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Jmenuji se Ivana Palánová a lhoteckou kroniku píši čtvrtým rokem, od roku 2007. 

V současné době jsem na rodičovské dovolené se synem Martinem, který se narodil 

v listopadu 2009.  

V roce 2010 jsem se zúčastnila potřetí Setkání kronikářů rychnovského okresu, které 

se konalo 28. června 2010 v Dobrušce.  Zde jsme po přivítání vyslechli vyprávění o historii 

města, pak jsme navštívili kostel sv. Václava a Rodný domek F. L. Věka. Poté jsme 

si mohli prohlédnout významné kulturní památky města a různé výstavy. Odpolední 

program byl věnován především práci kronikářů, vedení kronik a také prezentacím. 

Setkání se zúčastnilo 50 kronikářů. 

 

Rok 2010 v České republice 

Oblak popela z islandské sopky ochromil v dubnu leteckou dopravu skoro nad celou 

Evropou. Česko vzdušný prostor otevřelo po třech dnech. 

Českou republiku zasáhly během roku 2010 hned několikeré povodně. V květnu vlivem 

vytrvalého deště řádily povodně zejména v Moravskoslezském kraji a v dalších částech 

Moravy. Vyžádaly si jeden lidský život. Problémem byly sesuvy promáčené půdy. Na za-

čátku června voda z rozvodněných toků po vydatném dešti opět zatopila části Moravy 

a Slezska. Poté hladiny řek stouply na Vysočině, na Pardubicku, v Plzeňském a Jiho-

českém kraji a poté ještě přívalové deště zasáhly severní Čechy. Povodně si vyžádaly pět 

lidských životů. Po vydatných deštích na začátku srpna zasáhly povodně sever Čech, 

zejména Liberecko a Děčínsko, v menší míře postihly i Plzeňsko, Pardubický a Jihočeský 

kraj a Vysočinu. Povodně si vyžádaly pět obětí. Škody se počítaly na miliardy, vláda 

se proto rozhodla zavést speciální povodňovou daň.  

Prezident Václav Klaus jmenoval v červenci koaliční vládu premiéra Petra Nečase 

složenou z Občanské demokratické strany (šest křesel), TOP 09 (pět křesel) a Věcí 

veřejných (čtyři křesla). 

Proti snižování platů ve státní a veřejné správě a rozpočtovým škrtům vlády demonstrovalo 

v Praze 21. září 2010 na Palachově náměstí kolem čtyřiceti tisíc odborářů (policisté, vojáci, 

hasiči, celníci, zástupci vězeňské služby, daňové správy či justiční pracovníci, zástupci 

školských odborů, zdravotníci a úředníci). 

Český pavilon na světové výstavě Expo 2010 v Šanghaji získal stříbrnou medaili 

za kreativitu. 

V českých a moravských nemocnicích podalo ke konci roku 2010 v rámci akce lékařských 

odborů výpověď přes tři a půl tisíce lékařů. 
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Šest medailí vybojovala česká výprava na XXI. zimních olympijských hrách ve Vancou-

veru. Dvě zlata (na 3 000 metrů a 5 000 metrů) a bronz (na 1 500 metrů) vybojovala na le-

dovém oválu rychlobruslařka Martina Sáblíková, běžec na lyžích Lukáš Bauer získal bronz 

na klasické patnáctce a pro stejný kov si dojel spolu s Martinem Jakšem, Jiřím Magálem 

a Martinem Koukalem ve štafetě. Bronzový stupínek ve slalomu obsadila Šárka Záhrobská.  

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala nejúspěšnější českou sportovkyní v historii 

ZOH. Počtvrté za sebou se také stala celkovou vítězkou Světového poháru na 3 000 m 

a 5 000 m. Triumfem na MS ve víceboji v Heerenveenu korunovala svou vynikající sezonu. 

Martina Sáblíková získala jako pátá žena v historii rychlobruslařského Oscara, nejvýz-

namnější ocenění v tomto sportu, stala se také vítězkou ankety Sportovec roku.  

Zdeněk Štybar se stal v Táboře mistrem světa v cyklokrosu v kategorii Elite a vyhrál také 

Světový pohár v cyklokrosu.  

Snowboardistka Eva Samková se stala na Novém Zélandu juniorskou mistryní světa 

v olympijském snowboardcrossu.  

Čeští hokejisté se po pěti letech znovu stali mistry světa.   

Šestnáctiletá dálková plavkyně Lenka Štěrbová se stala nejmladší Češkou, která zdolala 

kanál La Manche, trasu z Anglie do Francie zvládla za 9 hodin a 22 minut.  

Skifař Ondřej Synek se na Novém Zélandu stal historicky prvním českým mistrem světa 

ve veslování v olympijské disciplíně. Synek letos vyhrál všechny závody Světového 

poháru i mistrovství Evropy.  

 

Počasí v roce 2010 

Rok 2010 byl srážkově nadprůměrný - za dvanáct měsíců se suma průměrných srážek 

v jednotlivých měsících pohybovala na 859 mm, což je 127 % dlouhodobého srážkového 

normálu (1961-1990).  

Nejdeštivějšími měsíci byly srpen - v průměru spadlo 150 mm, to je 192 % dlouhodobého 

srpnového normálu a květen 134 mm, tj. 181 %.  

Nejsušším měsícem byl říjen s průměrnými srážkovými úhrny 13 mm, což je 31 % 

dlouhodobého normálu.  

Teplotně byl rok 2010 s průměrnou roční teplotou vzduchu 7,2 °C skoro teplotně průměrný 

v porovnání s dlouhodobým teplotním normálem 7,5 °C. Největší zápornou odchylku 

oproti dlouhodobému normálu přinesl prosinec - v Čechách byl teplotně podprůměrný 

o -4,5 °C, na Moravě a ve Slezsku o -3,8 °C oproti dlouhodobému teplotnímu normálu 

-1 °C. Naopak největší kladnou teplotní odchylku dosáhl červenec +3,1 °C s průměrnou 

teplotou 20 °C.  
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Zastupitelstvo obce 

V pátek 15. října a v sobotu 16. října 2010 se konaly volby do obecního zastupitelstva. 

Zastupitelstvo obce zůstalo i po volbách sedmičlenné. 

 

Zastupitelé, kterým skončil těmito volbami mandát, byli zvoleni ve volbách konaných 

ve dnech 20. října a 21. října 2006. Byli to tito zastupitelé: 

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

Josef Jiruška (místostarosta), ekonom, 55 let; 

Ivana Palánová (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 fungoval v roce 2010 kontrolní výbor a finanční výbor. V kontrolním výboru 

byli do říjnových voleb Miroslav Myšák, Martin Růžička a Pavel Zářecký. Členy 

finančního výboru byli Zuzana Janečková, Ivana Palánová a Libor Provazník.  

 

Nově zvolení zastupitelé v říjnových volbách: 

 Jan Růžička (starosta), živnostník - truhlář, věk v době zvolení (říjen 2010) - 52 let; 

Jan Havel (místostarosta), učitel ZŠ, 27 let; 

 Libor Hájek, účetní, 33 let;  

Zuzana Janečková, výrobní ředitel, 46 let; 

 Josef Jiruška, finanční účetní, 59 let; 

 Martin Růžička, informatik, 51 let; 

 Pavel Zářecký, podnikatel, 40 let. 

 

Ve volbách byl zvolen Jindřich Husák, který však již před ustavující schůzí obecního 

zastupitelstva podal rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce. Na jeho místo postoupil 

první náhradník Sdružení nezávislých kandidátů Libor Hájek. 

