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Jmenuji se Ivana Palánová a lhoteckou kroniku píši jedenáctým rokem, od roku 2007. 

Narodila jsem se v roce 1980. Mám dva syny, osmiletého Martínka a pětiletého Honzíka. 

Nyní pracuji na Městském úřadě v Chocni jako vedoucí majetkoprávního oddělení.  

 

Rok 2017 v České republice 

V roce 2017 se po deseti letech objevila v České republice ptačí chřipka, k březnu 2017 

bylo hlášeno 39 ohnisek. Na konci června 2017 bylo Česko oficiálně prosté nákazy. 

Od středy 1. března 2017 započala druhá fáze Elektronické evidence tržeb, kdy firmy 

a podnikatelé ve velkoobchodu a maloobchodu začali elektronicky evidovat tržby. 

Od 31. května 2017 začal platit takzvaný protikuřácký zákon, ten zakazuje kouření 

v restauracích a dalších veřejných prostorách, upravuje ale například i pravidla prodeje 

alkoholu.  

V pátek 23. června 2017 zaznamenal Český hydrometeorologický ústav nad územím Česka 

za dvacet čtyři hodin 298 727 blesků, nejvíce za posledních několik let. 

V pondělí 25. září 2017 zemřel na následky zranění způsobeného pádem z Karlova mostu 

ve věku 80 let český herec Jan Tříska.  

Od neděle 1. října 2017 se rozjela takzvaná účtenková loterie o ceny. Češi se mohli 

registrovat do systému a vkládat do něj specifické kódy z účtenek od obchodníků, 

kteří musí evidovat tržby. Tato povinnost se týká hoteliérů, restauratérů, maloobchodníků 

a velkoobchodníků. Ministerstvo financí výhry v loterii platilo z peněz vybraných 

na daních. Ve hře bylo každý měsíc přes dvacet tisíc cen v hodnotě od jednoho sta korun 

do milionu korun včetně osobního automobilu. 

V neděli 29. října  2017 zasáhla Česko a okolní země vichřice Herwart, nejničivější 

vichřice od roku 2007. V Česku zahynuli čtyři lidé, přes 500 000 domácností bylo 

bez elektrického proudu, přerušen byl provoz na několika železničních tratích a byl zbořen 

kostel sv. Valentina v Mostě.  

Ke konci října 2017 proběhli v České republice volby do Poslanecké sněmovny. Ve středu 

6. prosince 2017 jmenoval prezident Miloš Zeman Andreje Babiše premiérem a ve středu 

13. prosince 2017 jmenoval prezident vládu Andreje Babiše. 

V únoru 2017 v rakouském Hochfilzenu na Mistrovství světa získala biatlonistka Gabriela 

Koukalová zlatou medaili ve sprintu, stříbro z vytrvalostního závodu a bronz ve stíhacím 

závodě. Gabriela Koukalová obsadila druhé místo v celkovém pořadí Světového poháru. 

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála v únoru 2017 v jihokorejském Kangnungu 

na Mistrovství světa zlatou medaili na trati 5 000 metrů a stříbrnou medaili na trati 

3 000 metrů. Podeváté v řadě se stala Martina Sáblíková také světovou šampionkou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_hydrometeorologick%C3%BD_%C3%BAstav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blesk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_T%C5%99%C3%ADska
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vich%C5%99ice_Herwart
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_svat%C3%A9ho_Valentina_(Most)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Most_(m%C4%9Bsto)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Babi%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Andreje_Babi%C5%A1e
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na 5 000 metrů, což před ní nikdo nedokázal. Světový pohár na dlouhých tratích pozdvihla 

nad hlavu již pojedenácté v řadě, což také nemělo v historii obdoby. 

Na Mistrovství světa v akrobatickém lyžovaní a snowboardingu, které se konalo 

v březnu 2017 v Sierra Nevadě ve Španělsku, získala Ester Ledecká zlato v paralelním 

obřím slalomu a stříbro v paralelním slalomu. Ester Ledecká se také stala vítězkou 

Světového poháru. 

Na atletickém mistrovsví světa, které se konalo v srpnu 2017 ve Velké Británii - 

v Londýně, se mistryní světa v hodu oštěpem stala Barbora Špotáková. Barbora Špotáková 

se také stala vítězkou Diamantové ligy. 

V srpnu 2017 se konalo v českých Račicích Mistrovství světa v rychlostní kanoistice. 

Kanoista Martin Fuksa získal zlatou medaili na trati 500 metrů a stříbrnou medaili 

na 1 000 metrů. Martin Fuksa získal zlatou medaili také na Mistrovství Evropy na trati 

500 metrů. Kajakář Josef Dostál získal na tomto Mistrovství světa zlatou medaili 

na 500 metrů a bronzovou medaili na 1 000 metrů.  

V září 2017 se v Sarasotě na Floridě konalo Mistrovství světa ve veslování. Skifař Ondřej 

Synek zde vyhrál zlatou medaili. Mistrem světa se stal již popáté v řadě.  

Česká reprezentace v malém fotbalu zvítězila v říjnu 2017 na Mistrovství světa v tuniském 

Nabeulu. Češi se stali také Mistry Evropy, šampionát se konal v červnu v Brně. 

V říjnu 2017 se ve francouzském Pau konalo Mistrovství světa ve vodním slalomu. 

Kajakář Ondřej Tunka zde získal zlatou medaili v kategorii K1 a další v kategorii K1 

hlídky. Ondřej Tunka získal zlato také na Mistrovství Evropy ve slovinském Tacenu 

v kategorii K1 hlídky. 

Počasí v roce 2017 v České republice 

Rok 2017 byl s průměrnou teplotou 8,6 °C a s odchylkou +1,3 °C od normálu 1961-1990 

silně nadnormální. Teplotní odchylka v jednotlivých měsících kolísala od +3,5 °C v březnu, 

teplotně silně nadnormální měsíc na hranici měsíce mimořádně nadnormálního, 

až po -2,8 °C v lednu, který tak byl měsícem teplotně podnormálním.  

Roční srážkový úhrn 675 mm zařazuje rok 2017 mezi roky srážkově normální (normál 

za období 1961-1990 je v Česku 674 mm). Nejvíce srážek, v průměru 90 mm, což bylo 

ale jen 113 % normálu, napadlo v České republice v červenci a nejméně, v průměru jen 

24 mm, to je 63 % normálu, v únoru. Jen měsíce duben a říjen byly silně nadnormální 

(162 % respektive 188 % normálu), měsíc květen byl s 58 % podnormální, měsíce leden, 

únor, červen, srpen, listopad a prosinec měly úhrn nižší než je normál. V březnu, 

v červenci a v září byl úhrn vyšší, než je normál. 
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Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna bylo v roce 2017 sedmičlenné a bylo zvoleno 

ve volbách, které se konaly 10. října a 11. října 2014. 

Zastupitelé:  

 Jan Růžička (starosta), živnostník, věk v době zvolení (říjen 2014) - 56 let; 

 Eva Myšáková (místostarostka), úředník, 55 let; 

Jan Havel, učitel, 31 let; 

Lukáš Horský, konstruktér, 31 let; 

Zuzana Janečková, výrobní ředitel - jednatel, 50 let; 

Václav Morávek, operátor, 55 let; 

Martin Růžička ml., dělník, 25 let. 

Obec Lhoty u Potštejna měla v roce 2017 zřízen finanční výbor a kontrolní výbor. 

Předsedou finančního výboru byl Václav Morávek a členy výboru byli Zuzana Janečková 

a Martin Růžička ml. Předsedou kontrolního výboru byl Jan Havel a členy výboru byli 

Lukáš Horský a Martin Růžička ml.  

 

Činnost obecního zastupitelstva 

Veřejná zasedání obecního zastupitelstva se konala po celý rok 2017 v místním 

pohostinství. 

První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2017 se konalo v pátek 

17. března 2017 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo osmnáct občanů. 

Nejdříve zastupitelé schválili kupní smlouvu na prodej pozemku pro výstavbu rodinného 

domu ve Velké Lhotě - pozemek p. č. 71/3 o výměře 1 163 m
2
 Janu Košánovi z Kostelce 

nad Orlicí.  Dále zastupitelstvo schválilo záměr prodat část pozemku p. č. 256/5. 

Zastupitelé také schválili kupní smlouvu na nákup pozemku p. č. 3378 o výměře 525 m
2
 

v katastrálním území Borovnice (pozemek je určený pro výstavbu nového vodojemu 

na Homoli) uzavřenou s Obcí Borovnice. Zastupitelstvo dále schválilo Obecně závaznou 

vyhlášku obce Lhoty u Potštejna číslo 1/2017, kterou se stanovil školský obvod Mateřské 

školy (území obce Lhoty u Potštejna) a Obecně závaznou vyhlášku obce Lhoty u Potštejna 

číslo 2/2017, kterou se stanovila část společného školského obvodu Základní školy (území 

Lhoty u Potštejna, Polom, Proruby, Chleny, Vrbice, Krchleby a Borovnice). Zastupitelé 

také schválili Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) 

do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb uzavřenou s firmou 

Kultura Rychnov nad Kněžnou s. r. o., která zastřešuje Městskou knihovnu Rychnov 

nad Kněžnou. Poté byl schválen dodavatel lesního malotraktoru - firma ŽIVA zemědělská 
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obchodní, a. s. z Klášterce nad Orlicí (za 489 000 Kč) a dodavatel na veřejné osvětlení 

na parcely ve Velké Lhotě - firmu Energomontáže Votroubek s. r. o. z Rychnova 

nad Kněžnou (za 458 038 Kč). Dále zastupitelé vzali na vědomí desáté rozpočtové opatření 

vydané starostou obce týkající se roku 2016 (příjmy byly navýšeny o 552 280 Kč a výdaje 

byly navýšeny o 30 300 Kč) a schválili také rozpočtové opatření číslo jedna, kterým se na-

výšily výdaje o 500 000 Kč. V posledním bodě jednání zastupitelstvo schválilo Dohodu 

o vytvoření společného školského obvodu spádové Základní školy uzavřené jednotlivě 

s obcemi Polom, Proruby, Borovnice, Krchleby, Chleny a Vrbice.  

Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2017 se konalo ve čtvrtek 4. květ- 

na 2017 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo třináct občanů. V prvním bodě 

jednání zastupitelé vzali na vědomí odstoupení Jana Košána z Kostelce nad Orlicí od zá-

měru koupě pozemku p. č. 71/3 určeného pro výstavbu rodinného domu. Poté zastupitelé 

schválili kupní smlouvu na prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu ve Velké Lhotě 

- pozemek p. č. 71/3 o výměře 1 163 m
2
 novým zájemcům a to Jaromíru Starému ze Lhot 

u Potštejna a Janě Plné z Bězděkova nad Metují. V dalším bodě jednání zastupitelstvo 

schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřenou 

s firmou Lesy ČR, s. p. z Hradce Králové (budoucí obtížený) a s firmou GasNet, s. r. o. 

z Ústí nad Labem (budoucí oprávněný). Služebnost spočívá ve stavbě přeložky středotla-

kého plynovodu při rekonstrukci mostu ve Lhotách u Potštejna, kterou budou dotčeny 

pozemky ve vlastnictví budoucího obtíženého ve prospěch budoucího oprávněného. Dále 

zastupitelé schválili Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou 

s firmou GasNet, s. r. o. z Ústí nad Labem (budoucí oprávněný). Předmětem věcného 

břemene je stavba přeložky středotlakého plynovodu na dotčených pozemcích, které jsou 

ve vlastnictví obce. V posledním bodě jednání zastupitelé schválili rozpočtové opatření 

číslo dvě, kterým se navýšily příjmy o 457 980 Kč a výdaje se navýšily o 1 328 200 Kč. 

Ve středu 21. června 2017 se od 19.30 hod. konalo třetí veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva v roce 2017. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvacet občanů. Nejdříve 

zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 včetně opatření k nápravě 

zjištěných chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření (příjmy 

8 414 831,84 Kč a výdaje 7 697 111,27 Kč) a dále schválilo účetní uzávěrku obce 

sestavenou k 31. 12. 2016. Zastupitelé poté schválili závěrečný účet Základní školy 

a Mateřské školy Lhoty u Potštejna za rok 2016 (příjmy 7 362 325,12 Kč a výdaje 

7 360 267,00 Kč). Dále zastupitelé schválili záměr prodeje pozemku p. č. 251/1, zahrada, 

části pozemku p. č. 253, ostatní plocha, části pozemku p. č. 876, ostatní plocha a části 

pozemku p. č. 256/1, les (jedná se o pozemky navazující na pozemky Josefa Vašátka 
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z Velké Lhoty). Zastupitelstvo také schválilo kupní smlouvu s Jaromírem Vavruškou 

a Ing. Jiřím Vavruškou ze Lhot u Potštejna na koupi pozemků p. č. 437/2, p. č. 438/3, 

p. č. 439/2 (vše travní porost) a p. č. 524/10 (les) - vše u plánovaného Chmelnického ryb-

níka. Zastupitelé poté schválili dodavatele na výměnu svítidel veřejného osvětlení ve Vel-

ké Lhotě za 91 976 Kč - firmu Energomontáže Votroubek s. r. o. z Rychnova nad Kněžnou. 

