
 - 107 - 

Oprava levé kaple 

V roce 2013 byla 

opravena také celá 

levá kaple při pří-

chodu po schodech. 

Kaple byla také 

postavena v roce 

1703. Nejdříve byla 

opravena červená 

oplechovaná střecha 

s věžičkou. Střecha 

i věžička byly po-

tlučeny měděným plechem. Dále byly dány nové okapy a svody. Zrekonstruována byla 

i dvě kulatá okna, stará již měla rozbitá skla. Původní hnědé dveře byly vyměněny 

za středně hnědé ve stejném tvaru. Fasáda byla také opravena, na světle žlutý odstín. 

Vnitřek kaple sloužil v minulých letech jako skladiště. Nepořádek byl tedy nyní vyklizen 

a bylo vymalováno také na bílý odstín (byla nahrazena původní cihlová barva do výšky 

oken a žlutý strop s šedými pruhy u klenby). 
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Oprava věže kostela 

Ke konci roku 2011 byla dokončena oprava věže homolského kostela, v roce 2012 bylo 

z věže sundáno lešení. Bo-

hužel s věží nebyl opraven 

roh betonové římsy těsně 

pod střechou směrem 

ke kostnici. Na jaře 2013 

bylo tedy znovu postaveno 

lešení v rohu, kde chyběl 

roh betonové římsy. Římsa 

byla opravena a lešení opět 

sundáno. 
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Nové dřevěné schodiště na věž a na zvonici 

Na levé straně kostela při příchodu po schodech 

bývaly schody na věž a na zvonici, dodnes je vidět 

pouze obrys na fasádě kostela, kde bývaly. 

Na podzim 2013 bylo na místo původního schodiště 

umístěno nové dřevěné schodiště. Toto schodiště má 

stříšku zakrytou plechem. Na okraji střechy scho-

diště je umístěn okap, který navazuje na původní 

svod ze stře-

chy kostela, 

který musel 

být o kus po-

sunut. 
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Nová informační tabule 

Díky projektu Místní akční skupiny NAD Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek "Obnova 

památek na dohled z Homole" byla obnovena střešní krytina na věži homolského kostela. 

Tento projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova České republiky. 

V roce 2013 byly u obnovených památek v rámci tohoto projektu umístěny podstavce 

s cedulemi pojednávající o těchto památkách. Vedle věže kostela na Homoli, u nových 

dřevěných schodů, byla také umístěna cedule pojednávající hlavně o opravě věže. 

V kostnici pak byl umístěn panel o drobných a lidových 

sakrálních památkách v okolí Homole. 
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Pohled na Malou Lhotu z Homole po vykácení stromů na homolské stráni, které dříve 

bránily ve výhledu.  
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Seznam zkratek 

 

a. s. - akciová společnost 

č. - číslo 

č. p. - číslo popisné 

ČR - Česká republika 

DPH - Daň z přidané hodnoty 

DSO - Dobrovolný svazek obcí 

hod. - hodin 

Kč - Koruna česká 

MŠ a ZŠ - Mateřská škola a Základní škola 

mm - milimetrů 

např. - například 

odpa - oddíl, paragraf rozpočtové skladby (v účetnictví) 

ODS - Občanská demokratická strana 

o. p. s. - obecně prospěšná společnost 

pol. - položka rozpočtové skladby (v účetnictví) 

PK - pozemkový katastr 

RZ - rychlostní zkouška 

s. - sekund 

SDH - Sdružení dobrovolných hasičů 

s. p. - státní podnik 

s. r. o. - společnost s ručením omezeným 

sv. - svatý 

t. j. - to je 

TJ - Tělovýchovná jednota 

TTC - Table tenis club 

ZŠ a MŠ - Základní škola a Mateřská škola 

°C - stupně Celsia 
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Seznam použitých zdrojů 

 

http://cs.wikipedia.org 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

http://triclub.dobruska.cz 

http://zpravy.idnes.cz 

http://www.brodec.cz  

http://www.infomet.cz 

http://www.mapy.cz 

http://www.oredo.cz 

http://www.rally-kostelec.cz 

http://www.ttc-lhoty.cz/ 

http://www.volby.cz 

http://zslhoty.rajce.idnes.cz 

Lhotecké školní listy z roku 2013. 

Podklady týkající se MS Podháj Lhoty u Potštejna od Libora Provazníka. 

Podklady týkající se TTC Lhoty u Potštejna od Jiřího Vavrušky. 

Podklady z Obecního úřadu - účetní výkazy, inventurní seznamy, zápisy z veřejného 

zasedání obecního zastupitelstva a podobně. 

Vlastní fotografie, fotografie od Libora Hájka a fotografie poskytnuté novomanžely 

a rodiči miminek. 

 

Děkuji všem, kteří mi při psaní této kroniky velmi pomohli.  

 

http://www.mapy.cz/
http://www.oredo.cz/
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DVD 

 

Na prvním DVD je kronika v elektronické podobě, fotografie a některé zdroje 

v elektronické podobě. 

 

Na druhém DVD je Film z předání obecního znaku a vlajky. 


