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Informační tabule  

V roce 2010 byla ve Velké Lhotě u rybníka 

v rámci projektu Naučná stezka Mezi Orlicemi 

umístěna nová informační tabule. Část roku 

byla na tabuli umístěna provizorní cedule 

s popisem pamětí Velké Lhoty.  

 

Druhá cedule o Cihelně a o Horákově buku 

byla umístěna také v roce 2010 cestou 

na Vrší, u rozcestí k Horákovu buku.  

Na konci roku 2010 byly provizorní cedule 

odstraněny a až ke konci roku 2012 zde 

byly umístěny cedule v konečné podobě.  
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Opravy a úpravy budov 

V roce 2012 někteří majitelé domů vyměnily stará okna za nová, nechali udělat novou 

střechu nebo novou fasádu, přistavěli k domu přístřešek či pokračovali s opravami 

nebo dokončením nových domů. 

Nová okna - č. p. 16 

Manželé Švecovi nechali na podzim vyměnit na svém domě část oken. 

Nová střecha na části domu a přístřešek za domem - č. p. 20 

Milan Čestický nechal na svém domě na jaře udělat část nové střechy a na podzim 

vybudoval za domem dřevěný přístřešek. 
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Nová střecha - č. p. 37 

Manželé Kurkovi nechali v létě udělat novou střechu na části svého domu. 

  

 

Nová střecha, okna a fasáda - č. p. 39 

Jana Kaplanová nechala na jaře na svém domě udělat novou střechu, vyměnit okna a udělat 

novou fasádu. 

 

 

Nový přístřešek - č. p. 52 

Manželé Bartoňovi přistavěli v létě ke svému domu nový přístřešek. 
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Oprava budovy - č. p. 53 

V roce 2012 pokračovala 

rekonstrukce budovy č. p. 53, 

Zářeckých. 

Na jaře byly stěna s vraty a stě-

na k obecnímu úřadu dozděny 

do jedné plochy a nahozeny. 

V dubnu byla shozena původní 

střešní krytina, poškozené části 

krovů byly nahrazeny novými 

a zakryty novou střešní kryti-

nou. Dále byl vyzděn nový komín a provedeno oplechování včetně okapů a svodů. 

Na konci dubna byla udělána nová fasáda na východní straně (strana s vraty), na začátku 

května na straně k obecnímu úřadu a na začátku srpna i k hlavní silnici. V létě byla udělána 

hydroizolace základů na straně od obecního úřadu a od hlavní silnice. Dále byla udělána 

opěrná zídka na ploše před budovou a terasa u vchodu do ní. Na podzim byla 

vyasfaltována plocha před budovou, udělán přístřešek se zábradlím nad vchodem 

a dána jímka. V prosinci pak byly na severní straně namontovány dveře do sklepa. 
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Nový byt v podkroví - č. p. 62 

Červinkovi vybudovali na půdě svého domu nový byt. S přestavbou začali v roce 2011 

a na jaře 2012 se do něho přestěhovala dcera Pavlína s rodinou. 

 

Oprava domu - č. p. 65 

Pavel Charvát začal na podzim s venkovními opravami svého domu - byla nahozena část 

fasády, štítová stěna byla pobita dřevěným obložením a byl opraven přístěnek 

k domu. 
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Nová garáž - č. p. 70 

V roce 2012 pokračovali manželé 

Charvátovi se stavbou garáže, kterou začali 

budovat již před několika lety. 

 

 

Otlučení fasády - č. p. 89 

Veronika Zapletalová nechala na dvou 

stěnách svého domu otlouct starou fasádu.  
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Nový přístřešek - č. p. 92 

Manželé Trojákovi nechali na podzim 

přistavět ke svému domu přístřešek 

nad terasou. 

Nový dům - č. p. 116 

Jindřich Husák začal se stavbou domu 

v létě 2010. V roce 2012 byl dům natřen, 

začaly vnitřní úpravy a v prosinci byla dána 

okna. V létě bylo provedeno zarovnání 

terénu a nově oset trávník. 
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Nový dům - č. p. 117 

František Veverka a Pavlína Šponarová 

začali se stavbou domu v roce 2009 a v čer-

venci 2011 se do domu nastěhovali. V roce 

2012 udělali novou fasádu, začali se stav-

bou garáže a udělali část terénních úprav 

okolo domu. 

Nový dům - č. p. 118 

Roman a Radka Čermákovi začali se stav-

bou svého domu v létě 2010 a v prosinci 

2011 se do domu nastěhovali. V roce 2012 

udělali na domě novou fasádu, začali s te-

rénními úpravami okolo domu a část 

pozemku oplotili. 
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Nový dům - č. p. 119 

Lucie a David Šafkovi začali se stavbou 

svého domu na jaře 2010. V roce 2012 

pokračovali s vnitřními úpravami a v čer-

venci se do domu nastěhovali. Do konce 

roku provedli Šafkovi ještě částečné 

zateplení fasády. 

Nový dům - č. p. 120 

Monika a Petr Kovaříčkovi začali se stav-

bou svého domu na jaře 2010 a v září 2011 

se do domu nastěhovali. V roce 2012 

udělali na domě novou fasádu, začali s te-

rénními úpravami okolo domu a dokončili 

terasu s bazénem.  



 - 58 - 

Kravín pod Sádkami 

Manželé Šaldovi, kteří vlastní kravín pod Sádkami, nechali v létě vyměnit střešní krytinu 

na tomto kravíně a směrem ke stráni vybudovali přístřešek.  


