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Potok Brodec a Hájecký potok - čištění 

Ke konci května 2014 způsobil silný déšť 

ve Lhotách u Potštejna záplavy.  

V červnu bylo od č. p. 43, Starých k č. p. 20, 

Milan Čestický vyčištěno od nánosů bahna 

dlážděné koryto potoka Brodec. Dále až 

k soutoku s Hájeckým potokem byly okolo 

potoka vykáceny všechny stromy a keře 

a koryto bylo prohloubeno vybagrováním. 
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Dále bylo prohloubeno koryto 

Hájeckého potoka od č. p. 28, 

Peňázovi až na náves. Před č. p. 31, 

Hájkovi byla odstraněna betonová 

lávka a nahrazena provizorní lávkou 

dřevěnou.  

Vyčištění těchto potoků hradily Lesy 

České republiky, s. p. jako správce 

drobných vodních toků. 
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Dále byl prohlouben silniční příkop 

od obchodu až k soutoku s potokem 

Brodcem, který slouží jako posílení 

zatrubené části Hájeckého potoka. 

Před soutokem byly také vykáceny ně-

které stromy a keře. Čištění tohoto pří-

kopu hradila Obec Lhoty u Potštejna. 

Čištění koryt obou toků provedla firma 

Agro Sprint Servis z Polomi. 
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Rybník pod Horákovým bukem 

Petr a Hana Kotlářovi z Merklovic vybudovali v roce 2013 na Hájeckém potoku 

pod Horákovým bukem rybník. V roce 2014 rybník už krásně obrostl trávou a zapadl 

do okolní krajiny. 
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Opravy a úpravy budov 

V roce 2014 někteří majitelé domů nechali 

udělat novou střechu, fasádu, nechali 

vyměnit okna nebo jinak opravili či upravili 

svůj dům. 

Č. p. 7 - nová barva fasády 

Manželé Duškovi natřeli v roce 2014 svůj 

dům meruňkovou barvou. 

 

Č. p. 48 - nová okna a úpravy zahrady 

V roce 2014 prodal původní majitel Lubo-

mír Andrle dům č. p. 48. Novým majitelem 

se stala Zuzana Janečková ze Lhot u Potš-

tejna č. p. 41. V roce 2014 nechala na do-

mě vyměnit okna a začalo se s terénními 

úpravami zahrady (byla odstraněna část 

starého plotu a skáceny některé stromy). 
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Č. p. 53 - úpravy okolo budovy 

V roce 2014 pokračovala rekonstrukce budovy č. p. 53, Zářeckých.  

Na jaře byla vyzděna nová zeď ve dvoře Obecního úřadu, zeď byla vyzděna ve třetí třetině 

budovy a tvoří hranici pozemku. Zeď k silnici a zdi ve dvoře Obecního úřadu byly v létě 

omítnuty a byla na nich udělána nová fasáda a plechová stříška. Prostřední část okolo lípy 

nebyla vyzděna, ale byla udělána podezdívka na plot a bylo zde přiděláno pletivo. V přední 

části zdi byla z pletiva udělána branka. Na jaře byla na severní straně budovy, také na hra-

nici pozemku vyzděna nová zeď, která zatím zůstala pouze omítnuta. Na část plochy mezi 

zdí a budovou byla položena zámková dlažba a na část okolo lípy zatravňovací dlažba. 
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V roce 2008 
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V roce 2007 
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Č. p. 62 - úprava části fasády 

Červinkovi v roce 2013 přistavěli k domu přístřešek pro auta. V roce 2014 přístřešek 

dodělali a na stěně, ke které je přístřešek přistavěn, dodělali i dřevěné obložení na fasádě 

domu a část fasády natřeli na bílo. 

 

Č. p. 65 - nová okna a fasáda, opravená stodola 

Marcela Hervertová z Kounice, která v roce 2013 koupila dům č. p. 65 od Pavla Charváta, 

nechala v roce 2014 dům opravit. Byla vyměněna okna, udělána nová fasáda a terénní 

úpravy okolo domu. Rodina se do domu nastěhovala na podzim 2014.  
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V roce 2014 byla také opravena polorozbo-

řená stodola za domem, část stodoly byla 

zbourána a zbývající část opravena. 

Č. p. 83 - přístavba k domu 

Markéta Ledrová nechala v roce 2014 

přestavět dům č. p. 83. K původnímu domu 

byly přistavěny další části. Rodina se 

na konci roku do domu nastěhovala.  
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Č. p. 98 - oprava střechy 

V roce 2014 prodali Zdeňka Lošková a František Motyčka č. p. 98. Novými majiteli 

se stali manželé Jitka a Jiří Vavruškovi. Manželé bydlí v Kostelci nad Orlicí, ale oba 

pochází ze Lhot u Potštejna. V roce 2014 nechali opravit střechu. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Č. p. 114 - nová fasáda 

Vlasta Cimrová nechala v roce 2014 udělat novou bílou fasádu na svém domě. 
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Č. p. 117 - nový zahradní domek 

Pavlína a František Veverkovi pokračovali s úpravami okolo svého domu, do kterého 

se nastěhovali v roce 2011. V roce 2014 začali také se stavbou nového zahradního domku. 

Č. p. 119 - úpravy u domu 

Lucie a David Šafkovi se do svého domu nastěhovali v roce 2012. V roce 2014 si nechali 

položit zámkovou dlažbu před dům a vedle garáže. 

Č. p. 120 - nový plot 

Monika a Petr Kovaříčkovi pokračovali v roce 2014 s terénními úpravami okolo svého 

domu, do kterého se nastěhovali v roce 2011. Většinu pozemku v tomto roce také oplotili.  


