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Vichřice Emma 

V sobotu 1. března 2008 zasáhla část Evropy bouře 

nazvaná Emma. Vichřice provázená prudkými sráž-

kami a krupobitím, která dosahovala až síly orkánu, 

měla na svědomí v České republice dva lidské 

životy a 

značné 

materiální škody. Řada domácností zůstala bez 

dodávek elektrické energie. Ve Lhotách nešla 

elektřina asi od deseti hodin do osmi hodin do ve-

čera. Výpadek elektřiny zapříčinil to, že z provozu 

byly vyřazeny některé vysílače zajišťující chod 

sítě pro mobilní telefony. V Královéhradeckém, 

Plzeňském, Karlovarském a Pardubickém kraji byl 

vyhlášen stav nouze. Vichřice způsobila problémy 

také na železnici, některé úseky zablokovaly 

vyvrácené a polámané stromy. Neprůjezdné 

nebyly jen železniční tratě, ale také některé silnice.  

Stodola u č. p. 32 - Hylákovi 
Lípa u rybníka ve Velké Lhotě 

Cesta z Velké Lhoty do Chlen 

Cesta od hasičárny do Velké Lhoty 

U hasičárny 

Stodola u č. p. 91 - Jiří Rychtařík 
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Oprava sirény na hasičárně 

V lednu 2008 prošla siréna na hasičárně generální opravou, 

kterou provedl místní elektrikář pan Pavel Zářecký. 

Na obrázku vpravo je siréna již po opravě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové zábradlí na mostě přes potok ve Velké Lhotě 

V roce 2007 byly postaveny sloupky na nové zábradlí na mostě přes potok ve Velké Lhotě. 

Teprve v lednu 2008 bylo zábradlí doděláno - sloupky byly osazeny kovovým zábradlím. 
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Dětská klubovna v hasičárně 

Několik lhoteckých dětí ve věku 

okolo deseti let se v roce 2007 

začalo scházet v hasičárně. Děti 

měly k dispozici jednu místnost, 

kde se muselo topit v kamnech. 

Nejen díky tomuto způsobu 

vytápění, ale i díky minulým 

uživatelům, bylo prostředí 

v klubovně příšerné. Naposledy 

se zde scházela mládež ve věku okolo 

sedmnácti let, chovali se hrozně 

a nakonec jim byl vstup do hasičárny 

zakázán. Rozbitý nábytek, vymlácená 

okna, špinavé koberce i stěny - prostě 

hrůza. Byl pořízen starší nábytek. 

V dubnu pan Radomír Palán klubovnu 

vymaloval a pan Pavel Zářecký 

provedl výměnu osvětlení. Děti si 

prostředí zútulnily a klubovna 

vypadala příjemně. Bohužel i tyto děti 

začaly dělat nepořádek a vstup 

do klubovny jim byl o letních 

prázdninách zakázán. 

 

Před vymalováním 
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Úprava návsi 

Na jaře proběhly malé úpravy travních ploch na návsi 

v Malé Lhotě. Před obchodem byl z kusu trávníku udělán 

záhon s keříčky zasypanými kůrou a u vývěsní plochy byl 

v květnu srovnán terén po instalaci vývěsní plochy, která 

proběhla v minulém roce a byl zde zaset nový trávník. 
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Na začátku července proběhla na návsi výměna několika 

dřevěných sloupů telefonního vedení. Při výměně byla 

jako provizorní 

sloup použita 

lampa veřejného 

osvětlení u vývěsní 

plochy (viz obrá-

zek na minulé 

stránce - plocha 

s hlínou). Bohužel 

za kabel umístěný 

na lampě zavadilo 

nákladní auto a celou 

lampu strhlo a úplně 

rozbilo. Jelikož vývěsní 

plocha u lampy je 

samostatně osvětlena, 

zastupitelstvo rozhodlo, 

že se zde již lampa 

umisťovat nebude. 