Od října byl předsedou kontrolního výboru Pavel Zářecký a členy výboru byli Libor Hájek 

a Ivana Palánová. Předsedou finančního výboru byl Josef Jiruška a členy výboru byli 

Zuzana Janečková a Martin Růžička. 
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Činnost obecního zastupitelstva 

První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2010 se konalo v pátek 5. března 

od 19.00 hodin v místním pohostinství. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo sedmnáct 

občanů. Zastupitelstvo nejdříve schválilo rozpočet na rok 2010: příjmy Kč 3 452 380,-- 

a výdaje Kč 3 187 000,-- s přebytkem hospodaření Kč 265 380,--. V druhém bodě byla 

schválena Kupní smlouva na prodej pozemku číslo 596/27 (487 m2) a stavebního pozemku 

číslo 171 (120 m2) Františku Veverkovi a Pavlíně Šponarové. V loňském roce byla 

s dotyčnými uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemku, s tím, že až bude 

stavba zaměřena, bude uzavřena samotná kupní smlouva, což se nyní stalo. Dále zastu-

pitelstvo schválilo dodatek číslo 1 k nájemní smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků 

Jiřímu Horáčkovi, ve kterém se mu pronajímá i pozemek číslo 258/6 (2 209 m2) 

za Kč 200,-- ročně. Tento pozemek chyběl v původní nájemní smlouvě, Jiří Horáček 

ho ale používal jako pronajatý. Zastupitelstvo také schválilo smlouvu o bezúplatném 

pronájmu pozemků Nad Orlicí, o. p. s., na kterých jsou umístěny rozcestníky, tabule 

a lavičky pro naučnou stezku. V dalším bodě jednání zastupitelstvo schválilo tři smlouvy 

o věcných břemenech. První smlouva bude uzavřena s firmou VČP Net, s. r. o. z Hradce 

Králové - věcné břemeno týkající se ochranného pásma plynovodu pro 5 RD na pozemku 

číslo 596/28 a pozemku číslo 845/1 za bytovkami. Druhá smlouva bude uzavřena s firmou 

ČEZ Distribuce, a. s. z Děčína - věcné břemeno týkající se ochranného pásma pro pod-

zemní vedení nízkého napětí pro 5 RD na pozemku číslo 596/28 a pozemku číslo 845/1 

za bytovkami. Třetí smlouva bude uzavřena s firmou ČEZ Distribuce, a. s. z Děčína - věc-

né břemeno týkající se ochranného pásma pro podzemní vedení nízkého napětí na po-

zemku číslo 822 (cesta pod Homolí), z důvodu vytvoření elektrické přípojky na pozemek 

Jiřího Horáčka. Dále zastupitelstvo schválilo nájemní smlouvu na pronájem obecního 

bytu č. p. 34/1 s Lucií Mátlovou a Michalem Kozou na dobu určitou (od 1. 4. 2010 

do 31. 3. 2012). Zastupitelstvo také schválilo nájemní smlouvu na pronájem hospody Marii 

Matějkové (dosud měl hospodu pronajatou její syn Zdeněk Matějka) na dobu neurčitou, 

nájem ve výši Kč 0,-- plus náklady na topení Kč 2 300,-- měsíčně. Zastupitelstvo se sezná-

milo se záměrem České pošty, s. p. uzavřít pobočku v obci, s tímto záměrem zastupitelstvo 

nesouhlasí a pošle České poště zamítavé stanovisko. Dále zastupitelstvo schválilo vedení 

účetnictví Základní školy a Mateřské školy Lhoty u Potštejna ve zjednodušeném rozsahu 

od 1. 1. 2010 (zachovává se tak současný stav, který musí být dle nové legislativy povolen 

zřizovatelem). V posledním bodě jednání bylo schváleno, že obec požádá o dotaci 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na změnu územního plánu obce. 
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Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2010 se konalo ve čtvrtek 29. dubna 

od 19.00 hodin opět v místním pohostinství. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo třináct 

občanů. V prvním bodě jednání zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2009. 

Dále zastupitelstvo projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 

a schválilo tuto zprávu o přezkoumání s výhradou (drobné nedostatky účetního charakteru 

byly již odstraněny). Dále zastupitelstvo schválilo finanční výhled obce na období let 

2010-2015, který vychází z připravovaných akcí, jež jsou v současné době většinou v růz-

ných stupních projektové připravenosti (Multifunkční dům - náklady Kč 15 000 000,-- 

(dotace Kč 13 500 000,-- a podíl obce Kč 1 500 000,--), Sběrný dvůr - náklady 

Kč 1 500 000,-- (dotace Kč 1 200 000,-- a podíl obce Kč 300 000,--), Most přes Brodec 

do Sádek - náklady Kč 2 500 000,-- (dotace Kč 2 250 000,-- a podíl obce Kč 250 000,--), 

Zateplení a topení v ZŠ a MŠ - náklady Kč 1 800 000,-- (dotace Kč 1 620 000,-- a podíl 

obce Kč 180 000,--), Vodojem - náklady Kč 5 000 000,-- (dotace Kč 4 500 000,-- a po- 

díl obce Kč 500 000,--), Zateplení a topení v hospodě, obchodě a bytě - náklady 

Kč 2 500 000,-- (dotace Kč 1 250 000,-- a podíl obce Kč 1 250 000,--), Obnova návsi - 

náklady Kč 1 500 000,-- (dotace Kč 1 200 000,-- a podíl obce Kč 300 000,--), Obnova 

veřejné zeleně - náklady Kč 1 000 000,-- (dotace Kč 800 000,-- a podíl obce Kč 200 000,--) 

a Nové stavební parcely - náklady Kč 5 000 000,-- (dotace Kč 1 000 000,-- a podíl obce 

Kč 4 000 000,--)). Zastupitelstvo dále schválilo zápis do kroniky za rok 2009. Zastupitel-

stvo také schválilo záměr prodat části obecních pozemků - pozemek číslo 596/26 (pruh 

vedle zahrady u č. p. 102 - bytovka), pozemek číslo 67/6 a pozemek číslo 845/1 (části 

za a u č. p. 53) - jedná se o úpravu hranic sousedících pozemků. V posledním bodě jednání 

zastupitelstvo schválilo záměr převodu homolského schodiště včetně pozemku číslo 820 

z vlastnictví České republiky do ideálního spoluvlastnictví naší obce a obce Borovnice.  

Třetí veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2010 se konalo v pátek 23. července 

od 19.30 hodin v místním pohostinství. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo osmnáct 

občanů. V prvním bodě jednání byla schválena Kupní smlouva na prodej části pozemku 

číslo 596/26 (106 m2,  Kč 7,--/m2) Janě Förestrové (zarovnání hranic pozemku sousedícím 

s jejím pozemkem a obecní komunikací - v Malé Lhotě vlevo od silnice za bytovkami). 

Dále zastupitelstvo schválilo záměr prodat nemovitost na stavebním pozemku číslo 120/2, 

jedná se o základy bývalé drůbežárny. Ve třetím bodě jednání zastupitelstvo schválilo zá-

měr pronajmout budovu požární zbrojnice včetně pozemků DSO mikroregionu „Bro-

dec“ pro realizaci Sběrného dvora, který bude využíván všemi členy DSO. Zastupitelstvo 

schválilo pronájem školní kuchyně a jídelny Nad Orlicí, o. p. s. pro pořádání vzdělávacích 

kurzů v rámci projektu „Venkovské komunitní školy“. Dále zastupitelstvo schválilo smlou-
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vu o poskytnutí příspěvku Nad Orlicí, o. p. s. ve výši Kč 35 800,-- (za zajištění dotace 

na vybavení školní kuchyně a pořádání kurzů v rámci projektu „Venkovské komunitní 

školy“). Zastupitelstvo dále schválilo mimořádnou dotaci ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna 

na pokrytí ztráty hospodaření za rok 2009 ve výši Kč 7 034,41. Zastupitelstvo také 

schválilo první rozpočtové opatření. Příjmy byly navýšeny o Kč 235 330,-- (daň z příjmů 

právnických osob za obce - Kč 38 200,--, dotace na konání voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR - Kč 17 550,--, dotace na pracovní místa Veřejně prospěšné práce - 

Kč 107 200,--, dotace na Územní plán - Kč 60 000,--, přeplatek za odběr podzemní vody - 

Kč 2 310,--, prodej pozemku - Kč 2 730,-- a za třídění odpadů od firmy EKO-KOM, a. s. - 

Kč 7 340,--) a výdaje byly navýšeny o Kč 275 440,-- (pitná voda - pozdní ohlášení - 

Kč 6 000,--, kanalizace - Kč 4 260,--, byty - revize a opravy - Kč 38 200,--, dveře 

do hospody - Kč 19 500,--, oprava střechy na ZŠ a MŠ - Kč 5 500,--, veřejně prospěšné 

práce - Kč 107 200,--, komunální služby - ochranné pomůcky, klínový řemen do traktůrku, 

opravy - Kč 11 200,--, veřejná zeleň - Kč 6 500,--, hasiči - Kč 2 500,--, volby do PS 

Parlamentu ČR - Kč 22 180,--, notebook pro starostu - Kč 14 200,-- a daň z příjmu za obec 

- Kč 38 200,--). Zastupitelstvo projednalo „Plán rozvoje sociálních služeb města a regionu 

Rychnov nad Kněžnou na období let 2010-2013“, k materiálu nemá zastupitelstvo 

připomínky a bere ho na vědomí. Pro podzimní volby do obecního zastupitelstva zřídilo 

zastupitelstvo jeden volební okrsek a počet členů zastupitelstva zůstal sedm členů. 

Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2010 se konalo v pátek 17. září 

od 19.30 hodin opět v místním pohostinství. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo jedenáct 

občanů. V prvním bodě jednání zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod nemovitosti 

na stavebním pozemku číslo 120/2 manželům Josefu a Štěpánce Provazníkovým (základy 

bývalé drůbežárny), pozemek je ve vlastnictví manželů Provazníkových. Dále zastupi-

telstvo schválilo prodej části pozemku číslo 845/1 manželům Milanu a Janě Frydrychovým 

(zarovnání hranic pozemku sousedících s jejich pozemkem a obecní komunikací - v Malé 

Lhotě v zatáčce směrem k bytovkám). V posledním bodě jednání obecní zastupitelstvo 

schválilo druhé rozpočtové opatření. Výdaje byly navýšeny o Kč 333 000,-- (návratná 

krátkodobá finanční výpomoc - Kč 278 000,-- (poskytnuto Nad Orlicí, o. p. s. pro projekt 

„Venkovské komunitní školy“, bude vráceno v roce 2011), „příspěvek“ DSO mikroregionu 

„Brodec“ na výměnu oken v hasičské zbrojnici - Kč 35 000,-- a „příspěvek“ DSO Orlice 

na nová garážová vrata v hasičské zbrojnici - Kč 20 000,--). 

Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2010 a zároveň ustavující veřejné 

zasedání obecního zastupitelstva se konalo v sobotu 6. listopadu od 19.00 hodin v místním 

pohostinství. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo čtyřicet pět občanů. Nejdříve starosta Jan 
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Růžička oznámil, že nebyla podána žádná stížnost na neplatnost voleb do obecního 

zastupitelstva ve Lhotách u Potštejna. Dále oznámil, že přijal od Jindřicha Husáka 

písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce a že na uvolněné místo postupuje 

první náhradník Sdružení nezávislých kandidátů Libor Hájek. V prvním bodě jednání 

zastupitelstva bylo schválení počtu místostarostů - jeden. Dále zastupitelstvo schválilo 

způsob výkonu funkce starosty a místostarosty - funkce neuvolněné. Poté byl stanoven 

způsob volby starosty a místostarosty. Jelikož nebyl podán návrh na volbu tajnou, proběhla 

volba veřejným hlasováním. Dále tedy zastupitelé zvolili starostu - Jana Růžičku a místo-

starostu - Jana Havla. Zastupitelstvo potom schválilo zřízení finančního výboru a kontrol-

ního výboru. Předsedou finančního výboru byl zvolen Josef Jiruška a členy Zuzana 

Janečková a Martin Růžička. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Pavel Zářecký 

a členy Libor Hájek a Ivana Palánová. Dále zastupitelstvo schválilo odměnu pro starostu 

(Kč 12 550,-- hrubého měsíčně) a pro místostarostu (Kč 2 615,-- hrubého měsíčně). 

Zastupitelstvo také schválilo Kupní smlouvu na prodej pozemku číslo 596/25 (602 m2) 

a stavebního pozemku číslo 176 (147 m2) Romanu Čermákovi a Radce Matějusové. 

V loňském roce byla s dotyčnými uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozem-

ku, s tím, že až bude stavba zaměřena, bude uzavřena samotná kupní smlouva, což se nyní 

stalo. V dalším bodě zastupitelstvo schválilo nájemní smlouvu na dobu neurčitou na proná-

jem nebytových prostor - hospody panu Martinu Slavíkovi z Chocně (nájem Kč 1 000,-- 

měsíčně a na topení Kč 2 300,-- měsíčně) a na pronájem služebního bytu (nad hospodou) 

také panu Martinu Slavíkovi (nájem Kč 1 000,-- měsíčně a na topení Kč 2 300,-- měsíčně). 

Dále zastupitelstvo schválilo nájemní smlouvu na pronájem požární zbrojnice DSO Orlice, 

účelem pronájmu je realizace výměny garážových vrat, která je hrazena z dotace přes DSO 

Orlice. Zastupitelstvo také schválilo, že obec zažádá o dvě dotace z Programu obnovy 

venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011, a to o dotaci na stavební práce na opravu 

požární zbrojnice a o dotaci na úhradu úroků z úvěrů poskytnutých obci v minulosti. Dále 

zastupitelstvo schválilo inventarizační komisi a to ve složení Jan Havel (předseda), Zuzana 

Janečková, Josef Jiruška a Václav Morávek (členové). V posledním bodě jednání zastu-

pitelstvo schválilo jako zástupce obce v DSO mikroregionu „Brodec“ místostarostu obce 

Jana Havla a zástupce obce v DSO Orlice starostu obce Jana Růžičku. 

Šesté a zároveň poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2010 se konalo 

v pátek 17. prosince od 19.00 hodin v místním pohostinství. Jednání zastupitelstva se zú-

častnilo patnáct občanů. Zastupitelstvo nejdříve schválilo rozpočet na rok 2011: příjmy 

Kč 3 971 380,--, výdaje Kč 2 963 730,-- a splátky úvěrů Kč 407 560,--. Zastupitelstvo 

dále schválilo Kupní smlouvu na prodej pozemku číslo 596/24 (857 m2) a stavebního 
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pozemku číslo 177 (140 m2) manželům Davidu a Lucii Šafkovým. V loňském roce byla 

s dotyčnými uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemku, s tím, že až bude 

stavba zaměřena, bude uzavřena samotná kupní smlouva, což se nyní stalo. Ve třetím bodě 

jednání zastupitelstvo schválilo pořízení nového Územního plánu obce, o pořízení Územ-

ního plánu bude požádán příslušný úřad územního plánování. Na pořízení nového ÚP byla 

obci poskytnuta dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši Kč 60 000,--. Dále 

zastupitelstvo schválilo návrh na výpověď nájmu bytu číslo 1 v č. p. 34 Lucii Mátlové 

a Michalu Kozovi pro neplacení nájemného a úhrad za služby. Výpovědí a zastupováním  

v případě žaloby o vyklizení bytu bude pověřena advokátní kancelář JUDr. Miloslava 

Tuzara z Rychnova nad Kněžnou. Zastupitelstvo také schválilo rozpočtové opatření číslo 

tři. Příjmy byly navýšeny o Kč 266 140,-- (snížení příjmů: poplatek - likvidace komu-

nálního odpadu - Kč 13 000,--, prodej dřeva z lesa - Kč 37 000,--, pitná voda (vodné) - 

Kč 21 000,--, bytové hospodářství - Kč 82 300,--, nebytové hospodářství - Kč 15 500,--, 

od VČP Net, s. r. o. za prodej plynárenského zařízení ke stavebním parcelám - Kč 69 000,-- 

(bude až v roce 2011) a navýšení příjmů: daně - Kč 65 000,--, správní poplatky - 

Kč 5 300,--, dotace na konání voleb do Zastupitelstva obce - Kč 19 000,--, dotace na Sčí-

tání lidu, domů a bytů 2011 - Kč 2 040,--, dotace na pracovní místa Veřejně prospěšné prá-

ce - Kč 182 240,--, dotace na vybavení Sběrného dvora (např. kontejnery) - Kč 200 000,--, 

na údržbu jímky za bytovkami - Kč 10 000,--, na akci Setkání koňských sil pod Ho-

molskými schody (od Lesy ČR) - Kč 2 000,--, prodej pozemků - Kč 10 000,--, za třídění 

odpadů od firmy EKO-KOM, a. s. - Kč 8 360,--) a výdaje byly navýšeny o Kč 244 720,-- 

