází v základním 

povodí Divoké Orlice, 

v dílčím povodí poto-

ka Brodec. Severní 

část území (Velkou 

Lhotu) odvodňuje 

Lhotský potok a 

Prorubský potok. Ji-

nohovýchodní část 

Malé Lhoty 

odvodňuje Hájecký 

potok a potok Brodec.  

Meliorace potoka Brodce od „Čenkova lesa“ 

přes Lhoty do Borovnice proběhla v letech 1980 

a 1981. Součástí meliorace bylo vybudování 

bezpečnostního „přepadu“ k odvodu přívalo-

vých vod z Hájeckého potoka (z bývalého 

Chmelnického rybníka) do Brodce.  

Ve Velkých Lhotách je rybník přímo vedle 

silnice, rybník má vprostřed ostrůvek. V zimě, 

když rybník zamrzne, se na něm bruslí a hraje 

hokej. Tento rybník byl v roce 2001 vybrán, 

protože jeho velká část byla již zarostlá vrbami 

a zanesena bahnem, při této příležitosti byl 

vytvořen již zmíněný ostrůvek. 

 

Rybník ve Velké Lhotě 

 

Rybník ve Velké Lhotě 
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V Malé Lhotě na návsi je nádrž, která byla 

vybudována v letech 1974-1975 na místě 

původního rybníka. Je oplocená železným 

zábradlím a asi jeden a půl metru hluboká. 

Vnitřek je natřen na modro. 

Dříve se nacházel rybník za pilou - Mlýnský 

rybník. Tento rybník byl zasypán v roce 1978.  

Další rybník - Chmel-

nický, v současné době 

zanesený, se nacházel za 

bytovkami. 

V roce 1963 došlo k vy-

hloubení požární nádrže 

v prostoru za pilou (až 

za původním Mlýnským 

rybníkem). Tato nádrž 

měla sloužit i jako 

koupaliště a pro tento účel byla 

využívána. V letech 1988 a 1989 

byla nádrž vypuštěna a na dně 

nádrže se pořádalo i několik 

zábav. Do devadesátých let 

dvacátého století byla nádrž opět 

napuštěna. Potom zůstala 

vypuštěna, zpustla a zarostla 

náletovými dřevinami. V tomto 

stavu byla v roce 2006 nádrž prodána Pavlu 

Zářeckému. Ten nádrž vyčistil od stromů a 

jiného nepořádku a v současné době zde 

chová ryby. 

 

Nádrž za pilou 

 

Nádrž na návsi v Malé Lhotě 

Potok Brodec před Růžičkovými 

 

Potok od rybníka ve Velké Lhotě 

Malá Lhota - náves v roce 1952 
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Hasičská zbrojnice - Malá Lhota 

Tato přízemní, zděná stavba s plochou střechou a velkými dřevěnými vraty stojí na kopci 

mezi Malou a Velkou Lhotou. Je zde zaparkována hasičská avie a klubovna dětí. 

V přilehlém oploceném prostoru je kontejner na železo. Se stavbou této zbrojnice se začalo 

v roce 1965. V současné době potřebuje budova již mnoho oprav. 

 

Hasičská zbrojnice - Velká Lhota 

Hasičská zbrojnice ve Velké Lhotě je také přízemní stavba, zděná, se sedlovou střechou 

krytou vlnitým eternitem. Fasáda je klasicistně motivovaná (počátek 20. stol.), s dvěmi 

kulatými větracími otvory a slepou nikou v hřebenové části. Do objektu jsou usazena velká 

dřevěná vrata. Zde jsou zaparkovány dvě staré hasičské stříkačky a uskladněny branky 

na lední hokej, který se hraje na velkolhotském rybníku. 
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„T ělocvična“ 

Rozestavěný objekt, 

s přepokládanou 

funkcí školní tělo-

cvičny a společen-

ského střediska. 