Dále byl schválen Ceník prací poskytovaných jednotkou Sboru dobrovolných hasičů obce 

Lhoty u Potštejna, mimo zásahovou činnost. Poté zastupitelstvo schválilo rozpočtové 

opatření číslo tři, kterým navýšilo příjmy o 202 380 Kč a výdaje navýšilo o 113 000 Kč. 

V posledním bodě jednání zastupitelé schválili zápis do obecní kroniky za rok 2016.  

Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2017 se konalo v pátek 

25. srpna 2017 od 19.30 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo jedenáct občanů. 

V prvním bodě jednání zastupitelé schválili Nájemní smlouvu o nájmu bytu v č. p. 34 

uzavřenou s Milanem Fabiánem ze Lhot u Potštejna. Zastupitelstvo dále schválilo Příkazní 

smlouvu s firmou Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o. z Jaroměře (předmětem smlouvy je 

zpracování a podání příslušných žádostí o poskytnutí podpory z programu Ministerstva 

zemědělství na projekt Vodovodní řady a vodojem Lhoty u Potštejna, výkon investičního 

dozoru investora a zpracování dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce). 

Poté zastupitelé schválili Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie, uzavřenou s provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s. z Děčína 

(předmětem smlouvy je přeložka sloupu NN nutná k realizaci rekonstrukce mostu v Malé 

Lhotě). V posledním bodě jednání seznámil starosta zastupitelstvo s rozpočtovým 

opatřením číslo čtyři vydaným starostou obce (příjmy se navýšily o 59 800 Kč a výdaje 

se navýšily o 80 900 Kč) a s rozpočtovým opatřením číslo pět (příjmy se navýšily 

o 378 800 Kč a výdaje se navýšily o 204 500 Kč). Dále zastupitelé schválili rozpočtové 

opatření číslo šest, které navýšilo příjmy o 251 380 Kč a výdaje navýšilo o 637 400 Kč. 

Páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2017 se konalo ve čtvrtek 21. zá- 

ří 2017 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo osmnáct občanů. Zastupitelé 

nejdříve schválili Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou se Základní 

organizací Českého zahrádkářského svazu Chleny ve výši 2 000 Kč a Darovací smlouvu 

o poskytnutí finančního daru uzavřenou s paní Hanou Markovou ze Lhot u Potštejna ve vý-

ši 2 500 Kč. Dále zastupitelé stanovili cenu za výlep plakátu na obecních plochách pro po-

litické strany a hnutí ve výši 100 Kč za jeden kus. Zastupitelstvo také schválilo návrh sta-

rosty na ponechání současné ředitelky Základní školy a Mateřské školy ve funkci na další 

funkční období bez výběrového řízení. Nakonec zastupitelé schválili rozpočtové opatření 

číslo sedm, které navýšilo příjmy o 271 750 Kč a výdaje navýšilo o 305 310 Kč. 
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Šesté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2017 se konalo v pátek 

27. října 2017 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo čtrnáct občanů. Nejdříve 

zastupitelé schválili Smlouvy o výpůjčce a darovací uzavřené mezi obcí a jednotlivými 

vlastníky domů určených k bydlení nebo rekreaci na území obce. Předmětem výpůjčky 

a darování je kompostér pro účely domácího kompostování. V dalším bodě jednání 

zastupitelé schválili Nájemní smlouvu o nájmu bytu v č. p. 34 uzavřenou s Tomášem 

Petrašem ze Lhot u Potštejna. Nakonec zastupitelstvo schválilo Nájemní smlouvu 

o dočasném pronájmu pozemku za účelem rekonstrukce mostu uzavřenou s Českou 

republikou - Státním pozemkovým úřadem z Hradce Králové. 

Sedmé a zároveň poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2017 se konalo 

ve čtvrtek 21. prosince 2017 od 19.00 hodin. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo patnáct 

občanů. Nejdříve zastupitelé schválili rozpočet na rok 2018 (příjmy 5 577 700 Kč, výdaje 

4 351 000 Kč a splátky úvěrů 183 000 Kč). Dále zastupitelstvo schválilo Smlouvu 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu s firmou ČEZ 

Distribuce, a. s. z Děčína - jedná se o umístění elektrického zařízení na obecním pozemku 

p. č. 3378 v k. ú. Borovnice (pozemek na Homoli určený pro výstavbu vodojemu). 

A také zastupitelé schválili Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřenou 

s firmou ČEZ Distribuce, a. s. z Děčína - jedná se o umístění zemního vedení NN 

pro stavební parcely ve Velké Lhotě na pozemcích obce. V dalším jednání zastupitelstvo 

jmenovalo starostu obce Jana Růžičku jako zástupce obce do Školské rady Základní školy 

a Mateřské školy Lhoty u Potštejna. Zastupitelé také schválili finanční příspěvek ve výši 

3 200 Kč pro společnost NAD ORLICÍ o. p. s. z Kosteleckých Horek. Zastupitelstvo také 

schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2020.  Zastupitelé dále 

schválili inventarizační komisi a to ve složení Eva Myšáková (předseda), Lukáš Horský, 

Václav Morávek a Jan Růžička (členové). Zastupitelstvo poté schválilo podání žádosti 

o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na vybudo-

vání dětského hřiště ve Velké Lhotě a Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Timoris Projekt 

a. s. z Olomouce, jejímž předmětem je administrace projektu Dětské hřiště Lhoty 

u Potštejna. Dále zastupitelé schválili cenu vodného ve výši 13,60 Kč/m
3
 + DPH a cenu 

stočného ve výši 1,50 Kč/m
3
 + DPH a také Reklamační řád dodávky pitné vody a odvádění 

odpadních vod. V posledním bodě jednání seznámil starosta zastupitelstvo s rozpočtovým 

opatřením číslo osm vydaným starostou obce, kterým se příjmy navýšily o 104 170 Kč 

a výdaje se navýšily o 213 410 Kč a rozpočtovým opatřením číslo devět, kterým se příjmy 

navýšily o 176 900 Kč a výdaje se navýšily o 58 430 Kč.  
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Rozpočet obce  

Rozpočet obce Lhoty u Potštejna na rok 2017 schválilo zastupitelstvo obce na svém 

zasedání dne 21. prosince 2016. Schválený rozpočet příjmů činil 6 164 000 Kč, schválený 

rozpočet výdajů činil 3 341 000 Kč a splátky úvěrů byly 182 000 Kč. Rozpočet byl tedy 

schválen jako přebytkový. Roku 2017 se týkalo deset rozpočtových opatření. Konečná 

výše upraveného rozpočtu k 31. prosinci 2017 činila u příjmů 8 508 610 Kč, u výdajů 

7 103 500 Kč a splátky úvěrů byly 182 000 Kč.  

První rozpočtové opatření schválilo zastupitelstvo na veřejném zasedání obecního 

zastupitelstva, které se konalo 17. března 2017 (výdaje byly navýšeny o 500 000 Kč).  

Druhé rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem na veřejném zasedání obecního 

zastupitelstva, které se konalo 4. května 2017. Příjmy byly navýšeny o 457 980 Kč 

a výdaje byly navýšeny o 1 328 200 Kč.  

Třetí rozpočtové opatření schválilo zastupitelstvo na veřejném zasedání obecního 

zastupitelstva, které se konalo 21. června 2017, příjmy byly navýšeny o 202 380 Kč 

a výdaje byly navýšeny o 113 000 Kč.  

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném 25. srpna 2017 vzalo zastupitel-

stvo na vědomí rozpočtové opatření vydané starostou obce číslo čtyři (příjmy byly 

navýšeny o 59 800 Kč a výdaje byly navýšeny o 80 900 Kč) a rozpočtové opatření číslo 

pět (příjmy byly navýšeny o 378 800 a výdaje byly navýšeny o 204 500 Kč). Na stejném 

zasedání obecního zastupitelstva schválili zastupitelé šesté rozpočtové opatření (příjmy 

byly navýšeny o 251 380 Kč a výdaje byly navýšeny o 637 400 Kč). 

Sedmé rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem 21. září 2017, tímto rozpočto-

vým opatřením byly příjmy navýšeny o 271 750 Kč a výdaje byly navýšeny o 305 310 Kč. 

Osmé a deváté rozpočtové opatření vydané starostou obce vzalo zastupitelstvo na vědomí 

na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 21. prosince 2017. 

Rozpočtovým opatřením číslo osm byly příjmy navýšeny o 104 170 Kč a výdaje byly 

navýšeny o 213 410 Kč a rozpočtovým opatřením číslo devět byly příjmy navýšeny 

o 176 900 Kč a výdaje byly navýšeny o 58 430 Kč.  

Desáté a zároveň poslední rozpočtové opatření týkající se roku 2017 vydané starostou obce 

vzalo zastupitelstvo na vědomí na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, které se ko-

nalo 1. března 2018. Příjmy byly navýšeny o 441 450 Kč a výdaje o 321 350 Kč. 

Během roku 2017 došlo šestkrát k přesunům v rámci rozpočtu (30. dubna 2017, 31. květ-

na 2017, 31. srpna 2017, 30. září 2017, 30. listopadu 2017, 31. prosince 2017), které nemu-

selo schvalovat zastupitelstvo obce a ani je nemuselo vzít na vědomí, tzn. že došlo k na-

výšení a zároveň ke snížení v rámci rozpočtu, ale celkově se rozpočet nesnížil ani nezvýšil. 
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PŘÍJMY 
Schválený 

rozpočet  

Rozpočtové opatření číslo Přesuny 

v rámci 

rozpočtu 

Rozpočet 

po změnách  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Daň z příjmů fyzických osob placená 
plátci 

pol. 1111 950 000 Kč x x x x x x x x 24 000 Kč 111 700 Kč x 1 085 700 Kč 

Daň z příjmů fyzických osob placená 

poplatníky 
pol. 1112 110 000 Kč x x x x x x x x x x -80 000 Kč 30 000 Kč 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 

srážkou 
pol. 1113 82 000 Kč x x x x x x x 5 000 Kč 8 000 Kč 6 600 Kč x 101 600 Kč 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 860 000 Kč x x x x x x x 18 000 Kč 12 000 Kč 57 000 Kč 135 000 Kč 1 082 000 Kč 

Daň z příjmů právnických osob za obce pol. 1122 x x 427 880 Kč x x x x x x x x x 427 880 Kč 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 1 900 000 Kč x x x x x x x x 100 000 Kč 192 250 Kč x 2 192 250 Kč 

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu 
pol. 1334 x x x x 3 800 Kč x 3 880 Kč x 11 000 Kč x 7 730 Kč x 26 410 Kč 

Poplatek za provoz systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 

pol. 1340 165 000 Kč x x x x x x x x 7 000 Kč 1 500 Kč x 173 500 Kč 

Poplatek ze psů pol. 1341 3 000 Kč x x 500 Kč x x x x x 900 Kč x x 4 400 Kč 

Správní poplatky pol. 1361 5 000 Kč x x x x x x x x 1 000 Kč x x 6 000 Kč 

Daň z hazardních her pol. 1381 14 000 Kč x x x x x x x x x 14 000 Kč -7 000 Kč 21 000 Kč 

Zrušený odvod z loterií kromě VHP  pol. 1382 x x x x x x x x x x x 7 000 Kč 7 000 Kč 

Daň z nemovitých věcí pol. 1511 200 000 Kč x x x x x x 7 000 Kč x x 32 700 Kč x 239 700 Kč 

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 

pokladní správy státního rozpočtu 
pol. 4111 x x x x x x x x 18 470 Kč x x x 18 470 Kč 

Neinvestiční přijaté transfery ze SR 

v rámci souhrnného dotačního vztahu 
pol. 4112 88 000 Kč x 100 Kč x x x x x x x x x 88 100 Kč 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu 
pol. 4116 x x x x x x x 189 250 Kč 11 700 Kč x 4 050 Kč x 205 000 Kč 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 x x x x x 18 000 Kč x 18 000 Kč x x 350 Kč x 36 350 Kč 

Podpora ostatních produkčních činností odpa 1032 100 000 Kč x x 200 000 Kč 50 000 Kč 130 000 Kč 20 000 Kč 55 000 Kč 35 000 Kč x x x 590 000 Kč 

Sběr a zpracování druhotných surovin odpa 2122 x x x x x x x 1 500 Kč x x x x 1 500 Kč 