(snížení výdajů: pěstební činnost (les) - Kč 17 500,--, SPOZ - Kč 1 500,--, ostatní 

tělovýchovná činnost - Kč 10 000,--, bytové hospodářství - Kč 11 000,--, veřejné osvětle- 

ní - Kč 3 000,--, infrastruktura k RD - úroky z úvěru - Kč 17 000,--, sběr a svoz komunál-

ních odpadů (projekt na Sběrný dvůr, …) - Kč 73 200,-- a navýšení výdajů: těžba dřeva - 

Kč 5 400,--, knihovna - Kč 2 000,--, oprava veřejného rozhlasu - Kč 8 200,--, nebytové 

hospodářství - Kč 20 000,--, komunální služby a územní rozvoj j. n. - Kč 207 300,--, péče 

o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Kč 4 600,--, požární ochrana - Kč 12 500,--, zastupitelstva 

obcí (cestovné starosta) - Kč 6 500,--, volby do zastupitelstva obce - Kč 11 330,--, Sčítání 

lidu, domů a bytů 2011 - Kč 2 040,--, činnost místní správy - Kč 80 300,--, návratná 

krátkodobá finanční výpomoc - Kč 16 300,-- (poskytnuto Nad Orlicí, o. p. s. pro projekt 

„Venkovské komunitní školy“, bude vráceno v roce 2011), vratka nevyčerpané dotace 

na pořádání voleb v roce 2009 - Kč 1 450,--). V posledním bodě jednání zastupitelstvo 

schválilo snížení odměny starosty od 1. ledna 2011 na Kč 12 391,-- (v souvislosti se sní-

žením platů státních zaměstnanců, které se vztahuje i na členy obecních samospráv). 
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Rozpočet obce  

Rozpočet obce Lhoty u Potštejna na rok 2010 schválilo zastupitelstvo obce na svém 

zasedání dne 5. března 2010. Schválený rozpočet příjmů činil K č 3 452 380,-- 

a schválený rozpočet výdajů činil K č 3 187 000,--. Rozpočet byl tedy schválen jako 

přebytkový.  

Během roku 2010 schválilo zastupitelstvo tři rozpočtová opatření. Konečná výše 

upraveného rozpočtu k 31. prosince 2010 činila u příjmů Kč 3 953 850,-- a u výdajů 

Kč 4 040 160,--. Po úpravách byl rozpočet již schodkový.  
 

PŘÍJMY Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Skutečnost 
% upra-
veného 

rozpočtu 

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

pol. 1111 350 000 Kč 423 500 Kč 423 643,60 Kč 100,03% 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně 
výdělečné činnosti 

pol. 1112 100 000 Kč 41 500 Kč 41 365,75 Kč 99,68% 

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 
výnosů 

pol. 1113 40 000 Kč 38 000 Kč 37 798,00 Kč 99,47% 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 400 000 Kč 460 000 Kč 460 188,33 Kč 100,04% 

Daň z příjmů právnických osob za obce pol. 1122 x 38 200 Kč 38 200,00 Kč 100,00% 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 930 000 Kč 993 000 Kč 993 278,46 Kč 100,03% 

Poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

pol. 1337 143 000 Kč 130 000 Kč 130 563,00 Kč 100,43% 

Poplatek ze psů pol. 1341 3 000 Kč 3 000 Kč 3 700,00 Kč 123,33% 

Správní poplatky pol. 1361 x 5 300 Kč 5 350,00 Kč 100,94% 

Daň z nemovitostí pol. 1511 280 000 Kč 209 000 Kč 209 323,47 Kč 100,15% 

Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR  pol. 4111 x 38 590 Kč 38 591,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu - souhrnný dotační vztah 

pol. 4112 222 350 Kč 222 350 Kč 222 350,00 Kč 100,00% 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát-
ního rozpočtu 

pol. 4116 x 289 440 Kč 289 440,00 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 276 360 Kč 276 360 Kč 276 360,00 Kč 100,00% 

Investiční přijaté transfery od krajů pol.  4222 x 260 000 Kč 260 000,00 Kč 100,00% 

Podpora ostatních produkčních činností odpa 1032 150 000 Kč 113 000 Kč 112 906,10 Kč 99,92% 

Pitná voda odpa 2310 200 000 Kč 181 310 Kč 181 937,00 Kč 100,35% 

Odvádění a čištění odpadních vod a 
nakládání s kaly 

odpa 2321 x 10 000 Kč 10 000,00 Kč 100,00% 

Ostatní tělovýchovná činnost odpa 3419 x 2 000 Kč 2 000,00 Kč 100,00% 

Bytové hospodářství odpa 3612 200 850 Kč 118 550 Kč 178 203,00 Kč 150,32% 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 81 820 Kč 66 320 Kč 65 870,00 Kč 99,32% 

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí odpa 3633 69 000 Kč x x x 

Komunální služby a územní rozvoj j. n.  odpa 3639 x 12 730 Kč 13 421,00 Kč 105,43% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 x 15 700 Kč 15 728,80 Kč 100,18% 

Činnost místní správy odpa  6171 6 000 Kč 6 000 Kč 6 794,00 Kč 113,23% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací odpa  6310 x x 1 503,73 Kč x 

Příjmy celkem 3 452 380 Kč 3 953 850 Kč 4 018 515,24 Kč 101,64% 
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Skutečnost vyinkasovaných příjmů činila v roce 2010 celkem Kč 4 018 515,24. Upravený 

rozpočet příjmů byl splněn na 101,64 %. Výdaje činily celkem Kč 4 091 559,83. Upravený 

rozpočet výdajů v roce 2010 byl splněn na 101,27 %. Hospodaření Obce Lhoty u Potštejna 

za rok 2010 skončilo schodkem hospodaření ve výši Kč 73 044,59 (vyšší výdaje byly 

financovány z přebytku hospodaření minulých let). 

VÝDAJE Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách Skutečnost 

% upra-
veného 

rozpočtu 

Pěstební činnost odpa 1031 75 000 Kč 57 500 Kč 57 674,00 Kč 100,30% 

Podpora ostatních produkčních činností  odpa 1032 60 000 Kč 65 400 Kč 69 145,25 Kč 105,73% 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 15 000 Kč 15 000 Kč 14 968,00 Kč 99,79% 

Silnice  odpa 2212 25 000 Kč 25 000 Kč 24 588,00 Kč 98,35% 

Provoz veřejné silniční dopravy  odpa 2221 60 000 Kč 60 000 Kč 50 310,00 Kč 83,85% 

Pitná voda odpa 2310 200 000 Kč 206 000 Kč 209 446,70 Kč 101,67% 

Odvádění a čištění odpadních vod a naklá-
dání s kaly 

odpa 2321 2 000 Kč 6 260 Kč 4 262,00 Kč 68,08% 

Předškolní zařízení odpa 3111 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000,00 Kč 100,00% 

Základní školy  odpa 3113 600 000 Kč 600 000 Kč 648 212,41 Kč 108,04% 

"Tělocvična" (multifunkční zařízení) odpa 3113 215 000 Kč 215 000 Kč 230 559,40 Kč 107,24% 

Činnosti knihovnické odpa 3314 5 000 Kč 7 000 Kč 7 400,00 Kč 105,71% 

Ostatní záležitosti kultury (kronika) odpa 3319 6 000 Kč 6 000 Kč 6 430,00 Kč 107,17% 

Rozhlas a televize odpa 3341 x 8 200 Kč 8 148,00 Kč 99,37% 

Ostatní záležitosti kultury, církve, 
sdělovacích prostředků (SPOZ) 

odpa 3399 6 000 Kč 4 500 Kč 4 663,00 Kč 103,62% 

Ostatní tělovýchovná činnost odpa 3419 15 000 Kč 5 000 Kč 4 500,00 Kč 90,00% 

Bytové hospodářství odpa 3612 80 000 Kč 107 200 Kč 108 691,45 Kč 101,39% 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 80 000 Kč 125 000 Kč 139 700,90 Kč 111,76% 