Objekt je dvoupod-

lažní, zděný z kera-

mických bloků, 

s plochou střechou. 

V okolí stavby jsou realizována schodiště a rozsáhlé pěší plochy s povrchem zámkové 

dlažby, nyní prorůstající plevelem. Nevyužívaná a neomítnutá stavba poměrně rychle 

stárne a podléhá zkáze. Stavba byla zahájena v roce 1987 a v roce 1989 byla výstavba 

přerušena. 

 

Cihelna  

Na výjezdu z Malé Lhoty do Potštejna, po pravé straně 

je torzo areálu bývalé cihelny na ruční výrobu cihel. Tato 

cihelna s polní pecí byla postavena v roce 1894 a 

zaměstnávala 2 - 4 dělníky. Nejprve vyráběla cihly stavební 

a šamotové, na počátku dvacátých let 20. století již jen 

šamotky. Po druhé světové válce byla výroba úplně 

ukončena. V současné době jsou dochovány dvě pilířové 

stavby z režného zdiva s prkennými výplněmi, 

se sedlovými střechami, kryté keramickými a cementovými 

taškami. V severovýchodní části areálu je dochován komín, 

nyní již ve zchátralém stavu.  
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Fotbalové a antukové hřiště 

U školy je antukové hřiště, 

jeho výstavba začala v roce 

1983 a v roce 1985 byla 

dokončena. V tomto roce 

bylo provedeno i oplocení 

hřiště. Vedle antukového 

hřiště je pingpongový stůl a 

stoly a lavice pro posezení. 

Další pingpongový stůl je na 

prostranství u hospody a rozestavěné 

tělocvičny. Fotbalové hřiště je pod školou. 

V roce 1981 byla vybudována běžecká dráha 

a doskočiště na skok daleký. Také tu je hrazda 

a tyče a lano na šplh.  

Dolní fotbalové hřiště s horním antukových 

spojuje schodiště, které 

bylo vybudováno v ro-

ce 1985. V roce 2007 

bylo u fotbalového 

hřiště vybudováno ještě 

dětské hřiště. Obě tato 

hřiště byla také v tomto 

roce oplocena. 
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Vývěsní plochy 

Úřední deska obecního úřadu je umístěna před vchodem do obchodu a pohostinství. 

Informace nejen z obecního úřadu jsou umístěny také na nástěnce na chodbě obecního 

úřadu. Dále jsou ve Lhotách plakátovací plochy, v Malé Lhotě před obchodem a ve Velké 

Lhotě u rybníka. Plakátovací plocha před obchodem v Malé Lhotě byla postavena na konci 

roku 2006, je osvětlená a v roce 2007 byla dána i střešní krytina a bylo vytvořeno dláždění 

pod plochou. 

 

 

 

Plakátovací plocha v Malé Lhotě před obchodem 

Úřední deska u obchodu 
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Plakátovací plocha ve Velké Lhotě byla postavena také na konci roku 2006. Na podzim 

2007 se dodělávala střešní krytina, osvětlení a dlážděná plocha pod deskou. Ve Velkých 

Lhotách na stejném místě byla poloviční vývěsní plocha, v Malých Lhotách na tomto místě 

je plakátovací plocha nově, dříve byla Malá Lhota několik let bez možnosti výlepu plakátů. 

V Malých i Velkých Lhotách je na plakátovací ploše umístěna mapa regionu spolu 

s informacemi o Lhotách. 
 

Plakátovací plocha ve Velké Lhotě u rybníka 
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Veřejné osvětlení, elektrické a telefonní vedení 

Připojení Malé Lhoty na elektrickou energii proběhlo v roce 

1927 a v jarních měsících roku 1928 se v Malé Lhotě začalo 

svítit. Ve stejném roce byly pořízeny čtyři lampy veřejného 

osvětlení. Nyní jsou celé Lhoty u Potštejna již veřejně 

osvětleny. Lampy jsou dány na sloupech s elektrickým 

vedením, mimo návsi v Malé Lhotě, kde jsou samostatné lampy 

veřejného osvětlení. 