Pitná voda odpa 2310 240 000 Kč x x x x x x x 5 000 Kč 24 000 Kč x 11 500 Kč 280 500 Kč 

Bytové hospodářství odpa 3612 1 379 000 Kč x 30 000 Kč x 6 000 Kč 229 500 Kč 227 500 Kč x x x 200 Kč -220 500 Kč 1 651 700 Kč 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 32 000 Kč x x x x x x x x x 2 570 Kč 500 Kč 35 070 Kč 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 x x x 800 Kč x x x x x x x x 800 Kč 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 26 000 Kč x x x x x x x x x 3 200 Kč 3 500 Kč 32 700 Kč 

Činnost místní správy odpa  6171 10 000 Kč x x x x x x x x x 7 600 Kč x 17 600 Kč 

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací odpa  6310 x x x x x 1 300 Kč x 1 000 Kč x x x x 2 300 Kč 

Převody vl. fondům v rozp. úz. úrovně  odpa  6330 x x x x x x x x x x x 150 000 Kč 150 000 Kč 

Ostatní činnosti j. n. odpa 6409 x x x 1 080 Kč x x x x x x x x 1 080 Kč 

Příjmy celkem 6 164 000 Kč 0 Kč 457 980 Kč 202 380 Kč 59 800 Kč 378 800 Kč 251 380 Kč 271 750 Kč 104 170 Kč 176 900 Kč 441 450 Kč 0 Kč 8 508 610 Kč 
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VÝDAJE 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočtové opatření číslo Přesuny 

v rámci 

rozpočtu 

Rozpočet 

po změnách 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pěstební činnost odpa 1031 50 000 Kč x x x x x x x x x x x 50 000 Kč 

Podpora ostatních produkčních činností  odpa 1032 32 000 Kč 500 000 Kč 155 000 Kč x 75 400 Kč 40 000 Kč x x 31 600 Kč x x x 834 000 Kč 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 18 000 Kč x x x x x x x x x x x 18 000 Kč 

Silnice  odpa 2212 100 000 Kč x x x x 146 000 Kč 71 400 Kč x 26 500 Kč 5 500 Kč 12 000 Kč x 361 400 Kč 

Provoz veřejné silniční dopravy  odpa 2221 45 000 Kč x x x x x x 10 000 Kč x 16 000 Kč x x 71 000 Kč 

Pitná voda odpa 2310 240 000 Kč x x x x 18 500 Kč x x 26 000 Kč x 21 500 Kč x 306 000 Kč 

Odv. a čistění odpad. vod a nakl. s kaly odpa 2321 10 000 Kč x x x 1 500 Kč x x 5 500 Kč x x 350 Kč x 17 350 Kč 

Revitalizace říčních systémů odpa 2334 218 000 Kč x x x x x x x x x x x 218 000 Kč 

Základní školy  odpa 3113 850 000 Kč x x x x x x 265 590 Kč x x 35 500 Kč x 1 151 090 Kč 

Činnosti knihovnické odpa 3314 7 000 Kč x x x x x x x x x x x 7 000 Kč 

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 8 000 Kč x x x x x x x x 1 600 Kč x x 9 600 Kč 

Ostatní záležitosti kultury, církve, 

sdělovacích prostředků  
odpa 3399 20 000 Kč x x x x x x x x x x x 20 000 Kč 

Ostatní tělovýchovná činnost odpa 3419 5 000 Kč x x x x x x x x x x -4 500 Kč 500 Kč 

Ostatní zájmová činnost a rekreace odpa 3429 x x x x x x x x x x x 2 500 Kč 2 500 Kč 

Bytové hospodářství odpa 3612 50 000 Kč x x 69 000 Kč 4 000 Kč x x 6 500 Kč 42 000 Kč 10 000 Kč 3 000 Kč x 184 500 Kč 

Nebytové hospodářství odpa 3613 10 000 Kč x x x x x x x x x x -9 000 Kč 1 000 Kč 

Veřejné osvětlení odpa 3631 35 000 Kč x x x x x 550 000 Kč x x x x x 585 000 Kč 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 50 000 Kč x 232 000 Kč x x x x x 53 650 Kč x x x 335 650 Kč 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 190 000 Kč x x x x x x x x 5 500 Kč 13 500 Kč x 209 000 Kč 

Ostatní ochrana půdy a spodní vody odpa 3739 36 000 Kč x x x x x x x x x x x 36 000 Kč 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 70 000 Kč x x x x x x 14 000 Kč 12 000 Kč 10 000 Kč 6 500 Kč 2 000 Kč 114 500 Kč 

Ochrana obyvatelstva odpa 5212 1 000 Kč x x x x x x x 7 400 Kč x x x 8 400 Kč 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 70 000 Kč x 128 000 Kč 44 000 Kč x x 16 000 Kč x 13 000 Kč x 14 000 Kč x 285 000 Kč 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 590 000 Kč x x x x x x x x x 34 000 Kč x 624 000 Kč 

Volby do Parlamentu České republiky odpa 6114 x x x x x x x 3 720 Kč 1 260 Kč 7 000 Kč x x 11 980 Kč 

Volba prezidenta republiky odpa 6118 x x x x x x x x x 2 730 Kč x x 2 730 Kč 

Činnost místní správy  odpa 6171 590 000 Kč x x x x x x x x x 31 000 Kč 9 000 Kč 630 000 Kč 

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací odpa 6310 22 000 Kč x x x x x x x x x x x 22 000 Kč 

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 24 000 Kč x x x x x x x x 100 Kč x x 24 100 Kč 

Převody vl. fondům v rozp. úz. úrovně  odpa 6330 x x x x x x x x x x 150 000 Kč x 150 000 Kč 

Ostatní finanční operace odpa 6399 x x 804 880 Kč x x x x x x x x x 804 880 Kč 

Finanční vypořádání minulých let odpa 6402 x x 8 320 Kč x x x x x x x x x 8 320 Kč 

Splátky úvěrů pol. 8124 182 000 Kč x x   x x x x x x x x 182 000 Kč 

Výdaje celkem 3 523 000 Kč 500 000 Kč 1 328 200 Kč 113 000 Kč 80 900 Kč 204 500 Kč 637 400 Kč 305 310 Kč 213 410 Kč 58 430 Kč 321 350 Kč 0 Kč 7 285 500 Kč 
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Skutečnost vyinkasovaných příjmů činila v roce 2017 celkem 8 613 744,40 Kč. Upravený 

rozpočet příjmů byl splněn na 101,24 %.  

PŘÍJMY 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách  

Příjmy 

k 31. 12. 2017 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Daň z příjmů fyzických osob placená 

plátci 
pol. 1111 950 000 Kč 1 085 700 Kč 1 085 722,49 Kč 100,00% 

Daň z příjmů fyzických osob placená 

poplatníky 
pol. 1112 110 000 Kč 30 000 Kč 29 127,54 Kč 97,09% 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 

srážkou 
pol. 1113 82 000 Kč 101 600 Kč 101 598,96 Kč 100,00% 

Daň z příjmů právnických osob pol. 1121 860 000 Kč 1 082 000 Kč 1 082 326,77 Kč 100,03% 

Daň z příjmů právnických osob za obce pol. 1122 x 427 880 Kč 427 880,00 Kč 100,00% 

Daň z přidané hodnoty pol. 1211 1 900 000 Kč 2 192 250 Kč 2 192 254,37 Kč 100,00% 

Odvody za odnětí půdy 

ze zemědělského půdního fondu 
pol. 1334 x 26 410 Kč 26 408,90 Kč 100,00% 

Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

pol. 1340 165 000 Kč 173 500 Kč 173 195,00 Kč 99,82% 

Poplatek ze psů pol. 1341 3 000 Kč 4 400 Kč 3 580,00 Kč 81,36% 

Správní poplatky pol. 1361 5 000 Kč 6 000 Kč 5 840,00 Kč 97,33% 

Daň z hazardních her pol. 1381 14 000 Kč 21 000 Kč 20 540,73 Kč 97,81% 

Zrušený odvod z loterií kromě VHP pol. 1381 x 7 000 Kč 6 664,68 Kč 95,21% 

Daň z nemovitých věcí pol. 1511 200 000 Kč 239 700 Kč 239 704,66 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery 

z všeobecné pokladní správy státního 

rozpočtu 

pol. 4111 x 18 470 Kč 18 467,00 Kč 99,98% 

Neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu v rámci 

souhrnného dotačního vztahu 

pol. 4112 88 000 Kč 88 100 Kč 88 100,00 Kč 100,00% 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu  
pol. 4116 x 205 000 Kč 204 998,80 Kč 100,00% 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 x 36 350 Kč 36 350,00 Kč 100,00% 

Podpora ostatních produkčních činností odpa 1032 100 000 Kč 590 000 Kč 589 361,70 Kč 99,89% 

Sběr a zpracování druhotných surovin odpa 2122 x 1 500 Kč 1 480,00 Kč 98,67% 

Pitná voda odpa 2310 240 000 Kč 280 500 Kč 280 384,00 Kč 99,96% 

Bytové hospodářství odpa 3612 1 379 000 Kč 1 651 700 Kč 1 624 522,93 Kč 98,35% 

Nebytové hospodářství  odpa 3613 32 000 Kč 35 070 Kč 34 738,11 Kč 99,05% 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. odpa 3639 x 800 Kč 797,00 Kč 99,63% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 26 000 Kč 32 700 Kč 29 208,50 Kč 89,32% 

Činnost místní správy odpa  6171 10 000 Kč 17 600 Kč 17 401,00 Kč 98,87% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa  6310 x 2 300 Kč 2 011,26 Kč 87,45% 

Převody vlastním fondům v rozpočtech 

územní úrovně 
odpa  6330 x 150 000 Kč 290 000,00 Kč x 

Ostatní činnosti jinde nezařazené odpa  6409 x 1 080 Kč 1 080,00 Kč x 

Příjmy celkem 6 164 000 Kč 8 508 610 Kč 8 613 744,40 Kč 101,24% 
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Výdaje za rok 2017 činily celkem 7 220 217,14 Kč. Upravený rozpočet výdajů v roce 2017 

byl splněn na 99,10 %. 

VÝDAJE 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po změnách 

Výdaje 

k 31. 12. 2017 

% 

upraveného 

rozpočtu 

Pěstební činnost odpa 1031 50 000 Kč 50 000 Kč 40 297,35 Kč 80,59% 

Podpora ostatních produkčních 

činností  
odpa 1032 32 000 Kč 834 000 Kč 834 007,00 Kč 100,00% 

Správa v lesním hospodářství odpa 1036 18 000 Kč 18 000 Kč 17 500,00 Kč 97,22% 

Silnice  odpa 2212 100 000 Kč 361 400 Kč 359 801,00 Kč 99,56% 

Provoz veřejné silniční dopravy  odpa 2221 45 000 Kč 71 000 Kč 70 053,00 Kč 98,67% 

Pitná voda odpa 2310 240 000 Kč 306 000 Kč 288 587,00 Kč 94,31% 

Odvádění a čistění odpadních vod 

a nakládání s kaly 
odpa 2321 10 000 Kč 17 350 Kč 17 070,00 Kč 98,39% 

Revitalizace říčních systémů odpa 2334 218 000 Kč 218 000 Kč 189 994,00 Kč 87,15% 

Základní školy  odpa 3113 850 000 Kč 1 151 090 Kč 1 127 723,80 Kč 97,97% 

Činnosti knihovnické odpa 3314 7 000 Kč 7 000 Kč 6 800,00 Kč 97,14% 

Ostatní záležitosti kultury odpa 3319 8 000 Kč 9 600 Kč 9 543,00 Kč 99,41% 

Ostatní záležitosti kultury, církve, 

sdělovacích prostředků  
odpa 3399 20 000 Kč 20 000 Kč 8 958,00 Kč 44,79% 

Ostatní tělovýchovná činnost odpa 3419 5 000 Kč 500 Kč 0,00 Kč 0,00% 

Ostatní zájmová činnost a rekreace odpa 3429 x 2 500 Kč 2 500,00 Kč 100,00% 

Bytové hospodářství odpa 3612 50 000 Kč 184 500 Kč 181 717,01 Kč 98,49% 

Nebytové hospodářství odpa 3613 10 000 Kč 1 000 Kč 600,00 Kč 60,00% 

Veřejné osvětlení odpa 3631 35 000 Kč 585 000 Kč 512 420,00 Kč 87,59% 

Komunální služby a územní 

rozvoj j. n. 
odpa 3639 50 000 Kč 335 650 Kč 321 713,60 Kč 95,85% 

Sběr a svoz komunálních odpadů odpa 3722 190 000 Kč 209 000 Kč 208 601,50 Kč 99,81% 