Veřejné osvětlení odpa 3631 50 000 Kč 47 000 Kč 37 020,00 Kč 78,77% 

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 
(úroky z úvěru - plyn) 

odpa 3633 32 000 Kč 15 000 Kč 15 046,80 Kč 100,31% 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 228 000 Kč 608 700 Kč 610 465,40 Kč 100,29% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 257 000 Kč 183 800 Kč 183 887,00 Kč 100,05% 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 13 000 Kč 24 100 Kč 24 212,00 Kč 100,46% 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 3 000 Kč 18 000 Kč 17 644,80 Kč 98,03% 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 211 000 Kč 217 500 Kč 204 709,50 Kč 94,12% 

Volby do Parlamentu ČR odpa 6114 x 22 180 Kč 22 192,00 Kč 100,05% 

Volby do zastupitelstev územních 
samosprávných celků 

odpa 6115 x 11 330 Kč 11 335,00 Kč 100,04% 

Ostatní všeobecná vnitřní správa j. n. odpa 6149 x 2 040 Kč 2 041,00 Kč 100,05% 

Činnost místní správy (správa OÚ) odpa 6171 460 000 Kč 848 800 Kč 847 962,72 Kč 99,90% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací odpa 6310 22 000 Kč 22 000 Kč 20 588,50 Kč 93,58% 

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 11 000 Kč 11 000 Kč 10 535,00 Kč 95,77% 

Ostatní finanční operace (daň z příjmu 
za obec) 

odpa 6399 x 38 200 Kč 38 200,00 Kč 100,00% 

Finanční vypořádání minulých let (vratka 
dotace na volby) 

odpa 6402 x 1 450 Kč 1 457,00 Kč 100,48% 

Splátka úvěru pol. 8124 406 000 Kč 406 000 Kč 405 564,00 Kč 99,89% 

Výdaje celkem 3 187 000 Kč 4 040 160 Kč 4 091 559,83 Kč 101,27% 
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Majetek Obce  

Od začátku roku 2010 platí nové zákony a metodiky týkající se účetnictví obcí a díky nim 

došlo ke změně, vytvoření či zrušení některých účtů nebo ke změně jejich obsahové náplně. 

Proto je majetek v letošním roce rozdělen jinak než v minulých letech.  

Obec Lhoty u Potštejna evidovala k 31. 12. 2010 aktiva netto v celkové částce 

Kč 27 215 589,05. Jednalo se o majetek, zásoby, pohledávky, ceniny a peníze na základ-

ním běžném účtu. Netto hodnota je hodnota majetku snížená o celkovou opotřebovanost 

za dobu používání (oprávky) a o přechodné snížení hodnoty majetku (opravné položky). 

Brutto hodnota je hodnota neupravená o výši oprávek a opravných položek. 

k 31. 12. 2010 
AKTIVA k 1. 1. 2010 

brutto netto 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 52 365,00 Kč 22 365,00 Kč 0,00 Kč 

Pozemky 3 933 522,69 Kč 3 931 724,82 Kč 3 931 724,82 Kč 

Stavby 17 976 321,81 Kč 17 941 113,51 Kč 17 941 113,51 Kč 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 430 271,80 Kč 368 337,50 Kč 368 337,50 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 037 448,91 Kč 1 020 998,91 Kč 0,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 715 561,00 Kč 3 960 244,40 Kč 3 960 244,40 Kč 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 

Materiál na skladě 21 011,49 Kč 21 011,49 Kč 21 011,49 Kč 

Odběratelé 160 243,48 Kč 187 293,48 Kč 37 225,00 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 121 714,00 Kč 163 990,00 Kč 163 990,00 Kč 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 5 238,00 Kč 10 388,00 Kč 10 388,00 Kč 
Poskytnuté návratné finanční výpomoci 
krátkodobé 

0,00 Kč 294 324,00 Kč 294 324,00 Kč 

Poskytnuté zálohy na dotace 0,00 Kč 1 430,00 Kč 1 430,00 Kč 

Dohadné účty aktivní 0,00 Kč 2 041,00 Kč 2 041,00 Kč 

Ostatní krátkodobé pohledávky 69 000,00 Kč 69 000,00 Kč 69 000,00 Kč 

Základní běžný účet územních samospr. celků 481 693,92 Kč 408 649,33 Kč 408 649,33 Kč 

Ceniny 430,00 Kč 110,00 Kč 110,00 Kč 

Celkem 28 010 822,10 Kč 28 409 021,44 Kč 27 215 589,05 Kč 

 

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem byly ke konci roku 2010 počítačové 

programy (např. Spisová služba) na obecním úřadě celkem za Kč 22 365,--.  

K 31. 12. 2010 evidovala obec v majetku pozemky za Kč 3 931 724,82. 

Stavby vlastnila obec ke konci roku 2010 v celkové částce Kč 17 941 113,51. V tomto 

majetku byly např. budova obecního úřadu a bytů (č. p. 34), budova ZŠ a MŠ (č. p. 45), 

budova obchodu a pohostinství (č. p. 44), autobusová zastávka, požární zbrojnice, stará 

požární zbrojnice, sklady za úřadem, mosty, komunikace, veřejné osvětlení, kanalizace, 

vodovod, projekt na plynofikaci, vodní průtoková nádrž, studny (ve Velké Lhotě, 
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v Sádkách, u školy, vývěr), vrty na vodu (u „Hájovny“ a u vodárny), vývěsní plochy 

(přístřešek u obchodu a ve Velké Lhotě u rybníka) a rybník ve Velké Lhotě. 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí evidovala obec k 31. 12. 2010 

za Kč 368 337,50. Jednalo se o čerpadla ve vodárně, křovinořez s příslušenstvím, kotel 

ústředního topení v ZŠ a MŠ, sporák ve školní jídelně, požární stříkačku a požární auto.  

Celková cena drobného dlouhodobého hmotného majetku činila ke konci roku 

Kč 1 020 998,91. Obec měla v tomto majetku evidovány např. čerpadla u vrtů, vodoměr 

ve vodárně, kontejnery, vybavení v ZŠ a MŠ (nábytek, učební pomůcky, hudební nástro-

je, …), vybavení ve školní jídelně (roboty, pračka, stoly, pult, kastroly, pekáče, chladnička, 

mraznička, škrabka, sporák, smažící pánev, …), požární stříkačka, savice, úhlová bruska, 

přívěsný vozík, světelný řetěz na vánoční stromeček a světelný strom, dopravník na uhlí, 

kalové čerpadlo, křovinořez, zásobník vody, akumulační kamna, psací stroj, židle, počítače, 

volební zástěna, kopírka, tiskárna, trezor, fax, čtečka čárových kódů a podobně. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obec k 31. 12. 2010 evidovala v částce 

Kč 3 960 244,40. Jednalo se o majetek, který není ještě dokončený - studie na odkana-

lizování obce, nedostavěná tělocvična a projektová dokumentace na Sběrný dvůr.  

Ostatní dlouhodobý finanční majetek měla obec ke konci roku 2010 v hodnotě Kč 6 000,-- 

(akcie ČSAD Ústí nad Orlicí). 

Materiál na skladě evidovala obec ke konci roku 2010 v celkové hodnotě Kč 21 011,49, 

šlo o lešeňové stojany, zárubně, vazníky, dveře, mísy WC, umyvadla a kameninové roury. 

Obec k 31. 12. 2010 evidovala pohledávky vůči odběratelům ve výši Kč 187 293,48. 

Jednalo se o pohledávky vůči občanům (všechny po lhůtě splatnosti). Nejvyšší podíl činilo 

dlužné nájemné v bytech a hospodě, dále platby na topení v hospodě a bytě nad hospodou 

a vodné v bytech a hospodě. Některé pohledávky byly již z roku 2008. Některé z těchto 

pohledávek byly ke konci roku 2010 již vymáhány soudně.  

Obec ke konci roku 2010 měla nevypořádané krátkodobé poskytnuté zálohy v částce 

Kč 163 990,--. Jednalo se o zálohy na elektrickou energii (na obecním úřadě, v hasičárně, 

ve vodárně a na veřejném osvětlení) a o předplatné (Sbírky zákonů a Finanční zpravodaj).  

Obec evidovala k 31. 12. 2010 jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši Kč 10 388,--. 