Veřejné osvětlení rozsvěcí a zhasíná automatický spínač 

veřejného osvětlení, který reaguje na intenzitu světla. Veřejné 

osvětlení se rozsvěcí navečer, když se sešeří. Ve 23. hodin 

veřejné osvětlení vypnou spínací hodiny a ve 4. hodiny ráno 

ho opět rozsvítí. Automatický spínač nereaguje na změnu času 

(na jaře a na podzim), a proto 

musí při změně času pan Pavel 

Zářecký automat upravit dle této 

změny. Tento systém funguje od 

roku 1990, do té doby byly jen 

spínací hodiny a každý měsíc 

se musel čas zapnutí a vypnutí 

měnit, dle stmívání a rozednění. 

Všechny sloupy elektrického vedení jsou ve 

Lhotách betonové. Pouze kabel telefonního 

vedení (pro pevnou linku) je někde veden 

na dřevěných sloupech, jinde je 

na stejných sloupech jako elektrické vedení. 

Telefonní linka byla do Malé i do Velké 

Lhoty zavedena v roce 1937. V Malé Lhotě 

je 25 sloupů veřejného osvětlení (celkem 

3 875 W = 16,8 A) a ve Velké Lhotě je 20 

sloupů veřejného osvětlení (celkem 2 500 

W = 11 A). Nejvíce je sloupů 125 W a to 45 

kusů, dva kusy jsou 250 W a po jednom 

kuse 150 W a 100 W. 

Sloup na návsi 
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Trafostanice  

Tato zděná trafostanice je situována po levé 

straně směrem z Malé Lhoty do Velké Lhoty, 

naproti hasičské zbrojnici. Objekt na malém 

čtyřhranném půdorysu, výškově odpovídá 

dvoupodlažnímu objektu, má stanovou střechu, 

krytou asfaltovým šindelem. V úrovni 

nad přízemím je fasáda doplněna římsovou 

stříškou. 

 

Transformátory 

V Malé Lhotě hned vedle návsi se nachází jeden 

transformátor (měnič elektrického napětí), druhý 

je ve Velkých Lhotách blízko staré hasičské 

zbrojnice. 

 

V Malé Lhotě 

Ve Velké Lhotě 
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Sirény 

Sirény jsou ve Lhotách dvě - jedna na nové hasičárně a jedna 

na škole. Siréna na hasičárně je spouštěna tlačítkem v hasičárně. 

Siréna na škole je spouštěna dálkově v rámci Integrovaného 

záchranného systému a každou první střebu v měsíci v pravé 

poledne probíhá celorepubliková akustická zkouška sirén 

(nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund). 

 

Veřejný rozhlas 

Ve Lhotách je veřejný rozhlas, bohužel je 

v současné době v reklamaci, protože nemá 

na všech místech ve Lhotách pokrytí (chybí šest 

míst). Před několika lety získala obec na zřízení 

bezdrátového rozhlasu dotaci, a proto bezdrátový 

rozhlas nahradil ten původní, který zde byl 

od osmdesátých let dvacátého století.  Dotace byla 

získána přes sdružení obcí Brodec a rozhlas 

si pořídily všechny obce ve sdružení. Proto je nyní 

možné hlásit do všech obcí sdružení ve stejnou 

chvíli to samé nebo hlásit pouze v jedné vesnici. 

Rozhlas je napojen na počítač a lze nastavit, aby 

se automaticky hlásilo 

v určitou hodinu. 

Rozhlas je umístěn 

na sloupech elektric-

kého vedení - v sou-

časné době na pěti 

místech (u bytovky 

v Malé Lhotě, 

na návsi, v Sádkách, ve Velké Lhotě u mostu přes potok a 

cestou do Louček). 

Siréna na škole 