Sloup před výměnou Sloup po výměně 

Sloup po výměně 
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V roce 2007 proběhla na návsi výměna vadného 

hydrantu za nový zemní hydrant. Při této 

výměně bylo nutné vybourat část asfaltu okolo 

hydrantu. V roce 2007 se tento kus asfaltu již 

nestihl opravit. V listopadu 2008 byla tato část 

návsi konečně opravena a nyní je zde již 

souvislá asfaltová plocha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Při opravě této asfaltové plochy, byla 

opravena i vydrolená díra na návsi 

(mezi požární nádrží a plotem u domu 

č. p. 35) . 
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Oprava střechy na hasičárně 

V sobotu 7. června 2008 Lukáš Horský a Jan Růžička opravili děravou střechu 

na hasičárně. Do budovy již na několika místech zatékalo, a jelikož na celkovou 

rekonstrukci střechy se zatím nepodařily sehnat finance, musela zatím stačit tato provizorní 

oprava. Díry na střeše byly vyspraveny novými pruhy lepenky. 

 

Vyčištění nádrže na návsi 

V sobotu 7. června  2008 také 

Lukáš Horský, Jan Růžička, 

Jiří Horáček a několik dětí vy-

čistilo nádrž na návsi v Malé 

Lhotě. Téměř na celé hladině 

nádrže plaval bažinec. Nádrž 

byla vypuštěna, vyčištěna 

od nepořádku a zmíněného 

bažince a opět napuštěna. Pavel 

Zářecký do nádrže poté přemístil 

několik karasů. 
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Infrastruktura pro p ět rodinných domků za bytovkami v Malé Lhotě 

Vodovod a kanalizace 

Od prosince 2007 do dubna 2008 prováděla firma Václava Páleníka ze Lhot položení 

vodovodního a kanalizačního potrubí pro pět rodinných domků. V březnu proběhla tlaková 

zkouška nového vodovodního potrubí a až začátkem dubna byly dodělány všechny terénní 

úpravy a firma předala hotové dílo. 
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V polovině května 2008 byly 

usazeny skříně hlavního uzávěru 

plynu a elektro. 

Plyn 

Na začátku června 2008 provedla firma pana Karla 

Nuce z Potštejna zemní práce na položení plynového 

potrubí. Druhý den bylo plynové potrubí plynárnami 

položeno a další den pan Nuc výkop zahrnul 

a srovnal terén. 

Elektřina 

Na konci srpna 2008 firma Energomontáže - Jan 

Votroubek z Rychnova nad Kněžnou provedla zemní 

práce a položila elektrický kabel. V listopadu pak 

byly usazeny i pojistkové skříně. 
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Silnice 

V září provedl Jiří 

Horáček ze Lhot skrývku 

budoucí silnice u parcel 

k novým rodinným 

domkům. 

V září provedla firma 

Kombit, spol. s r. o. 

z Chocně položení pod-

kladu silnice, v listopadu 

byly dány obrubníky 

okolo nové cesty 
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a položen asfalt. Terénní 

úpravy se přes nepříznivé 

počasí již v roce 2008 

nestihly a budou prove-

deny v roce následujícím. 

Veřejné osvětlení 

V listopadu 2008 byla  

ještě postavena nová lam-

pa veřejného osvětlení. 
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Nové lampy veřejného osvětlení a výměna stávajících 

V souvislosti s budováním infrastruktury k parcelám pro nové 

rodinné domky za bytovkami proběhla výměna lamp veřejného 

osvětlení. Jelikož stávající kabel elektrického vedení 

od transformátoru na návsi k novým parcelám by svojí 

kapacitou novým rodinným domkům nestačil bylo nutné 

natáhnout nový kabel. Dříve stačil jeden kabel pro vedení 

elektrické energie a na připojení lamp veřejného osvětlení. 

Podle nových norem musí kabel elektrického vedení vést 

zvlášť a kabel na připojení lamp veřejného osvětlení také. 

Natažení kabelu pro připojení veřejného osvětlení proběhlo 

v listopadu 2008 a při této příležitosti obec nechala vyměnit 

lampy veřejného osvětlení - 5 kusů a přidala dvě nové lampy 

(jednu vzadu u bytovky a jednu na nových parcelách). 