Jednalo se o nezaplacené poplatky za odpady z let 2008-2010 a poplatky za psy z let 2008 

a 2010. Některé z těchto poplatků byly ke konci roku 2010 již vymáhány soudně. 

Obec k 31. 12. 2010 evidovala poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ve výši 

Kč 294 324,--, tato výpomoc byla poskytnuta pro projekt „Venkovské komunitní školy“. 

Obec na konci roku 2010 evidovala jednu poskytnutou zálohu na dotace a to příspěvek 

na výkon státní správy (projednávání přestupků) ve výši Kč 1 430,--. 
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Na dohadných účtech aktivních evidovala obec jednu položku ve výši  Kč 2 041,-- a to do-

taci na Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Na dohadné účty aktivní vstupují pohledávky 

za poskytnuté výkony, u kterých není známá přesná výše částky nebo chybí doklad. 

Obec k 31. 12. 2010 evidovala ostatní krátkodobé pohledávky do lhůty splatnosti ve výši 

Kč 69 000,--. Jednalo se o prodej plynárenského zařízení k 5 RD firmě VČP Net, s. r. o. 

Zůstatek na základním běžném účtu byl k 31. 12. 2010 Kč 408 649,33. 

Ke konci roku 2010 evidovala obec ceniny (poštovní známky) v hodnotě Kč 110,--. 

Obec evidovala k 31. 12. 2010 pasiva v celkové částce Kč 27 215 589,05.  

PASIVA k 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010 

Jmění účetní jednotky 25 510 670,80 Kč 25 416 604,20 Kč 

Oceňovací rozdíly při změně metody 0,00 Kč -1 248 595,91 Kč 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 0,00 Kč 505 912,46 Kč 

Dlouhodobé úvěry 2 500 151,30 Kč 2 094 587,30 Kč 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 Kč 36 800,00 Kč 

Přijaté zálohy na dotace 0,00 Kč 298 591,00 Kč 

Dohadné účty pasivní 0,00 Kč 111 690,00 Kč 

Celkem 28 010 822,10 Kč 27 215 589,05 Kč 

Jmění účetní jednotky k 31. 12. 2010 činilo Kč 25 416 604,20 a obsahovalo zejména 

bezúplatně převzatý nebo předaný dlouhodobý majetek, přírůstky nebo úbytky darovaného 

dlouhodobého majetku a přírůstky nebo úbytky oběžných aktiv. 

Oceňovací rozdíly při změně metody obsahovaly oceňovací rozdíly vyplývající ze změn 

účetních metod a prvotního použití metody a k 31. 12. 2010 činily K č - 1 248 595,91. 

K 31. 12. 2010 evidovala obec výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 

Kč 505 912,46, výsledek vyšel při uzávěrce za rok jako rozdíl účtů výnosů a nákladů. 

Celková částka dlouhodobých úvěrů ke konci roku 2010 činila Kč 2 094 587,30 - na plyno-

fikaci Kč 442 000,-- (má být splaceno v roce 2012), na byty v budově obecního úřadu 

Kč 1 273 530,-- (má být splaceno v roce 2024) a na infrastrukturu k 5 rodinným domkům 

Kč 379 057,30 (má být splaceno v roce 2018).  

Obec evidovala k 31. 12. 2010 krátkodobé přijaté zálohy ve výši Kč 36 800,--. Jednalo se 

o přijaté zálohy na topení v obchodě, v hospodě a v bytě nad hospodou. 

Obec na konci roku 2010 evidovala přijaté zálohy na dotace ve výši Kč 298 591,--. Jednalo 

se o dotaci na pořádání voleb do PS Parlamentu ČR - Kč 17 550,--, na pořádání voleb 

do Zastupitelstva obce - Kč 19 000,--, na nový Územní plán - Kč 60 000,--, na vybavení 

Sběrného dvora - Kč 200 000,-- a na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Kč 2 041,--. 

K 31. 12. 2010 obec evidovala dohadné účty pasivní ve výši Kč 111 690,--, jednalo se 

o zálohy na elektrickou energii. Na dohadné účty pasivní vstupují závazky za přijaté 

výkony, u kterých není známá přesná výše částky nebo také prozatím chybí doklad.   
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Obyvatelé 

K 31. prosinci 2010 bylo ve Lhotách u Potštejna trvale hlášeno 299 obyvatel (156 mužů 

a 143 žen). Oproti konci roku 2009 se počet občanů s trvalým bydlištěm ve Lhotách zvýšil 

o tři občany. 

Ke konci roku 2010 bylo ve Lhotách 63 občanů do věku 15 let (34 mužů a 29 žen), 

190 občanů ve věku 15 až 64 let (103 mužů a 87 žen) a 46 občanů ve věku nad 64 let 

(19 mužů a 27 žen). 

Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2010 byl 39,25 let (38,06 let u mužů a 40,56 let u žen). 

V roce 2010 se ve Lhotách narodilo sedm dětí:  

- Vojtěch Drbohlav (č. p. 38);   

- Eliška Hovorková (č. p. 97);  

- Liliane Nedvědová (č. p. 97);   

 - Jan Kubíček (č. p. 103); 

 - Viktorie Švorcová (č. p. 47); 

 - Žaneta Horváthová (č. p. 34); 

- Dominik Dvořák (č. p. 34).   

Během roku 2010 se do Lhot trvale přihlásili tito občané: 

 - Lucie Mátlová, Michal Koza, Tereza Kozová a Dominik Koza (všichni č. p. 34); 

- Vladimír Millich (č. p. 109). 

Během roku 2010 si trvalé bydliště ze Lhot odhlásili tito občané: 

- Andrea Elichová (č. p. 109); 

- Marie Plchová a Michal Plch (č. p. 91); 

- Kateřina Růžičková a Jan Růžička (č. p. 25); 

- Jana Tomanová a Matěj Soural (č. p. 104); 

- Ilona Vavrušková (č. p. 55). 

V roce 2010 zemřela jedna obyvatelka Lhot: 

 - Marie Kopecká (rok narození 1932 - po nemoci, č. p. 10). 

Nejstarší obyvatelkou Lhot je paní Jana Tomková (narozena v roce 1921) a nejstarším 

obyvatelem je pan Jaroslav Morávek (narozen v roce 1928). 

V roce 2010 proběhly ve Lhotách dvě svatby: 

- Kateřina Dušková a Pavel Štěpaník; 

- Andrea Šedová a Martin Morávek. 
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Svatby 

V roce 2010 proběhly ve Lhotách dvě 

svatby. Ani jedni novomanželé ale 

ve Lhotách nežijí.   

Kateřina Dušková a Pavel Štěpaník 

V sobotu 17. července 2010 se 

na zámku v Litomyšli provdala 

Kateřina Dušková za Pavla Štěpaníka. 

Kateřina vyrostla ve Lhotách č. p. 35. S Pavlem 

se Kateřina seznámila před třemi lety v Praze, 

kam se posléze za Pavlem přestěhovala. 

V současné době oba žijí v Praze. Kateřina má 

stále trvalé bydliště ve Lhotách. 
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Andrea Šedová a Martin Morávek 

V sobotu 21. srpna 2010 se na zámku 

v Chocni provdala Andrea Šedová za Mar-

tina Morávka. 

Martin vyrostl ve Lhotách č. p. 74 a Andreu 

z Koldína si vzal po šestileté známosti. No-

vomanželé zatím bydlí v domě Andreiných 

rodičů v Koldíně a chystají se rekonstruovat 

starý domek v Koldíně. Martin má stále 

trvalé bydliště ve Lhotách. 
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Narození 

V roce 2010 se ve Lhotách narodilo sedm miminek - tři chlapci a čtyři holčičky. Dvě mi-

minka ve Lhotách bydlí a další zde mají pouze trvalé bydliště. Čtyři miminka mají ve Lho-

tách prarodiče a Dominik Dvořák (nar. 17. října 2010) ke Lhotám již žádnou vazbu nemá.  

Vojt ěch Drbohlav 

V sobotu 3. dubna 2010 se manželům 

Radaně a Martinu Drbohlavovým, Lhoty 

u Potštejna č. p. 38 narodil syn Vojtěch. 

Radana s Martinem jsou manželé od roku 2008 

a nyní žijí v bytě v Rychnově nad Kněžnou. 