Ostatní ochrana půdy a spodní vody odpa 3739 36 000 Kč 36 000 Kč 33 060,00 Kč 91,83% 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň odpa 3745 70 000 Kč 114 500 Kč 109 840,00 Kč 95,93% 

Ochrana obyvatelstva odpa 5212 1 000 Kč 8 400 Kč 7 400,00 Kč 88,10% 

Požární ochrana - dobrovolná část odpa 5512 70 000 Kč 285 000 Kč 284 430,00 Kč 99,80% 

Zastupitelstva obcí odpa 6112 590 000 Kč 624 000 Kč 624 007,40 Kč 100,00% 

Volby do Parlamentu České republiky odpa 6114 x 11 980 Kč 11 957,00 Kč 99,81% 

Volba prezidenta republiky odpa 6118 x 2 730 Kč 2 731,00 Kč 100,04% 

Činnost místní správy  odpa 6171 590 000 Kč 630 000 Kč 628 912,88 Kč 99,83% 

Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 
odpa 6310 22 000 Kč 22 000 Kč 20 333,60 Kč 92,43% 

Pojištění funkčně nespecifikované odpa 6320 24 000 Kč 24 100 Kč 24 096,00 Kč 99,98% 

Převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní úrovně 
odpa 6330 x 150 000 Kč 290 000,00 Kč 193,33% 

Ostatní finanční operace odpa 6399 x 804 880 Kč 795 671,00 Kč 98,86% 

Finanční vypořádání minulých let odpa 6402 x 8 320 Kč 8 320,00 Kč 100,00% 

Splátky úvěrů pol. 8124 182 000 Kč 182 000 Kč 181 572,00 Kč 99,76% 

Výdaje celkem 3 523 000 Kč 7 285 500 Kč 7 220 217,14 Kč 99,10% 

Hospodaření obce Lhoty u Potštejna za rok 2017 skončilo přebytkem hospodaření ve výši 

1 393 527,26 Kč. 
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Majetek obce  

Obec Lhoty u Potštejna evidovala k 31. 12. 2017 aktiva netto v částce 40 214 501,99 Kč. 

Jednalo se o majetek, zásoby, pohledávky, ceniny a peníze na účtech.  Netto hodnota 

je hodnota majetku snížená o celkovou opotřebovanost za dobu používání (oprávky) 

a o přechodné snížení hodnoty majetku (opravné položky). Brutto hodnota je hodnota 

neupravená o výši oprávek a opravných položek a k 31. 12. 2017 činila 51 570 818,97 Kč. 

AKTIVA 
k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017 

brutto netto brutto netto 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 31 077,00 Kč 0,00 Kč 31 077,00 Kč 0,00 Kč 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 253 910,00 Kč 134 739,00 Kč 85 910,00 Kč 83 043,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 
37 600,00 Kč 37 600,00 Kč 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 

Pozemky 4 291 110,86 Kč 4 291 110,86 Kč 4 279 739,90 Kč 4 279 739,90 Kč 

Kulturní předměty 3 574 730,00 Kč 3 574 730,00 Kč 3 574 730,00 Kč 3 574 730,00 Kč 

Stavby 28 053 016,60 Kč 18 547 988,04 Kč 30 409 008,14 Kč 20 513 666,58 Kč 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
783 490,50 Kč 422 875,25 Kč 1 231 872,50 Kč 829 967,25 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 868 902,44 Kč 0,00 Kč 908 932,24 Kč 0,00 Kč 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
9 959 895,74 Kč 6 959 895,74 Kč 5 519 054,54 Kč 5 519 054,54 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek určený 

k prodeji 
1 028 016,00 Kč 1 028 016,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 

Materiál na skladě 35 137,49 Kč 35 137,49 Kč 35 137,49 Kč 35 137,49 Kč 

Odběratelé 123 979,67 Kč 284,24 Kč 188 978,63 Kč 76 722,90 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 110 482,15 Kč 110 482,15 Kč 101 054,64 Kč 101 054,64 Kč 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 6 650,00 Kč 6 650,00 Kč 4 282,00 Kč 343,80 Kč 

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 

peněžitá plnění 
25 183,00 Kč 25 183,00 Kč 27 196,00 Kč 27 196,00 Kč 

Dohadné účty aktivní 6 451 685,90 Kč 6 451 685,90 Kč 122 731,00 Kč 122 731,00 Kč 

Ostatní krátkodobé pohledávky 1 080,00 Kč 1 080,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Základní běžný účet územních 

samosprávních celků 
3 156 107,63 Kč 3 156 107,63 Kč 4 399 634,89 Kč 4 399 634,89 Kč 

Běžné účty fondů územních 

samosprávních celků 
450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 

Ceniny 128,00 Kč 128,00 Kč 480,00 Kč 480,00 Kč 

Celkem 59 248 182,98 Kč 45 239 693,30 Kč 51 570 818,97 Kč 40 214 501,99 Kč 

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem byly k 31. 12. 2017 počítačové programy 

na obecním úřadě (Evidence obyvatel, Spisová služba a Faktury) celkem za 31 077 Kč.  

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ke konci roku 2017 činil 85 910 Kč (Územní 

plán). 

K 31. 12. 2017 byl nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 45 000 Kč, 

kterým byl Povodňový plán. 

Ke konci roku 2017 evidovala obec v majetku Pozemky za 4 279 739,90 Kč. 

Kulturními předměty k 31. 12. 2017 byla ½ Schodiště na Homoli v částce 3 574 730 Kč. 

Stavby vlastnila obec ke konci roku 2017 v celkové částce 30 409 008,14 Kč. V tomto 

majetku byly např. budova obecního úřadu a bytů (č. p. 34), budova Základní školy 
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a Mateřské školy (č. p. 45), budova obchodu a pohostinství (č. p. 44), autobusová zastávka, 

hasičárna, stará hasičárna ve Velké Lhotě, sklady za obecním úřadem, dětské hřiště, most 

ve Velké Lhotě u kříže, komunikace a asfaltové plochy, veřejné osvětlení, kanalizace, 

vodovod, plynovod k parcelám ve Velké Lhotě, vodní průtoková nádrž, studny (ve Velké 

Lhotě, v Sádkách, u školy a vývěr), vrty na vodu (u „Hájovny“ a u vodárny), vývěsní 

plochy (přístřešek u obchodu a ve Velké Lhotě u rybníka), oplocení hřiště, rybník ve Velké 

Lhotě, pískovcový kříž ve Velké Lhotě, pískovcový kříž v Malé Lhotě, socha sv. Jana 

Nepomuckého u hasičárny, Památník padlým a Památník na pozemkovou reformu 

a podobně. 

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí evidovala obec 

k 31. 12. 2017 za 1 231 872,50 Kč. Jednalo se o malotraktor Kubota, sporák ve školní 

jídelně, požární auto, kontejnery na odpad a traktor SECO. 

Celková cena Drobného dlouhodobého hmotného majetku činila ke konci roku 2017  

908 932,24 Kč. Obec měla v tomto majetku evidovány např. čerpadla u vrtů a ve vodárně, 

vodoměr ve vodárně, kontejnery na odpad, vybavení v Základní škole a Mateřské škole 

(nábytek, …), vybavení ve školní jídelně (robot, stoly, kastroly, pekáč, chladnička, škrabka, 

sporák, smažící pánev, …), vybavení v hasičárně (požární stříkačky, savice, požární přilby, 

pila, žebříky, radiostanice, ...), úhlová bruska, přívěsný vozík, dopravník na uhlí, kalové 

čerpadlo, křovinořezy, motorová pila, sekačka, stojany na kola, akumulační kamna, psací 

stroj, židle, počítače, monitory, volební zástěna, kopírka, tiskárna, trezor, čtečky čárových 

kódů a podobně. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek evidovala obec k 31. 12. 2017 v částce 

5 519 054,54 Kč. Jednalo se o majetek, který není ještě dokončený - studie na odkana-

lizování obce, nedostavěná tělocvična, projektová dokumentace na Sběrný dvůr, vodojem 

na Homoli, infrastruktura pro rodinné domy na parcelách ve Velké Lhotě, rekonstrukce 

mostu do Sádek a Chmelnický rybník.  

Ostatní dlouhodobý finanční majetek měla obec ke konci roku 2017 v hodnotě 6 000 Kč 

(akcie ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s.). 

Materiál na skladě evidovala obec k 31. 12. 2017 v celkové hodnotě 35 137,49 Kč, 

šlo o lešeňové stojany, zárubně, vazníky, mísy WC, umyvadla, roury, trámky a prkna. 

Obec ke konci roku 2017 evidovala pohledávky vůči Odběratelům ve výši 188 978,63 Kč. 

Jednalo se o pohledávky vůči občanům po splatnosti - nájemné v bytech z let 2008, 2009 

a 2017, platby za topení v pohostinství a bytě nad ním z let 2008 a 2010, nájemné 

v pohostinství z let 2008 a 2010, vodné v bytech z roku 2008 a 2017, náklady na malování 

v pronajatém bytě z roku 2017. Některé z pohledávek z roku 2008 byly ke konci roku 2017 
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vymáhány soudně. Dále se jednalo o pohledávky do splatnosti za prodej dřeva z roku 2017 

(45 889 Kč).  

V částce 101 054,64 Kč měla obec k 31. 12. 2017 nevypořádané Krátkodobé poskytnuté 

zálohy (na elektrickou energii a plyn).  

Obec evidovala k 31. 12. 2017 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 4 282 Kč 

(nezaplacené poplatky za odpady z let 2008 (vymáhány soudně) a 2017).  

Ke konci roku evidovala obec Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 

ve výši 27 196 Kč (zálohová a srážková daň).  

Na Dohadných účtech aktivních evidovala obec položky v celkové výši 122 731 Kč (vodné 

placené občany za druhé pololetí roku 2017 a dotace na volby). Na dohadné účty aktivní 

vstupují pohledávky za poskytnuté výkony, u kterých není známá přesná výše částky 

nebo chybí doklad. 

Zůstatek na Základním běžném účtu k 31. 12. 2017 byl 4 399 634,89 Kč. 

Ke konci roku 2017 činil zůstatek na Běžných účtech fondů územních samosprávných 

celků 600 000 Kč (fond obnovy vodovodu). 

K 31. 12. 2017 evidovala obec Ceniny (poštovní známky) v hodnotě 480 Kč. 

Obec evidovala k 31. 12. 2017 pasiva v celkové částce 40 214 501,99 Kč.  

Jmění účetní jednotky ke konci roku 2017 činilo 26 130 675,83 Kč a obsahovalo zejména 

bezúplatně převzatý nebo předaný dlouhodobý majetek, přírůstky nebo úbytky darovaného 

dlouhodobého majetku a přírůstky nebo úbytky oběžných aktiv. 

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku obsahují zejména přijaté dotace na pořízení 

dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů. K 31. 12. 2017 činily tyto transfery 

9 924 568,59 Kč. 

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (oceňovací rozdíly vyplývající ze změn 

účetních metod a prvotního použití metody) k 31. 12. 2017 činily -9 764 415,94 Kč. 

Ke konci roku 2017 činily Opravy předcházejících účetních období -3 683 668,07 Kč 

a jednalo se o chyby, které mají vliv na hodnotu vlastního kapitálu. 

Zůstatek Ostatních fondů k 31. 12. 2017 byl 600 000 Kč. 

K 31. 12. 2017 evidovala obec Výsledek hospodaření běžného účetního období 

ve výši 2 480 339,99 Kč, výsledek vyšel při uzávěrce za rok jako rozdíl účtů výnosů 

a nákladů. 

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období ke konci roku 2017 činil 

12 509 250,87 Kč.  

Celková částka Dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2017 činila 1 309 237,30 - úvěr na byty 

v budově obecního úřadu 640 240 Kč (má být splaceno v roce 2024), úvěr na infrastruk-
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turu k 5 rodinným domům v Malé Lhotě 29 029,30 Kč (má být splaceno v roce 2018) 

a úvěr na vybudování parcel ve Velké Lhotě 639 968 Kč (má být splaceno v roce 2033). 

Ke konci roku 2017 činily Dlouhodobé přijaté zálohy 9 000 Kč. Jednalo se o kauci 

vztahující se k pronájmu pohostinství a bytu nad ním. 

Ke konci roku 2017 činily závazky za Zaměstnanci 72 791 Kč, jednalo se o závazky 

z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

zúčtované zaměstnancům. Sociální zabezpečení (závazky z titulu sociálního pojištění) 

mělo k 31. 12. 2017 zůstatek 23 368 Kč. Zůstatek na zdravotním pojištění (závazky z titulu 

zdravotního pojištění) byl na konci roku 2017 ve výši 10 370 Kč. Daň z příjmů 

k 31. 12. 2017 činila 300 200 Kč. 

Neodvedená Daň z přidané hodnoty na konci roku 2017 byla 96 800 Kč. 

