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Homol 

I v roce 2014 patřil kostel na Homoli pod Římskokatolickou farnost - děkanství Kostelec 

nad Orlicí. Mše sloužil kněz Benedikt Rudolf Machalík. 

Mše v kostele na Homoli v tomto roce začínaly v 14.30 hod. a konaly se v neděli 

20. dubna, 27. dubna, 25. května, 8. června, 22. června, 13. července, 27. července, 

10. srpna, 24. srpna, 28. září, 12. října, 26. října, 9. listopadu, 23. listopadu a 14. prosince. 

Na pouťovou neděli 11. května a v neděli 14. září při příležitosti Švestkové pouti se konaly 

tři mše (od 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.).   

V neděli 13. července 2014 se od 15.00 hod. konal 

v kostele na Homoli Varhanní koncert. V podání 

královédvorské varhanice Jany Havlíčkové zazněly 

Ave Maria F. Shuberta, Toccatu J. S. Bacha a další díla.  

V neděli 20. července 2014 se od 15.00 hod. v homols-

kém kostele uskutečnil koncert skupiny Gemma 

ze Sopotnice.  

V neděli 2. listopadu 2014 se v kostele na Homoli 

konala od 14.00 hod. Svatohubertská slavnost, na které účinkoval kvartet lesních rohů 

Hubertovi trubači a pěvecký sbor Carmina Alta. 

Hřbitov byl otevřen v letním období od 7.00 hod. do 19.00 hod. a v zimním období  

od 8.00 hod. do 16.00 hod.  
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V roce 2011 se Obec Lhoty u Potštejna a Obec Borovnice stali vlastníky homolského scho-

diště. V roce 2014 nechaly tyto obce zpracovat dokumentaci týkající se schodiště a ohradní 

zdi okolo hřbitova. Byla zpracována Výkresová dokumentace stávajícího stavu památky 

včetně geometrického zaměření za Kč 53 700,--, dále byl proveden Průzkum staveb- 

ně-technického stavu památky včetně průzkumu archivních materiálů za Kč 51 930,-- 

a byla zpracována Projektová dokumentace na realizaci 1. etapy - rekonstrukci ohradní zdi 

hřbitova a jižní brány se sochařskou výzdobou za Kč 59 320,--. Polovinu uvedených 

nákladů uhradila Obec Lhoty u Potštejna a polovinu Obec Borovnice. 

V únoru 2013 byly vykáceny stromy, které kryly stráň mezi schodištěm a příjezdovou 

cestou k Homoli. V únoru a březnu 2014 lhotečtí 

dobrovolní hasiči uklidili větve, vyřezali roští 

a spálili klestí po těžbě dřeva v této stráni. Obec-

ní úřad jim za tyto práce zaplatil Kč 30 000,--.  

V roce 2014 byl na vykácené stráni třikrát 

proveden chemický postřik herbicidy, aby paře-

zy znovu neobrazily výhonky.  

V roce 2014 byla opravena socha Sv. Leonarda 

na balustrádě schodiště, více v části Restaurování soch, str. 59. 
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Seznam zkratek 

 

a. s. - akciová společnost 

aj. - a jiné 

cca - circa 

č. - číslo 

č. p. - číslo popisné 

ČR - Česká republika 

DPH - Daň z přidané hodnoty 

DSO - Dobrovolný svazek obcí 

DVD - digitální víceúčelový disk 

ha - hektar 

hod. - hodin 

j. n. - jinde nezařazené 

JPO - Jednotka požární ochrany 

Kč - Koruna česká 

kg - kilogram 

kult. - kulturní 

kV - kilovolt 

l - litr 

m - metr 

m
2
 - metr čtverečný 

m
3
 - metr krychlový 

min. - minuta 

ml. - mladší 

mm - milimetrů 

MS - Myslivecké sdružení 

např. - například 

nar. - narozen 

NN - nízké napětí 
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o. p. s. - obecně prospěšná společnost 

Ob. příjmy a výdaje z fin. operací - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

odpa - oddíl, paragraf rozpočtové skladby (v účetnictví) 

Ost. zál. kult., církve, sděl. prostř. - Ostatní záležitosti kultury, církve, sdělovacích 

prostředků 

pol. - položka rozpočtové skladby (v účetnictví) 

Poř., zach. a obn. hodnot místního kult., národ. a histor. povědomí - Pořízení, zachování 

a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 

q - metrický cent 

s. - sekund 

s. p. - státní podnik 

s. r. o. - společnost s ručením omezeným 

sam. - samosprávný 

SDH - Sdružení dobrovolných hasičů 

SK - sportovní klub 

SR - státní rozpočet 

st. - starší nebo stavební 

str. - stránka 

sv. - svatý 

T. G. Masaryka - Tomáše Garrigue Masaryka 

TJ - Tělovýchovná jednota 

TTC - Table tenis club 

ÚSKP - Ústřední seznam kulturních památek 

úz. - územní 

VPS SR - Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu 

zastupit. - zastupitelstvo 

ZŠ - Základní škola 

ZŠ a MŠ - Základní škola a Mateřská škola 

°C - stupně Celsia 
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Seznam použitých zdrojů 

http://www.miroslavantl.cz 

http://cs.wikipedia.org 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

http://triclub.dobruska.cz 

http://www.borovnice.info  

http://www.infomet.cz 

http://www.mapy.cz 

http://www.oredo.cz 

http://www.volby.cz 

http://zslhoty.rajce.idnes.cz 

Lhotecké školní listy z roku 2014. 

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, Jana Havla, Jiřího Vacka a fotografie 

poskytnuté novomanžely. 

 

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

 

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

 

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

v elektronické podobě. 

 

 