Radana má stále trvalé bydliště ve Lhotách,  

ale zatím neplánuje, že by se do Lhot vrátila. 

Eliška Hovorková 

V úterý 2. června 2010 se manželům Monice a Aleši Hovorkovým, Lhoty u Potštejna 

č. p. 97 narodila dcera Eliška. Monika s Alešem 

jsou manželé od roku 2005, po svatbě žili a praco-

vali tři a půl roku v Anglii. Po návratu si přestavěli 

část domu Moničiných rodičů na samostatný byt, 

do kterého se letos v létě přestěhovali.  

Štěpán s maminkou 
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Liliane Nedvědová  

V sobotu 26. června 2010 

se Lucii Myšákové a Da-

nielu Nedvědovi, Lhoty 

u Potštejna č. p. 97 naro-

dila dcera Liliane. Lilinka 

s rodiči bydlí v rodinném 

domku kousek za Prahou, 

ale do Lhot jezdí za babič-

kou a dědou trávit každou 

volnou chvilku. Lucie má stále trvalé bydliště ve Lhotách.  

 

Jan Kubíček 

V pátek 2. července 2010 se Radce 

Peňázové a Martinu Kubíčkovi, Lho-

ty u Potštejna č. p. 103 narodil syn Jan. Rodina 

v současné době žije v Doudlebách nad Orlicí. 

Radka má stále trvalé bydliště ve Lhotách, 

ale zatím neplánuje, že by se do Lhot vrátila. 
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Viktorie Švorcová 

V pondělí 23. srpna 2010 se Simoně Petráňkové 

a Martinu Švorcovi, Lhoty u Potštejna č. p. 47 

narodila dcera Viktorie. Simona s Martinem žijí 

v domě Martinových rodičů v Ještěticích, 

kde si část domu přestavují 

na samostatný byt. Simona má stále 

trvalé bydliště ve Lhotách, ale zatím 

neplánuje, že by se do Lhot vrátila. 

 

Žaneta Horváthová 

V úterý 5. října 2010 se Ivetě Horváthové, 

Lhoty u Potštejna č. p. 34 narodila dcera Žaneta. 

Doma na ní čekali tři sourozenci - čtrnáctiletý 

bratr Dušan, jedenáctiletá sestra Nikita a osmi-

letá sestra Kateřina.  
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Obecní úřad 

V roce 2010 na Obecním úřadě stále pracovala jako účetní paní Dana Dědková, obecním 

zaměstnancem byl Vlastislav Padrtka, lesním hospodářem Libor Provazník a o obecní 

vodovod s vodárnou se staral Lukáš Horský.  

V rámci veřejně prospěšných prací pracovali pro obec od 1. dubna do 31. října 2010 Petr 

Fibikar, Jiří Horský, Jaromír Kameník a od 1. června do 31. listopadu 2010 Jiří Kopecký. 

Tito zaměstnanci provedli v obci několik oprav (např. most do Sádek, poklop kontrolní 

šachty za bytovkami, vymalování autobusové zastávky, natření zábradlí), údržbu zeleně 

(sekání trávy (na návsi, na hřišti, u vodárny, za tělocvičnou), shrabování a odvoz trávy 

za tělocvičnu, skácení stromů a keřů), vyžínání v lese, vybourání a zapravení 

po zabudování bočních dveří u hospody, stavební úpravy v hasičárně, uklizení skladů 

u obecního úřadu, vyčištění nádrže na návsi od bažinců, prohrnování sněhu a podobně. 

Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadě byly v roce 2010 v pondělí od 6.30 

do 18.00 hod. 

 

Knihovna 

Knihovna se i v roce 2010 nacházela v prostorách obecního úřadu a byla otevřena každý 

čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod. Knihovnicí byla stále paní Zuzana Janečková. 

 

Internet pro občany 

Také v roce 2010 byl v prostorách obecního úřadu veřejnosti k dispozici jeden počítač, 

který byl připojen na internet. Přístup k internetu byl občanům poskytován zdarma 

a to v pondělí od 6.30 do 18.00 hod. a v úterý až pátek od 6.30 do 13.00 hod. 

 

Platby občanů obci 

Místní poplatky byly v roce 2010 ve Lhotách vybírány dva - poplatek ze psů a poplatek 

za odpady. Poplatek ze psů činil v roce 2010 Kč 50,-- za každého psa a poplatek za odpady 

činil K č 450,-- za osobu. Poplatek za odpady platila osoba, která měla trvalé bydliště 

ve Lhotách nebo zde vlastnila objekt k rekreačnímu využití. 

Obec dále vybírala od občanů platby za vodu - vodné. Na začátku roku občané zaplatili 

zálohu za vodné a v pololetí bylo konečné vyúčtování za rok - druhá polovina roku 2009 

a první polovina roku 2010. Občané platili za pronájem vodoměru Kč 75,-- a poté 

za odebraný počet m3. V roce 2010 občané platili až v srpnu a jeden m3 stál Kč 13,--. 

 



 - 27 - 

Pošta 

Pošta byla v roce 2010 otevřena každý den kromě víkendu. Otevírací doba byla na konci 

roku tato: pondělí 7.30 - 11.30 hod., úterý 7.30 - 11.00 hod., středa 12.30 - 15.30 hod., 

čtvrtek 7.30 - 11.00 hod. a pátek 7.30 - 11.00 hod. Na poště pracovala v roce 2010 stále 

paní Marie Marholdová z Koldína. 

 

Obchod 

V roce 2010 měla obchod stále v pronájmu paní Phuc Nguyen Thi. Na konci roku 2010 

byla otevírací doba obchodu tato: pondělí, středa, čtvrtek a pátek 7.00 - 11.00 hod. 

a 13.30 - 16.30 hod., úterý a sobota 7.00 - 10.30 hod. a v neděli bylo zavřeno. Většinou byl 

obchod ale otevřen i přes polední pauzu - lidé to poznali podle otevřených venkovních 

dveří. 

 

Hospoda 

Hospodu měl od podzimu roku 2008 pronajatou pan Zdeněk Matějka, od jara roku 2009 

obsluhovali jeho rodiče (Marie a Ladislav Matějkovi). Paní Matějková si od 6. března 2010 

pronajala hospodu na své jméno a pronájem ukončila ke konci září. Naposledy bylo 

otevřeno v úterý 28. září 2010. Otevírací doba byla tato: pondělí zavřeno, úterý, středa, 

čtvrtek a neděle 18.00 - 21.00 hod. a v pátek a v sobotu 18.00 - 24.00 hod. 

Od října 2010 měl hospodu pronajatou pan Martin Slavík z Chocně. Pan Slavík si pronajal 

také byt nad hospodou. Hospoda byla poprvé otevřena v pátek 29. října 2010. Při otevření 

hrála kapela Stará vesta (folk a country). Do konce roku hrály různé menší kapely (country, 

bluegrass) v hospodě ještě třikrát. Hospoda byla otevřena i během Silvestrovského 

fotbalového zápasu. Nájemce hospody zajistil také Silvestrovský program, na který byly 

prodány všechny místenky. 

Martin Slavík obsluhoval 

většinou sám, ale někdy mu 

pomáhala přítelkyně Renáta 

Vladeková. 

Otevírací doba byla tato: 

pondělí zavřeno, úterý, 

středa, čtvrtek a neděle 

18.00 - 21.00 hod. a v pátek 

a v sobotu 18.00 - 24.00 hod. 
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Veřejná autobusová doprava 

Obcí Lhoty u Potštejna projížděly ke konci roku 2010 čtyři autobusové linky (č. 660572, 

660209, 660207, 660504), tyto linky byly provozovány firmami ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. 

a AUDIS BUS s. r. o. Rychnov nad Kněžnou. Obě tyto společnosti byly zapojeny do ta-

rifu IREDO (Integrovaná Regionální Doprava). Tarif IREDO byla společná jízdenka 

pro všechny autobusové dopravce i pro vlaky, umožňovala absolvovat celou cestu na jeden 

jízdní doklad a nepočítala okliky (zaplatilo se vždy stejně bez ohledu na trasu spoje).  