Obec k 31. 12. 2017 evidovala Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 

6 510 Kč. Jednalo se o vratku  nevyčerpané dotace  na  volby. 

Výdaje příštích období činily ke konci roku 2017 částku 52 075,78. Jednalo se o výdaje 

na práce v lese, odvoz odpadů, telefonní hovory a podobně.  

K 31. 12. 2017 obec evidovala Dohadné účty pasivní ve výši 134 654,64 Kč, jednalo se 

o platby za elektrickou energii a o poplatek za odběr podzemní vody. Na dohadné účty 

pasivní vstupují závazky za přijaté výkony, u kterých není známá přesná výše částky 

nebo také prozatím chybí doklad.   

Ostatní krátkodobé závazky činily ke konci roku 2017 částku 2 744 Kč. Jednalo se 

o srážky ze mzdy.  

PASIVA k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017 

Jmění účetní jednotky 26 213 155,99 Kč 26 130 675,83 Kč 

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 10 048 004,19 Kč 9 924 568,59 Kč 

Oceňovací rozdíly při změně metody -9 764 415,94 Kč -9 764 415,94 Kč 

Jiné oceňovací rozdíly 935 364,51 Kč 0,00 Kč 

Opravy chyb minulých období -3 683 668,07 Kč -3 683 668,07 Kč 

Fondy účetní jednotky 450 000,00 Kč 600 000,00 Kč 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 409 342,87 Kč 2 480 339,99 Kč 

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 10 099 908,00 Kč 12 509 250,87 Kč 

Dlouhodobé úvěry 1 490 809,30 Kč 1 309 237,30 Kč 

Dlouhodobé přijaté zálohy  9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 6 226 719,64 Kč 0,00 Kč 

Zaměstnanci 61 889,00 Kč 72 791,00 Kč 

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a sociálního 

pojištění 
18 579,00 Kč 23 368,00 Kč 

Zdravotní pojištění 8 317,00 Kč 10 370,00 Kč 

Daň z příjmů 427 500,00 Kč 300 200,00 Kč 

Daň z přidané hodnoty 132 896,87 Kč 96 800,00 Kč 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 8 320,00 Kč 6 510,00 Kč 

Výdaje příštích období 0,00 Kč 52 075,78 Kč 

Dohadné účty pasivní 147 970,94 Kč 134 654,64 Kč 

Ostatní krátkodobé závazky 0,00 Kč 2 744,00 Kč 

Celkem 45 239 693,30 Kč 40 214 501,99 Kč 
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Obyvatelé 

K 31. prosinci 2017 bylo ve Lhotách u Potštejna trvale hlášeno 326 obyvatel (165 mužů 

a 161 žen). Ke konci roku 2016 bylo ve Lhotách trvale hlášeno 318 obyvatel.  

V Malé Lhotě (č. p. 1 až č. p. 57, č. p. 60, č. p. 102 až č. p. 108, č. p. 115 až č. p. 120, 

č. p. 122, č. p. 123 a č. p. 124) bylo trvale hlášeno 222 obyvatel. Ve Velké Lhotě (č. p. 61 

až č. p. 101, č. p. 109 až č. p. 114 a č. p. 121) bylo hlášeno 99 obyvatel a na Homoli 

(č. p. 58 a č. p. 59) 5 obyvatel.   

V Malé Lhotě ke konci roku 2017 mělo přiděleno číslo popisné 74 domů, ve Velké Lhotě 

48 domů a 2 domy byly na Homoli. V Malé Lhotě nebyl k 31. prosinci 2017 v 15 domech 

trvale přihlášen žádný občan, ve Velké Lhotě v 19 domech a na Homoli v 1 domě. 

K 31. prosinci 2017 bylo ve Lhotách 60 občanů do věku 15 let (29 mužů a 31 žen), 

203 občanů ve věku 15 až 64 let (108 mužů a 95 žen) a 63 občanů ve věku nad 64 let 

(28 mužů a 35 žen).  

Průměrný věk obyvatel ke konci roku 2017 byl 40,5 let (muži - 40,2 let a ženy - 40,9 let). 

V roce 2017 se ve Lhotách narodilo jedno dítě: 

- Eliška Stará (č. p. 34). 

Během roku 2017 se do Lhot trvale přihlásilo čtrnáct občanů. 

Během roku 2017 si trvalé bydliště ze Lhot odhlásilo šest občanů.   

V roce 2017 zemřela jedna obyvatelka Lhot: 

 - Věra Vavrušková (rok narození 1961, č. p. 55). 

Ke konci roku 2017 bylo ve Lhotách sedmdesát čtyři různých ženských křestních jmen, 

nejčastějším jménem bylo jméno Marie. Dvě občanky měla dvě křestní jména - Anna 

Marie.  

Počet Jméno 

11 Marie 

7 Jana, Věra 

6 Anna 

5 Lucie, Tereza, Veronika 

4 Eva, Hana, Jaroslava, Kateřina, Nikola, Zuzana 

3 Alena, Eliška, Lenka, Markéta, Martina, Miloslava, Monika, Pavlína, Radka, Soňa 

2 Adéla, Dana, Daniela, Helena, Ivana, Iveta, Jarmila, Libuše, Ludmila, Petra, Renata, 

Zdeňka 

1 

Anastázie, Antonie, Barbora, Blanka, Dominika, Elen, Ema, Emilie, Erika, Gabriela, 

Herta, Irena, Iva, Jennifer, Karla, Klára, Kristýna, Květoslava, Ladislava, Liliana, Magda, 

Magdaléna, Marcela, Michaela, Miluše, Miroslava, Nella, Nikita, Romana, Sára, 

Stanislava, Šárka, Štěpánka, Valerie, Vendula, Vítězslava, Vladimíra, Vlasta, Žaneta 
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Mužských křestních jmen bylo ve Lhotách k 31. prosinci 2017 zastoupeno padesát tři 

a nejčastějším jménem bylo jméno Jiří. Jeden občan měl dvě křestní jména - Josef Jan. 

Počet Jméno 

13 Jiří 

10 Martin 

9 Jan, Josef 

7 Michal 

6 František, Jaroslav, Pavel, Petr, Václav 

5 Jaromír, Milan, Tomáš 

4 Jakub, Ondřej, Stanislav, Zdeněk 

3 Adam, David, Dominik, Lukáš, Miroslav, Patrik, Vojtěch 

2 Erik, Karel, Ladislav, Luděk, Matěj, Roman, Vladimír 

1 

Antonín, Aleš, Bohuslav, Čeněk, Daniel, Dušan, Filip, Igor, Jindřich, Libor, Ĺudovít, 

Marek, Marián, Oldřich, Peter, Radek, Radomír, Sebastian, Štefan, Štěpán, 

Vladislav, Vlastimil 

Ke konci roku 2017 bylo ve Lhotách u Potštejna nejvíce lidí narozených v roce 2015. 

V tomto roce se narodilo dvanáct osob, které nyní mají trvalé bydliště ve Lhotách. 

Počet Rok narození 

12 2015 

8 1956, 1957 

7 1948, 1951, 1959, 1970, 1974, 1982 

6 1954, 1972, 1983, 1987, 1988, 1991, 1997, 2003, 2012, 2016 

5 1941, 1945, 1958, 1963, 1971, 1975, 1989, 1992, 1999, 2000, 2001, 2006, 2013 

4 1943, 1944, 1946, 1952, 1961, 1964, 1976, 1978, 1981, 1996, 1998, 2005, 2009 

3 1931, 1934, 1939, 1950, 1967, 1973, 1977, 1979, 1980, 1984, 1985, 1990, 2008, 2011 

2 1938, 1947, 1949, 1953, 1965, 1986, 1993, 1994, 1995, 2002, 2007, 2010 

1 1927, 1928, 1932, 1935, 1942, 1955, 1960, 1962, 1966, 1968, 1969, 2004, 2017 

Nejstarší obyvatelkou Lhot byla k 31. prosinci 2017 paní Vlasta Barvínková (narozena 

v roce 1927) a nejstarším obyvatelem byl pan Jaromír Vavruška (narozen v roce 1931). 

Nejčastějším příjmením ve Lhotách u Potštejna bylo ke konci roku 2017 příjmení 

Starý/Stará. 
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Svatby 

V roce 2017 proběhla ve Lhotách u Potštejna jedna svatba.  

Ludmila Fajfrová a Libor Hájek 

V sobotu 23. září 2017 se na zámku v Chocni provdala Ludmila Fajfrová za Libora Hájka. 

Libor vyrostl ve Lhotách u Potštejna, č. p. 17 a Ludmila pochází z Podlesí - Turov. Ludmi-

la s Liborem začala chodit na začátku března 2016 

a od prosince 2016 spolu bydlí v Liborově domě 

ve Lhotách u Potštejna č. p 17. 
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Narození 

V roce 2017 se ve Lhotách narodilo jedno 

miminko - jedna holčička. 

Eliška Stará 

V sobotu 23. prosince 2017 se Janě Plné a Ja-

romíru Starému, Lhoty u Potštejna č. p. 34 

narodila dcera Eliška. Jaromír vyrostl 

ve Lhotách č. p. 9 a Jana pochází z Bez-

děkova nad Metují. Jana s Jaromírem 

se poznali v roce 2013. Od roku 2013 spolu 

bydleli v domě Jaromírových rodičů 

ve Lhotách. Rok poté se přestěhovali do bytu 

nad obecním úřadem ve Lhotách. V současné 

době zařizují stavbu rodinného domu 

ve Velké Lhotě, č. p. 127. 
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Obecní úřad 

V roce 2017 na Obecním úřadě stále pracovala jako účetní paní Dana Dědková ze Lhot 

u Potštejna, lesním hospodářem byl Libor Provazník z Rájce a o obecní vodovod 

s vodárnou se staral Lukáš Horský ze Lhot u Potštejna. Od 1. dubna 2017 pracoval jako 

obecní zaměstnanec Milan Marhoun a příležitostně na dohodu o provedení práce pracovali 

Dana Šíslová a Martin Dudek (všichni ze Lhot u Potštejna), prováděli úklid veřejných 

prostranství, údržbu veřejné zeleně a podobně. 

Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadě byly v roce 2017 v pondělí 

od 6.30 do 18.00 hod. a ve středu od 6.30 do 15.00 hod. 

 

Knihovna 

Knihovna se i v roce 2017 nacházela v prostorách obecního úřadu. Knihovna byla otevřena 

každé pondělí od 16.30 do 17.30 hod. a knihovnicí byla stále Věra Horská ze Lhot 

u Potštejna.  

Za rok 2017 si přišli čtenáři vypůjčit knihy osmdesát devět krát a celkem uskutečnili 

381 výpůjček (71 naučných knih, 292 beletrie pro dospělé a 18 dětských knih). 

V roce 2017 bylo zaregistrováno 32 čtenářů.  

Nově byly v roce 2017 poskytovány k výpůjčce Kroniky obce od roku 2007 a Pamětní 

knihy Malé Lhoty a Velké Lhoty z meziválečného období. 

 

Platby občanů obci 

Místní poplatky byly v roce 2017 ve Lhotách vybírány dva - poplatek ze psů a poplatek 

za odpady. Poplatek ze psů v roce 2017 činil 50 Kč za každého psa a poplatek za odpady 

činil 550 Kč za osobu. Poplatek za odpady platila osoba, která měla trvalé bydliště 

ve Lhotách nebo zde vlastnila objekt k rekreačnímu využití. 

Obec dále vybírala od občanů platby za vodu - vodné. Na začátku roku občané zaplatili 

zálohu za vodné a v pololetí bylo konečné vyúčtování za rok - druhá polovina roku 2016 

a první polovina roku 2017. Občané platili za odebraný počet m
3
. V roce 2017 občané 

platili v srpnu a jeden m
3
 stál 15,64 Kč (13,60 Kč + DPH 15 %). 

 

Obchod 

V roce 2017 měl obchod stále v pronájmu pan Nhan Vu Cong z Častolovic. Na konci roku 

2017 byla otevírací doba obchodu tato: pondělí až pátek 7.00 - 11.00 hod. 

a 13.30 - 16.30 hod., sobota  7.00 - 11.00 hod. a v neděli bylo zavřeno.  
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Pošta 

Pošta byla v roce 2017 otevřena každý den kromě víkendu. Otevírací doba byla tato: 

pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 8.00 - 11.00 hod. a středa 13.00 - 16.00 hod. Na poště stále 

pracovala paní Lada Chaloupková z Vamberka.   

 

Hospoda 

Od 1. prosince 2016 byl nájemcem hospody v č. p. 44 Milan Marhoun a hospodu měl 

pronajatou i po celý rok 2017. Milan Marhoun přejmenoval v roce 2017 hostinec „U bílého 

koně“ na „Hostinec pod Homolí“. 

