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Obchod a pohostinství, č. p. 44 - energetické úspory  

V roce 2013 začaly práce s energetickými úpravami budovy obchodu a pohostinství, 

které byly rozděleny dvěma firmám.  

Práce týkající se zateplení obvodových stěn, stropů, výměnu oken a vstupních dveří 

zajistila firma   R E M I N G ,   s. r. o. z Rychnova nad Kněžnou. Na konci září postavila 

firma na části budovy obchodu a pohostinství lešení a v říjnu začali její pracovníci 

s pracemi - sundali dřevěné obložení, nalepili polystyren, byla vyměněna okna, výlohy 

a dveře, nataženo lepidlo s perlinkou, přiděláno nové dřevěné obložení a udělána nová 

fasáda. Práce na zateplení budovy (dokončení fasády a soklů) byly přerušeny pro nepřízeň 

počasí a budou dokončeny v roce 2014. Ze zadní strany budovy bylo v kuchyni hospody 

a v jednom pokoji bytu nad hospodou zazděno jedno okno. Ze zadní strany budovy byla 

zbourána nakládací rampa, která již nebyla obnovena. Byla zrušena také původní kotelna 

a spižírna v hospodě a místo nich byla vybudována v hospodě další místnost navazující 

na zadní prostory hospody se samostatným vstupem z kuchyně. Proto byly zazděny vrata 

do kotelny a udělána nová okna do nové místnosti. V bytě nad hospodou byla zateplena 

zadní místnost a strop kuchyně. Nad obchodem bylo provedeno také zateplení stropu 

(položena vata do stropní konstrukce a proveden záklop (podlaha) z dřevotřískových 

desek). V roce 2013 bylo vyfakturováno celkem Kč 2 458 586,--. 

Práce týkající se nové topné soustavy včetně plynových kotlů provedla firma K Mont 

Choceň, s. r. o. z Vysokého Mýta. Firma vymontovala původní radiátory a rozvody otopné 

soustavy. Byla zrušena centrální kotelna na tuhá paliva a nově bylo vybudováno vytápění 

plynem. Byly pořízeny nové plynové kotle (jeden do prodejny, jeden do pohostinství 

a jeden do bytu 

nad pohostinstvím) 

a udělány nové 

rozvody otopné 

soustavy včetně 

nových radiátorů. 

Toto vše stihla 

firma do konce 

listopadu 2013 

a ve smluvené vý-

ši Kč 790 130,--. 
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Památník na pozemkovou re-

formu a pískovcové kříže - nové 

informační tabule 

Díky projektu Místní akční skupiny 

NAD Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých 

Horek "Obnova památek na dohled 

z Homole" byly v roce 2012 opraveny 

ve Lhotách tři kulturní památky 

místního významu (památník na po-

zemkovou reformu na stavební parcele 

číslo 67/6 u č. p. 53, pískovcový kříž 

v Malé Lhotě na pozemku číslo 869/6 

v předzahrádce u č. p. 14 a pískovcový 

kříž ve Velké Lhotě na pozemku číslo 

923/3 na pravém břehu potoka).   

Na jaře 2013 byly vedle těchto památek 

umístěny podstavce na cedule a v létě 

byly na tyto podstavce přidělány 

informační cedule po-

jednávající o těchto 

památkách. Památních 

na pozemkovou reformu 

je z důvodu nedokončené 

rekonstrukce č. p. 53 stále 

provizorně umístněn 

na dvoře Obecního úřadu. 
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