Na konci roku 2010 odjíždělo ze Lhot v normální pracovní den (mimo prázdnin a víkendů) 

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., 12.55 hod., 14.35 hod., 16.35 hod.), 

pět spojů jezdilo do Rychnova nad Kněžnou (ze Lhot odjížděly v 5.05 hod., 6.45 hod., 

10.01 hod., 12.20 hod., 14.50 hod.), jeden spoj končil v Doudlebách nad Orlicí (odjezd 

ze Lhot v 15.38 hod.), jeden v Přestavlkách (odjezd ze Lhot v 9.40 hod.) a jeden měl 

cílovou stanici ve Vamberku (ze Lhot odjížděl v 17.35 hod.). Přímý autobus do Chocně 

v roce 2010 nejezdil, ale s přestupem v Přestavlkách se dalo do Chocně dostat třemi spoji 

(odjezd ze Lhot v 4.20 hod., 6.45 hod., 9.40 hod.) a s přestupem na Sudslavi dvěma spoji 

(odjezd ze Lhot v 12.20 hod., 14.50 hod.). V sobotu odjížděl ke konci roku 2010 ze Lhot 

jeden spoj a to do Kostelce nad Orlicí v 6.10 hod. V neděli ze Lhot nejel žádný autobus. 

Do Lhot na konci roku 2010 přijíždělo v normální pracovní den z různých směrů celkem 

16 spojů. Z Kostelce nad Orlicí přijíždělo deset spojů (příjezd do Lhot v 6.00 hod., 

6.40 hod., 8.28 hod., 12.53 hod., 14.34 hod., 15.36 hod., 16.28 hod., 17.33 hod., 

19.27 hod.), z Rychnova nad Kněžnou přijíždělo pět spojů (do Lhot přijížděly v 6.42 hod., 

9.40 hod., 12.20 hod., 14.50 hod, 16.35 hod.), jeden spoj přijížděl z Přestavlk (příjezd 

do Lhot v 10.01 hod.) a jeden spoj přijížděl z Vamberka (příjezd v 18.55 hod.). Přímý 

autobus z Chocně v roce 2010 nejezdil, ale s přestupem v Přestavlkách se dalo z Chocně 

dostat třemi spoji (příjezd do Lhot v 9.25 hod., 14.50 hod., 16.50 hod.), s přestupem 

v Rájci jedním spojem (příjezd do Lhot v 5.45 hod.) a s přestupem na Sudslavi také jedním 

spojem (příjezd do Lhot v 5.28 hod.). V sobotu do Lhot žádný autobusový spoj v roce 

2010 nepřijížděl a v neděli pouze jeden a to z Kostelce nad Orlicí (příjezd v 17.53 hod.). 

Spoje do Rychnova nad Kněžnou jezdily ze Lhot na Polom, Proruby, do Potštejna, Záměle, 

Vamberka a přes Lupenici do Rychnova (dva spoje zajížděly na Sudslavu - kvůli dětem, 

které chodily do lhotecké školy). Některé spoje do Kostelce nad Orlicí jely ze Lhot 

do Borovnice, Krchleb, Svídnice a přes Kosteleckou Lhotu do Kostelce (šest spojů) 

a některé spoje jezdily do Kostelce přes Borovnici, Krchleby, Chleny, Vrbici, Doudleby 

nad Orlicí a do Kostelce (dva spoje). 
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Oprava propadlého poklopu kontrolní 

šachty u č. p. 115 

V dubnu 2010 proběhla oprava propadlého 

poklopu kontrolní šachty, vedoucí z bývalého 

mlýnského náhonu (jež spojuje Hájecký potok 

a potok Brodec). Tento bývalý mlýnský náhon 

vede v současnosti okolo č. p. 115 a č. p. 106 

v zemi a dále je již venkovní koryto. 

Poklop byl již několik let rozbitý a otvor 

do potoka několik metrů hluboký byl 

provizorně zakryt pletivem. 

 

 

Oprava mostu do Sádek 

V dubnu 2010 proběhla oprava díry 

na mostě přes Brodec z návsi do Sádek. 

Na začátku roku 2010 se na mostě 

objevila malá propadlina, ze které 

se postupně stala díra, kterou bylo 

vidět skrz most. Most byl v minulých 

letech již provizorně zpevněn a vy-

podložen pilířem. Most by potřeboval 

celkovou rekonstrukci, na kte-

rou obec bohužel zatím nemá 

peníze. Obec se snaží na opravu 

mostu získat dotaci, ale to se jí 

zatím nepodařilo. Opravu 

provedli zaměstnanci obce. 
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Prořezání stromů u č. p. 9  

V dubnu 2010 provedla firma specializující 

se na práce ve výškách prořezání proschlého 

akátu a lípy u č. p. 9 - Starovi. Stromy, 

zejména akát měly velmi proschlé větve, 

které při větru padaly a ohrožovaly okolí. 

 

 

Skácení tújí u kříže ve Velké Lhotě  

V dubnu 2010 vykáceli obecní zaměstnanci túje u kříže ve Velké Lhotě. Túje byly již 

přerostlé a zastiňovaly kříž, který přes ně nebyl téměř vidět. 
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Umístění poštovní schránky 

na budovu Obecního úřadu 

V roce 2009 proběhla oprava 

chodníku před Obecním úřadem. 

V souvislosti s touto opravou byla vyjmuta poštovní 

schránka ze svého původního umístění - na ploše 

napravo od vchodu do úřadu. Od opravy chodníku 

v roce 2009 byla schránka provizorně opřena o bu-

dovu úřadu. V květnu 2010 byla schránka přidělána 

na budovu úřadu - vlevo od vchodu.  

 

Skácení ořechů před č. p. 5  

V květnu 2010 byly vykáceny oře-

chy ve svahu před č. p. 5 - Horáč-

kovi. Stromy již byly staré a láma-

ly se jim větve, které ohrožovaly 

okolí. Skácení stromů a úklid 

provedli obecní zaměstnanci. 
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Nové boční dveře do hospody 

V červnu 2010 vybourali obecní 

zaměstnanci v hospodě jedno 

okno a firma Stavona, spol.  

s r. o. z Českých Libchav místo 

něho namontovala dveře. Část 

otvoru po okně byla zaměstnan-

ci úřadu zazděna a doobložena 

cihlami. Z venku byl před dveře 

udělán dřevěný schod. 
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Výměna sloupů telefonního vedení 

V červnu 2010 bylo v Sád-

kách vyměněno několik dře-

věných sloupů telefonního 

vedení. Původní dřevěné 

sloupy byly přímo v zemi. 

Nové sloupy již mají 

betonové patky, na kterých 

je dřevěný sloup přidělán.  

  

 

 

 
 

Vysazení ovocných stromů 

V červenci 2010 byla při příjezdu do Lhot 

směrem od Skrovnice (před vodárnou) 

vysazena řada ovocných stromů. Stromy 

vysázeli členové Českého zahrádkářského 

svazu, Chleny - Jaroslav Petráněk 

ze Lhot a Ladislav Plocek ze Chlen. 

Byly zde vysázeny tyto druhy jabloní: 

Panenské české, Hájkova muškátová 

reneta, Smiřické vzácné, Malinové 

holovouské, Boskopské červené, Mat-

čino a Rubinola. Na vysázení jabloní 

byla získána dotace přes Nad Orlicí, 

o. p. s. 
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Autobusová zastávka - 

opravy a úprava okolí  

V dubnu 2010 vyřezali 

obecní zaměstnanci pře-

rostlé keře za autobu-

sovou zastávkou v Malé 

Lhotě a celou plochu 

uklidili. Během roku keře opět 

obrazily a zazelenaly se. V srpnu 

pak obecní zaměstnanci auto-

busovou zastávku vymalovali 

a v září natřeli zábradlí u potoka 

u zastávky. Střecha zastávky byla 

natřena již v roce 2008. 
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Oprava silnice od školy do Velké Lhoty  

Na konci září byla opravena silnice mezi Velkou a Malou Lhotou. Oprava začala před 

školní zahradou a pokračovala okolo hasičárny až za rybník ve Velké Lhotě. Největší díry 

byly vyspraveny emulzí a štěrkovou drtí. Majitelem silnice je Královéhradecký kraj 

a opravu nechala provést Správa silnic Královéhradeckého kraje. 