Hospoda byla pravidelně otevřena od 1. ledna 2017. V zimě bylo otevřeno - pondělí 

zavřeno, úterý až pátek 18.00 - 22.00 hod. a v sobotu a v neděli 16.00 - 22.00 hod. 

Přes léto bylo otevřeno dříve - pondělí zavřeno, úterý až pátek 16.00 - 22.00 hod. 

a v sobotu a v neděli 14.00 - 22.00 hod.  

Nově byla v hospodě prodávána pizza pečená v hospodě přímo v peci. Zákazníci si mohli 

pizzu odnést i s sebou domů.  

Byt nad hospodou v č. p. 44 měla pronajatý spolu s partnerem Milanem Marhounem 

Kateřina Škampová od 1. prosince 2016 a i po celý rok 2017.  
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Veřejná autobusová doprava 

Obcí Lhoty u Potštejna projížděly ke konci roku 2017 čtyři autobusové linky (č. 660572, 

660527, 660209, 660207), tyto linky byly provozovány firmami AUDIS BUS s. r. o. 

Rychnov nad Kněžnou a ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. Obě tyto společnosti byly zapojeny 

do tarifu IREDO (Integrovaná Regionální Doprava). Tarif IREDO umožňoval cestovat 

v Královéhradeckém a Pardubickém kraji na jeden jízdní doklad bez ohledu na to, 

který autobus nebo vlak cestující pro zamýšlenou trasu využil.  

Na konci roku 2017 odjíždělo ze Lhot v normální pracovní den (mimo prázdnin a víkendů) 

různými směry celkem osmnáct spojů. Sedm spojů končilo v Kostelci nad Orlicí (odjezd 

ze Lhot v 4.15 hod., 4.37 hod., 4.56 hod., 6.48 hod., 12.40 hod., 14.40 hod., 15.52 hod.), 

pět spojů mělo cílovou stanici v Borovnici (odjezd ze Lhot v 6.50 hod., 9.53 hod., 

12.55 hod., 14.55 hod., 16.55 hod.), pět spojů jezdilo do Rychnova nad Kněžnou (ze Lhot 

odjížděly v 5.04 hod., 7.01 hod., 10.04 hod., 13.04 hod., 15.04 hod.) a jeden spoj končil 

ve Vamberku (odjezd ze Lhot v 17.04 hod.). Přímý autobus ze Lhot u Potštejna do Chocně 

v roce 2017 nejezdil, ale s přestupem v Borovnici se dalo do Chocně dostat šesti spoji 

(odjezd ze Lhot 6.50 hod., 9.53 hod., 12.55 hod., 14.55 hod., 15.52 hod., 16.55 hod.) 

a s přestupem v Přestavlkách jedním spojem (odjezd ze Lhot v 4.56 hod.). Spoje 

do Rychnova nad Kněžnou jezdily ze Lhot na Sudslavu, Polom, Proruby, do Potštejna, 

Záměle, Vamberka a přes Lupenici do Rychnova, spoj s odjezdem v 6.57 hod. nezajížděl 

na Sudslavu. Některé spoje jezdily do Kostelce přes Borovnici, Přestavlky, Krchleby, 

Chleny, Chlínky, Vrbici a Doudleby nad Orlicí (čtyři spoje) a jeden spoj jel ze Lhot 

přímo do Chlen. Některé spoje do Kostelce jely ze Lhot do Borovnice, Rájce, Přestavlk, 

Krchleb, Svídnice a Kosteleckou Lhotu (dva spoje).   

Do Lhot na konci roku 2017 přijíždělo v normální pracovní den celkem sedmnáct spojů. 

Z Kostelce nad Orlicí přijíždělo šest spojů (příjezd do Lhot v 6.46 hod., 12.35 hod., 

15.45 hod., 18.05 hod., 18.51 hod., 19.05 hod.), pět spojů přijíždělo z Borovnice (do Lhot 

v 7.01 hod., 10.04 hod., 13.04 hod., 15.04 hod., 17.04 hod.), z Rychnova přijíždělo pět 

spojů (do Lhot přijížděly v 6.50 hod., 9.53 hod., 12.55 hod., 14.55 hod, 16.55 hod.) a jeden 

spoj přijížděl z Vamberka (příjezd do Lhot v 18.59 hod.). Přímý autobus z Chocně do Lhot 

u Potštejna v roce 2017 nejezdil, ale s přestupem v Borovnici se dalo z Chocně dostat šesti 

spoji (příjezd do Lhot v 7.01 hod., 10.04 hod., 13.04 hod., 15.04 hod., 17.04 hod., 

19.05 hod.) a s přestupem v Přestavlkách dvěma spoji (příjezd do Lhot v 6.46 hod., 

14.36. hod.). 

Ke konci roku 2017 neodjížděl ani nepřijížděl do Lhot v sobotu a v neděli žádný autobus. 
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Hasičárna - umístění tabule Sbor dobrovolných hasičů a čísla popisného 

Na jaře 2017 byla na budovu hasičárny mezi vrata a dveře připěvněna modrá oválná tabule 

s nápisem Sbor dobrovolných hasičů 

Lhoty u Potštejna založeno 1894  

a znakem sboru. Dále byla na budo-

vu na stěnu k silnici umístěna tabul-

ka s číslem popisným budovy 124. 
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Infrastruktura pro nové rodinné domy ve Velké Lhotě 

V roce 2016 se začalo 

s budováním infrastruktury 

pro dvanáct rodinných do-

mů ve Velké Lhotě po levé 

straně u silnice při výjezdu 

na Chleny. 

Na jaře 2017 byl vybudo-

ván zemní rozvod nízkého 

napětí k jednotlivým par-

celám (pro ČEZ Distribu-

ci, a. s. vybudovala firma 

Energomontáže Votroubek, s. r. o. z Rychnova nad Kněžnou). Součástí dodávky byla 

i rekonstrukce stávajícího rozvodu NN od transformátoru k č. p. 93 (Milan a Dana 

Dědkovi). Současné vrchní vedení od transformátoru před č. p. 64 k č. p. 93 bylo 

nahrazeno vedením zemním, včetně domovních přípojek k č. p. 64 (Marie Ješinová), 

č. p. 65 (Marcela Hervertová), č. p. 63 (Zdeňka Čermáková a Dana Dědková), č. p. 93 

(Milan a Dana Dědkovi), č. p. 72 (Jana Tomková), č. p. 62 (Petr a Jaroslava Červinkovi 

a Pavlína Hejlková) a č. p. 89 (Veronika Zapletalová). Na rozšíření sítě NN se obec Lhoty 

u Potštejna podílela zákonným poplatkem ve výši 137 500 Kč.  

Dále bylo v létě 2017 vybudováno veřejné osvětlení a úprava stávajícího veřejného 

osvětlení, které realizovala firma Energomontáže Votroubek s. r. o. z Rychnova nad Kněž-

nou. Byly nainstalovány dvě nové lampy včetně stožárů jako náhrada za lampy umístěné 

na betonových sloupech elektrického vedení, které byly zrušeny (u č. p. 62 a na křižovatce 

k č. p. 93). Nově bylo osazeno jedenáct stožárů s jednou lampou a dva stožáry se dvěma 

lampami, celkem tedy třináct stožárů s patnácti lampami za celkovou cenu 458 038,24 Kč. 

Mimo veřejné osvětlení souvisejícího s novými parcelami byla provedena výměna 

stávajících svítidel na betonových sloupech v celé Velké Lhotě a směrem k Malé Lhotě 

až k č. p. 56 (Martin Kalousek a Lenka Pátková). Celkem bylo vyměněno dvacet jedna 

světel za 106 166,61 Kč. Veřejné osvětlení ve Velké Lhotě bylo ještě rozšířeno o jedno 

světlo na betonový sloup u č. p. 112 (Karel Fibikar a Petr Fibikar) za 6 080 Kč.  

V roce 2017 byly prodány všechny zbývající parcely. Na konci roku 2017 ve dvou nově 

postavených domech již majitelé bydleli, dva domy byly zastřešeny, další čtyři domy měly 

hotovou základovou desku a jeden měl odlité základové pásy a vyzděno ztracené bednění 

zalité betonem.  
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Cesta směrem k Horákovu buku 

V létě byla opravena cesta od hlavní silnice směrem k Horákovu buku. Cesta byla 

zpěvněna drtí z bourané haly firmy ŠKODA AUTO a. s. z Kvasin. Dopravu a uložení drtě 

provedla zdarma firma Agro Sprint Servis, Roman Buben z Polomi. Výjezd na hlavní 

silnici byl upraven položením „frézinku“ (drtí vzniklé frézováním asfaltových povrchů). 

Zpevnění bylo provedeno v celé délce obecní komunikace, tj. od hlavní asfaltové silnice 

směrem k rozcestí k Horákovu buku a od rozcestí k Horákovu buku vlevo asi 100 metrů. 

Zpevnění cesty pokračuje i dále lesem směrem k Polomi po cestě pana Františka Kinského 

až k další křižovatce.  
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Skácení borovic ve Velké Lhotě 

Na jaře 2017 byly skáceny dvě borovice u rybníka ve Velké Lhotě. Borovice byly 

odstraněny z důvodu, že zasahovaly do koruny sousední lípy a bránily rozhledovým 

podmínkám při výjezdu na hlavní komunikaci.  
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Nové stromy od hasičárny směrem 

k č. p. 80 

Na jaře 2015 byly pokáceny švestky 

po pravé straně cesty od hasičárny směrem 

do Velké Lhoty k č. p. 80. V roce 2017 

nechal František Fryš na stejné místo 

vysázet stromy nové, opět švestky.   

 

Stanice plynovodu - nové solární 

panely 

Na podzim 2017 byly ke stanici plynovodu, 

která je umístěna po pravé straně u výjezdu 

ze Lhot u Potštejna do Chlen, nainstalovány 

nové solární panely.  
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Opravy a úpravy budov 

V roce 2017 někteří majitelé domů nechali vyměnit okna, udělat novou fasádu, nový plot 

nebo jinak opravili či upravili svůj dům či jeho okolí. Byla zahájena i výstavba nových 

domů ve Velké Lhotě.  

Č. p. 37 - nová fasáda 

Věra Sýkorová nechala v roce 2017 udělat 

novou fasádu na jedné straně svého 

domu č. p. 37. 

Č. p. 64 - nový plot 

U domu Marie Ješinové č. p. 64 byl 

v roce 2017 udělán nový plot. Obec Lhoty 

u Potštejna vybudovala nový plot jako 

náhradu za starý demontovaný plot při realizaci inženýrských sítí pro nové rodinné domy 

ve Velké Lhotě.  

Č. p. 84 - nový přístřešek na dřevo 

Stanislav Málek a Miloslava Málková 

nechali u svého domu č. p. 84 postavit 

v roce 2017 přístřešek na dřevo. 
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Č. p. 95 - nová vodovodní přípojka 

Pavel Hrubý a Tomáš Hrubý nechali v roce 

2017 vybudovat ke svému domu č. p. 95 

novou vodovodní přípojku.  
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Č. p. 97- nový bazén 

Manželé Myšákovi u svého domu vybudovali v roce 2017 zastřešený bazén. 

Č. p. 98 - nová střecha 

Manželé Vavruškovi nechali v roce 2017 udělat novou střechu na svém domě č. p. 98. 

Manželé bydlí v Kostelci nad Orlicí, ale oba pochází ze Lhot u Potštejna.  

Č. p. 102 - nová okna 

Jana Försterová nechala na podzim 2017 na svém domě č. p. 102 vyměnit okna a dveře.  
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Č. p. 103 - nová okna 

Manželé Peňázovi nechali na jaře 2017 na svém domě č. p. 103 vyměnit okna a dveře. 

Č. p. 110 - nový plot 

Josef Vašátko vybudoval v roce 2017 nové oplocení svého domu č. p. 110.  

Č. p. 119 - nový plot 

Manželé Šafkovi ke konci roku 2015 vyzdili před svým domem č. p. 119 podezdívku 

na plot. Na jaře 2016 byl na podezdívku přidělán nový plot a zároveň si Šafkovi pořídili 

novou bránu. V březnu 2017 nechali ještě ke svému domu přistavět přístřešek na auto. 



 - 40 - 

Č. p. 122 - nový dům 

Jan Havel začal na podzim roku 2015 

se stavbou svého domu č. p. 122 

naproti hasičárně. Na začátku roku 

2017 stavbu domu dokončil a na jaře 

2017 se do domu spolu s rodinou 

nastěhoval. Během roku 2017 

dokončil fasádu domu a pokračoval 

s terénními úpravami okolo domu.  
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Č. p. 125 - nový dům 

Josef Poláček z Doudleb nad Orlicí začal ke konci roku 2017 se stavbou svého domu 

č. p. 125 ve Velké Lhotě. Do konce roku byla udělána základová deska domu.  