Lampa u RD 
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Potok Brodec 

Autor Pavel Králík z Přestavlk 

Lidé osídlovali jeho tok od pramene až k ústí do Divoké Orlice. Nikde se nedočteme, 

kdo jej takto pojmenoval. Potok Brodec počíná v obci Skrovnice z pouhého pramene. 

Prochází údolím směrem ku Lhotám u Potštejna, zde se do Brodce vlévá Hájecký potok. 

Dále směřuje k Borovnici. Asi na půl cesty, se do Brodce vlévá Lhotský potok posílen 

Prorubským potokem. Poté již směřuje Brodec do Borovnice. Zde napájí Horní rybník, 

prochází Borovnicí do dalšího rybníka. Opouští tuto vesnici a jeho stříbřitý tok protíná 

Přestavlky. Až do této obce napájel pilu a mlýn ve Lhotách u Potštejna, pilu v Borovnici 

na Horním rybníku a na Dolním rybníku mlýn. V Přestavlkách poháněl kola mlýna a pily. 

Dále potok Brodec směřuje k Brumbárovu, kde má jediný levostranný přítok s názvem 

Pěnivý potok. Do Brodce se ještě vlévá pod obcí Svídnice spojený tok z Chlenského 

a Vrbického potoka. Poté směřuje Brodec přes Zdelov, míjí Častolovické Horky a u obce 

Moravsko se vlévá po 19 kilometrové pouti do Divoké Orlice. Rád si vzpomenu na doby, 

kdy jsme trávili chvíle u Brodce, u jeho starého koryta. Na pstruhy, raky v tůních 

i na ostatní život v tomto toku. Bohužel v 80. letech se Brodec změnil. Regulace udělala 

své, ale Brodec proudí dál i ve změněném korytu. Zastavte se u jeho koryta a zkuste 

pohledět do minulosti, kdy člověk využíval jeho vodu pro potřeby v domácnosti. 

Zamyslete se nad současností a zkuste si představit budoucnost života v potoku 

pojmenovaném Brodec. 
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Potok Brodec - revitalizace 

Zemědělská vodohospodářská správa, oblast 

povodí Labe v roce 2008 začala provádět revi-

talizaci potoka Brodce. S revitalizací se začalo 

za mostem přes silnici za Lhotami směrem 

na Borovnici a konec úseku byl před borov-

nickým rybníkem. Celková délka řešeného 

úseku byla 942 m.  Na konci září se započalo 

s navážením kamenů. Jelikož koryto potoka 

bylo velmi zarostlé houštím, bylo nutné provést 

prořezání porostu okolo potoka. Prořezávání 

porostu začalo v listopadu 2008. V listopadu 

se také začalo s vybíráním zeminy okolo potoka 

na místě budoucích tůní. 

Poté se prováděla stabili-

zace sklonu dna vložením 

příčných balvanů, vytvo-

ření sedimentačních tůní 

pro omezení transportu 

splavenin a eroze břehů, 

úprava sklonu svahu 

a na jaře 2009 budou břehy 

osety travním seme-

nem. V roce 2008 ne-

byla provedena revi-

talizace na celém 

úseku, takže v roce 

2009 se bude pokra-

čovat až k borovni-

ckému rybníku. 
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Garáž - Páleník 

Ve Velké Lhotě vyrostla v roce 2008 nová garáž. V roce 2007 se začalo s vyměřováním 

stavby a v roce 2008 byla stavba garáže téměř dokončena (chyběla již jen fasáda). 
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Nová cesta u Morávkových  

Ve Velké Lhotě za rybníkem v roce 2008 vybudovala rodina Morávkových (č. p. 74) 

na svém pozemku novou přístupovou cestu k hospodářským stavením za domem. Nová 

cesta vedla přes původní zahradu, která je umístěna ve svahu. Vybudování nové cesty si 

vyžádalo i stavbu několika nových opěrných zdí. 

 