 

Č. p. 126 - nový dům 

Lukáš Víša z Vamberka začal ke konci roku 2017 se stavbou svého domu č. p. 126 

ve Velké Lhotě. Do konce roku byla udělána základová deska domu.  
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Č. p. 129 - nový dům 

Iva Neugebauerová z Rychnova nad Kněžnou a Petr Horáček ze Lhot u Potštejna začali 

v roce 2017 se stavbou svého domu č. p. 129 ve Velké Lhotě. Do konce roku byla udělána 

hrubá stavba domu včetně střechy, oken a dveří s garážovými vraty.   
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Č. p. 130 - nový dům 

Lenka Nováková z Červené Vody a Michal Dorazil z Vysokého Mýta začali ke konci roku 

2017 se stavbou svého domu č. p. 130 ve Velké Lhotě. Do konce roku byla udělána 

základová deska domu.  



 - 44 - 

Č. p. 131 - nový dům 

Lucie Tobiášková z Holic začala ke konci roku 2017 se stavbou svého domu č. p. 131 

ve Velké Lhotě. Do konce roku byly odlity základové pásy, vyzděno ztracené bednění 

a zalito betonem.  

 

Č. p. 133 - nový dům 

Markéta Svobodová a Martin Růžička ze Lhot u Potštejna začali v roce 2017 se stavbou 

svého domu č. p. 133 ve Velké Lhotě. Do konce roku byla udělána hrubá stavba domu 

včetně střechy, oken a dveří.   
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Č. p. 134 - nový dům 

Manželé Ivana a Petr Čepkovi z Brandýsa 

nad Orlicí začali v roce 2017 se stavbou 

svého domu č. p. 134 ve Velké Lhotě. 

Do konce roku 2017 dům dokončili 

a ke konci roku 2017 se do něho i s dvěma 

dětmi nastěhovali.   
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Č. p. 135 - nový dům 

Patrik Lukavský z Vamberka začal 

ke konci roku 2017 se stavbou svého domu 

č. p. 135 ve Velké Lhotě. Do konce roku 

byla udělána základová deska domu. 
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Č. p. 136 - nový dům 

Radek Moravec z Rychnova nad Kněžnou začal v roce 2017 se stavbou svého domu 

č. p. 136 ve Velké Lhotě. Do konce roku 2017 byl dům dokončen a ke konci roku 2017 

se do něho Radek Moravec i s přítelkyní nastěhoval.   
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Jednotka požární ochrany kategorie V  

Obec Lhoty u Potštejna má jako organizační složku obce zřízenou Jednotku požární 

ochrany (JPO) kategorie V dle § 68 odstavce (1) zákona číslo 133/1985 Sb. o požární 

ochraně. Oblast působnosti JPO je katastr obce Lhoty u Potštejna a dle ustanovení 

§ 69a odstavce (3) zákona číslo 133/1985 Sb. sdružuje prostředky požární ochrany 

s obcemi Borovnice a Chleny. Celková rozloha katastrů je 17,98 km
2
 a ochrana se týká 

přibližně 920 obyvatel v těchto obcích.  

Velitelem jednotky byl v roce 2017 Martin Růžička ml., zástupcem velitele Václav 

Morávek, velitelem družstva Lukáš Horáček, strojníky Jiří Horáček a Lukáš Horský 

a hasiči Milan Dědek, Libor Hájek, Jan Havel, Petr Horáček, Jiří Marek, Jan Růžička 

a Jaromír Starý ml.  

Na přelomu roků 2016 až 2017 dodala firma 

R. D. Engineering s. r. o. z Pardubic nové svolá-

vací zařízení. Zařízení pracuje pomocí GSM 

modulu, který rozesílá SMS zprávy členům JPO. 

Poplach jednotce může takto vyhlásit krajské 

operační středisko v Hradci Králové, případně 

velitel jednotky nebo starosta obce. Tlačítko, kterým se dříve spouštěla siréna na požární 

zbrojnici, bylo přepojeno na tento svolávač. Po jeho stisku dojde k automatickému 

cyklování sirény, rozeslání SMS zpráv na členy jednotky a odeslání informace na operační 

středisko o vyhlášení poplachu.  

V pátek 3. března 2017 se Martin Růžička ml. a Václav Morávek zúčastnili školení 

Odborná příprava velitelů V-8 na územním odboru Hasičského záchranného sboru České 

republiky v Rychnově nad Kněžnou. Od pondělí 20. března do neděle 26. března 2017 

se Petr Horáček zúčastnil v Bílých Poličanech školení obsluhy motorové pily. V sobotu 

23. září 2017 se Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský a Martin Růžička ml. 

zúčastnili Velitelského dne - Jištění a sebezáchrana, které se konalo v Rychnově 

nad Kněžnou. Členové JPO se v průběhu roku vzdělávali teoretickou a praktickou 

odbornou přípravou, kterou vedl velitel jednotky dle nařízení generálního ředitele HZS ČR.  

V pátek 11. srpna 2017 krátce před druhou hodinou ranní vyjela lhotecká jednotka 

na žádost operačního střediska Hradec Králové ke spadlému stromu na komunikaci v obci 

Borovnice, místní části Přestavlky. Hasiči cestou k události museli odstranit několik 

dalších stromů, aby se na ohlášené místo dostali. Mezi Borovnicí a Přestavlky byla 

na místo přivolána plošina HZS z Rychnova nad Kněžnou, aby napomohla s odstraněním 
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větví. Popadané stromy následně jednotka odstranila i v katastru Rájce a ve čtyři hodiny 

se vrátila zpět na základnu. 

V pátek 29. září 2017 

naplánoval velitel jed-

notky prověřovací cvi-

čení, které je povinen 

jednou za rok provést. 

Námětem cvičení byl 

požár na stavbě rodin-

ného domu ve Velké 

Lhotě. Jednotka prak-

ticky procvičila výjezd 

a dopravu na místo zá-

sahu, vytvoření dálko-

vé dopravy vody hadi-

covým způsobem. Na místě události byl procvičen zásah v dýchací technice, záchrana 

osoby z objektu, práce se čtyřdílným nastavovacím žebříkem a radiové spojení na místě 

zásahu. Cvičení velitel jednotky vyhodnotil jako úspěšné. 
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V neděli 5. listopadu 2017 v 13.53 hod. vyjela jednotka ke spadlému stromu 

na komunikaci mezi obcí Lhoty u Potštejna a Polom. Na místě zásahu ve spolupráci s HZS 

ČR (stanice Rychnov nad Kněžnou) a Policií ČR, provedla odstranění stromu 

z komunikace a její zametení. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. 

V neděli 12. listopadu 2017 v 8.00 hod. prováděla jednotka na žádost starosty dohled 

a řízení provozu při odstraňování stromů podél komunikace číslo 316 u křižovatky Rájec -

Kostelecká Horka. V 8.35 hod. se jednotka vrátila zpět za základnu.  

V roce 2017 byla pro JPO obce zakoupena motorová pila Oleo-Mac GS520 s příslušen-

stvím, čtyři kusy analogových radiostanic značky HYT, dva kusy izolačních dýchacích 

přístrojů Saturn S5, čtyři kusy tlakových lahví k těmto přístrojům, čtyřdílný hliníkový 

nastavovací žebřík, dva kusy 30 m lana, dva pracovní polohovací opasky, pěnové hasicí 

přístroje, sorpční materiál, dvě ruční svítilny a další drobný materiál. Již v roce 2016 bylo 

pořízeno pět kusů zásahových přileb, pět kusů zásahových rukavic, pět kusů ochranných 

kukel a pět kusů výstražných vest s nápisem HASIČI. 

V květnu 2017 byla obcí podána žádost o dotaci z programu generálního ředitelství 

HZS ČR na pořízení nového dopravního automobilu do 3,5 t na rok 2018. V srpnu 2017 

bylo dle pořadníku Královéhradeckého kraje rozhodnuto o přidělení dotace obci Lhoty 

u Potštejna. Na konci října se starosta obce s velitelem jednotky účastnili schůzky 

na generálním ředitelství HZS ČR, kde byli seznámeni s dalším postupem v čerpání dotace. 

V prosinci 2017 došlo ke schválení technických podmínek, které dle požadavků a potřeb 

JPO konzultoval na krajském ředitelství HZS Královéhradeckého kraje velitel jednotky. 

Nový dopravní automobil v provedení L1Z, který nahradí dosluhující Avii A30 z roku 

1972, by mohl být dodán v polovině roku 2018. Generální ředitelství HZS ČR 

na automobil poskytne dotaci ve výši 450 000 Kč a Královéhradecký kraj ve výši 

300 000 Kč, zbylé finanční prostředky budou doplaceny z rozpočtu obce. 

V listopadu bylo na územním odboru HZS ČR v Rychnově nad Kněžnou rozhodnuto 

o bezúplatném převodu cisternové automobilové stříkačky (CAS 25) na podvozku Škoda 

706 RTHP z obce Čermná nad Orlicí obci Lhoty u Potštejna. Před převzetím vozidla, 

které proběhlo zkraje roku 2018, byla v hasičské zbrojnici provedena instalace tlakového 

rozvodu vzduchu a upravena elektroinstalace, tak aby se při vyhlášení poplachu JPO spínal 

kompresor, který naplní CAS 25 tlakovým vzduchem před výjezdem jednotky. Hasičská 

zbrojnice byla dále vybavena 24 V konzervačním zdrojem pro údržbu akumulátorů nového 

vozidla.
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Sbor dobrovolných hasičů 

V sobotu 14. ledna 2017 se v místním pohostinství konala od 17.00 hod. Výroční valná 

hromada Sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna. Na této valné hromadě byli přijati 

noví členové Sboru dobrovolných hasičů - Anna Hlávková, Kateřina Sýkorová, Nikola 

Hejlková, Martin Dudek a Jana Stejskalová. Na této valné hromadě proběhlo hlasování 

o změně ve výboru SDH. 

Starostou lhoteckého sboru dobrovolných hasičů byl v roce 2017 Milan Dědek, 

místostarostou Jan Růžička, velitelem Martin Růžička ml., zástupcem velitele Václav 

Morávek, jednatelem Jan Havel, strojníkem Lukáš Horský, hospodářem Libor Hájek, 

revizorem Jiří Fibikar a členem výboru byl Jiří Horáček a Renata Zavacká. 

Členský příspěvek na rok 2017 činil 100 Kč. 

V průběhu roku 2017 se výbor scházel pravidelně jednou měsíčně (zpravidla první středu 

v měsíci) ve lhotecké hospodě na krátkých poradách, kde se projednávaly plánované akce 

a organizační věci.  

Na konci roku 2017 měl lhotecký hasičský sbor 38 registrovaných členů (Petr Bečička, 

František Břečťan, Milan Dědek, Martin Dudek, Jiří Fibikar, Libor Hájek, Jan Havel, 

Veronika Havlová, Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Jiří Horáček, Lukáš Horáček, Petr 

Horáček, Lukáš Horský, Lenka Jakubcová, Barbora Kopecká, Martin Kroul (Přestavlky), 

Jiří Marek, Ladislav Matějka, Patrik Matějka, Martin Morávek, Tomáš Morávek, Václav 

Morávek, Libor Provazník (Rájec), Jan Růžička, Marek Růžička, Martin Růžička ml., 

Jaromír Starý ml., Jana Stejskalová, Kateřina Sýkorová, Věra Sýkorová, Josef Vašátko, 

Michal Vavruška, Bohuslav Zámečník, Petra Zámečníková, Soňa Zářecká, Nikola Zavacká 

a Renata Zavacká) a 18 členů přispívajících (Jiří Břečťan, František Dostál, Jaroslav 

Hájek, Milan Horský, Josef Hylák, Jaroslav Charvát, Josef Jiruška, Jaromír Kameník, 

František Kozel, Josef Provazník, Radek Provazník, Jiří Rychtařík, František Starý, Milan 

Stejskal, Jaromír Vavruška ml., Jaromír Vavruška st., Zdeněk Zahradník ml. a Zdeněk 

Zahradník st.). 

Ve čtvrtek 2. února 2017 od 18.00 hod. se ve lhotecké hospodě konalo Školení řidičů, 

které zajistili hasiči. Přednášku o novinkách v dopravních předpisech provedl Jan Kubias, 

majitel autoškoly z Kostelce nad Orlicí.   

V pátek 17. února 2017 se v Rájci konala Okrsková valná hromada okrsku číslo osmnáct. 

V sobotu 4. března 2017 provedli hasiči v obecním lese za Velkou Lhotou (na Žižkovci) 

pálení po těžbě v lese. Brigády se zúčastnili Milan Dědek, Martin Dudek, Libor Hájek, 

Lukáš Horský, Erik Matějka, Tomáš Morávek, Václav Morávek, Jan Růžička, Martin 

Růžička ml. a Jaromír Starý ml. Další sobotu 11. března 2017 se konala další brigáda, 
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které se zúčastnili Milan Dědek, 

Martin Dudek, Libor Hájek, 

Veronika Havlová, Lukáš Horá-

ček, Petr Horáček, Lukáš Horský, 

Barbora Kopecká, Jan Růžička, 

Martin Růžička ml., Jana Stej-

skalová a Nikola Zavacká. V so-

botu 25. března 2017 se opět 

konala brigáda v lese. Této brigády se zúčastnili Martin Dudek, Libor Hájek, Jiří Horáček, 

Lukáš Horáček, Michal Horáček, Lukáš Horský, Jan Růžička a Martin Růžička. Poslední 

brigáda se konala v sobotu 1. dubna 2017 a zúčastnili se jí Milan Dědek, Martin Dudek, 

Veronika Flegelová, Lukáš Horáček, Michal Horáček, Lukáš Horský, Václav Morávek 

a Jan Růžička. 

V sobotu 25. března 2017 se v Tutlekách konalo Okresní shromáždění hasičů, kde se hod-

notila práce hasičů v rámci okresu. Zároveň byl zvolen novým starostou okresního výboru 

Jiří Řeháček z Častolovic. 

V sobotu 22. dubna 2017 dopoledne proběhl 

sběr železa. Celkem byly svezeny čtyři vleky 

(tři v Malé Lhotě a jeden ve Velké Lhotě), 

celkem 3 850 kg. Sběr železa provedli Milan 

Dědek, Martin Dudek, Jiří Horáček, Lukáš 

Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Václav 

Morávek a Martin Růžička ml. Prodejem želez-

ného šrotu hasiči získali částku 11 550 Kč.  

V neděli 30. dubna 2017 hasiči opět zajistili tradiční pálení čarodějnic za tělocvičnou. 

Brigáda na zajištění dřeva na čarodějnice proběhla ve středu 19. dubna 2017. Hranice byla 
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postavena v pátek 28. dubna 2017. Veškeré občerstvení zajistili také hasiči. Hasičky 

připravily pro děti cestu za pokladem, na které děti plnily různé úkoly a nakonec na hřišti 

děti našly schovaný poklad. Již potřetí v řadě byla letos vztyčena májka před obchodem, 

tentokrát o výšce přibližně 15 metrů. Čistý výnos z pořádání čarodějnic byl 7 952 Kč. 

Zástupci lhoteckého hasičského sboru se v sobotu 10. června 2017 vydali do Litoměřic, 

kde se konal 7. ročník hasičských slavností. 

Ve čtvrtek 15. června 2017 odpoled-

ne provedli hasiči vyčištění požární 

nádrže od nánosu usazenin. Požární 

nádrž má objem 150 m
3
 a je zare-

gistrována na krajském operačním 

středisku v Hradci Králové. 

V sobotu 2. září 2017 uspořádaly 

lhotecké hasičky bramborákové hody. 

Výnos z prodeje bramboráků činil 

2 970 Kč. 

V sobotu 25. listopadu 2017 Lukáš Horácek, Jan Růžička a Martin Růžička ml. postavili 

před obchod vánoční strom, který byl slavnostně rozsvícen v neděli 3. prosince 2017. 
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Hasičské soutěže 

Lhotecký Soptík: V pondělí 8. května 2017 se v Kostelecké Lhotě konala soutěž 

Lhotecký Soptík, které se zúčastnilo jedno družstvo dětí ze Lhot u Potštejna. Družstvo 

starších žáků se umístilo na sedmém místě. 

Okrsková hasičská soutěž: V sobotu 13. května 2017 se v Rájci konala Okrsková 

hasičská soutěž. Lhoty u Potštejna reprezentovalo jedno družstvo dětí (Ondřej Hlávka, 

Michal Horáček, Veronika Flegelová, Vojtěch Jakubec, Zuzana Kopecká, Marek Novotný 

(Kostelecká Lhota), Čeněk Zářecký, Oldřich Zářecký, Matěj Zavacký a Vojtěch Zavacký), 

jedno družstvo žen (Veronika Havlová, Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Barbora 

Kopecká, Jana Stejskalová, Kateřina Sýkorová, Věra Sýkorová a Nikola Zavacká) a dvě 

družstva mužů (A - Petr Bečička, Libor Hájek, Lukáš Horáček, Lukáš Horský, Ladislav 

Matějka, Martin Morávek a Tomáš Morávek, B - Milan Fabián, Jan Havel, Michal 

Horáček, Lukáš Horáček, Ondřej Jakubec, Jiří Marek, Martin Růžička ml. a Oldřich 

Zářecký).  

Děti se ve své kategorii, kde soutěžila 

čtyři družstva, umístily na třetím 

místě s časem 33.66 s.  Zvítězilo 

družstvo dětí z Rájce s časem 30.67 s.  

V kategorii žen soutěžilo pět družstev. 

Lhotecké ženy obsadily třetí místo 

s časem 29.18 s. Vítězkami se staly 

ženy z Vrbice B (čas 26.54 s.).  

Muži A skončili na sedmém místě 

s časem 31.24 s. a muži B se umístili na osmém místě (čas 32.18 s.). V mužské kategorii 

soutěžilo dvanáct družstev. 

Putovní pohár okrsku si odvezlo 

družstvo mužů z Rájce A s ča-

sem 24.06 s. 

Smíšené družstvo žen a mužů 

se ještě zúčastnilo soutěže o po-

hár SDH Rájec, kde se umístilo 

ze čtyř družstev na třetím místě 

s časem 33.18 s. Vítězem se sta-

lo družstvo z Rájce (23.56 s.).     
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Horní řada zleva: Vojtěch Jakubec, Michal Horáček, Oldřich Zářecký a Zuzana Kopecká. Dolní 

řada: Ondřej Hlávka, Marek Novotný (Kostelecká Lhota) a Vojtěch Zavacký.  
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Lhotecké vodní hrátky: V sobotu 

15. července 2017 se v Kostelecké Lhotě 

konala netradiční hasičská soutěž - II. ročník 

Lhoteckých vodních hrátek na téma Pepek 

námořník. 

Lhoty u Potštejna reprezentovalo jedno 

družstvo mužů (Libor Hájek, Jan Havel, Petr 

Horáček, Lukáš Horský, Jiří Marek, Martin 

Růžička ml. a Jaromír Starý ml.).  

Netradiční hasičský útok proběhl tak, 

že strojník dostal nafukovací křidélka na ruce, 

které měly představovat svaly Pepka 

námořníka. Další tři ostatní soutěžící šli 

směrem k základně, kde byla umístěna 

mašina a na druhé základně o kus dál bylo 

umístěno ostatní hasičské vybavení. Tito soutěžící museli sešroubovat sání a pak mohli 

pospojovat hadice B od mašiny k rozdělovači. Mezitím další tři soutěžící se strojníkem 

běželi okolo části vodní nádrže a tam nastoupili na člun. Na člunu museli obeplout bójku, 

přirazit ke břehu, vystoupit, uvázat člun a doběhnout k mašině, kde strojník nastartoval 

mašinu. Po nastartování se mohl hodit koš do vody a ostatní pokračovali v požárním útoku, 

který spočíval v tom, že soutěžící proběhli dveřmi a za dveřmi mohli spojit útočné proudy 

a poté shodit terče. Vyhrálo družstvo s nejrychlejším časem. 

Mužských družstev soutěžilo devět a lhotečtí muži se umístili na čtvrtém místě s časem 

1 min. 38.6 s. Zvítězilo družstvo z Kopidlna. 
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O pohár starosty Olešnice: V sobotu 12. srpna 2017 se v Olešnici u Rychnova nad Kněž-

nou konala hasičská soutěž O pohár starosty Olešnice. Soutěže se zúčastnilo jedno 

družstvo žen (Veronika Havlová, Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Barbora Kopecká, 

Jana Stejskalová, Kateřina Sýkorová a Nikola Zavacká) a jedno družstvo mužů (Libor 

Hájek, Jan Havel, Lukáš Horáček, Michal Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský a Martin 

Růžička ml.).  

Lhotecké ženy se ve svojí kategorii umístily na druhém místě s časem 45.57 s. Celkem 

soutěžila čtyři ženská družstva. Vítězem se staly ženy z Rájce (41.92 s.). 

V mužské kategorii soutěžilo devět družstev. Lhotečtí muži se umístily na třetím místě 

s časem 40.82 s. Vyhrálo družstvo z Rájce (čas 36.98 s.). 
 

Lhotecké vodní hrátky 
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O Horecký pohár: V Kosteleckých 

Horkách se v sobotu 9. září 2017 konal 

již sedmnáctý ročník soutěže O Horecký 

pohár.  

Za Lhoty u Potštejna soutěžila dvě 

družstva - ženské (Veronika Havlová, 

Nikola Hejlková, Anna Hlávková, 

Barbora Kopecká, Jana Stejskalová, 

Kateřina Sýkorová a Nikola Zavacká) 

a mužské (Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horáček, Michal Horáček, Petr Horáček, Lukáš 

Horský, Martin Růžička ml. a Jaromír Starý ml.).   

V ženské kategorii soutěžilo šest družstev. Lhotecké ženy se v této kategorii umístily 

na pátém místě s časem 39.53 s. Vyhrály ženy z Čánky (34.69 s.). 

V mužské kategorii - s úpravou sání soutěžilo šest družstev. Lhotečtí muži v této kategorii 

skončili na pátém místě s časem 49.76 s. Zvítězilo družstvo z Kosteleckých Horek 

(34.54 s.). Muži soutěžili také v kategorii bez úpravy sání, kde soutěžilo osm družstev. 

Lhotečtí muži se v této kategorii umístili na třetím místě s časem 43.17 s. V této kategorii 

zvítězilo družstvo z Rájce B (39.84 s.). 
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Podzimní hasičská soutěž v Kostelecké Lhotě: V sobotu 

23. září 2017 se v Kostelecké Lhotě konala podzimní hasičská 

soutěž.  

Lhotecké družstvo žen (Nikola Hejlková, Anna Hlávková, 

Barbora Kopecká, Zuzana Kopecká, Jana Stejskalová, Lucie 

Sýkorová a Nikola Zavacká) ve své kategorii vyhrálo.  
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Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna 

K 1. lednu 2017 mělo Myslivecké sdružení Podháj 14 členů: Josef Bečička, Petr Bečička, 

František Dudek, Jaroslav Horáček, Jindřich Husák, Ladislav Matějka, Jaromír Vavruška 

ml. (všichni ze Lhot), Libor Provazník (Rájec), Milan Bečička (Záměl), Antonín 

Diblík (Choceň), Miloš Kurka (Rychnov nad Kněžnou), David Fibikar, Miroslav 

Fibikar (oba Koldín) a Vojtěch Wiesner (Pardubice). Předsedou sdružení byl Miloš 

Kurka a jednatelem David Fibikar, hospodářem Libor Provazník a pokladníkem Petr 

Bečička.  

Výroční schůze Mysliveckého sdružení Podháj se konala v sobotu 25. března 2017 

od 15.00 hod. ve lhotecké hospodě. Členové Mysliveckého sdružení Podháj se scházeli 

každý poslední pátek v měsíci také v hospodě ve Lhotách. 

Myslivecký rok trval od 1. dubna 2016 do 31. března 2017. 

Myslivecké sdružení hospodařilo na necelých 600 ha honebních pozemků.  

V mysliveckém roce 2016-2017 bylo uloveno 12 srnců, 3 srny (z toho dvě úhyn) a 1 srnče 

(další minimálně 2 kusy byly sraženy autem), 7 selat a 5 lončáků prasete divokého, 5 lišek 

a 2 kuny. Celková váha ulovené zvěře srnčí činila 140 kg. Zvěř srnčí byla rozdělena mezi 

členy nebo byla použita k pohoštění na mysliveckých akcích. Černá zvěř byla ulovena 

o celkové hmotnosti 470 kg. Zvěřina byla rozdělena členům dle předem daných pravidel. 

Několik kusů bylo využito k mysliveckým účelům. U všech kusů bylo společně 

se vzorkem na trichinellu (svalovce) předloženo i pírko (ocásek). I v tomto mysliveckém 

roce nebyla z důvodu nízkého stavu lovena zvěř zaječí.  

Myslivecké sdružení Podháj využívalo 

v mysliveckém roce 2016-2017 čtyři 

lovecky upotřebitelné psy - dva vlastnil 

Jaromír Vavruška ml., jednoho Miroslav 

Fibikar a jednoho Josef Bečička.  

V roce 2017 se uskutečnily dvě naháňky. 

První naháňka se konala v sobotu 

25. listopadu 2017 a druhá se konala 

v úterý 26. prosince 2017 (na Štěpána). 

Zakončení obou naháněk bylo 

ve lhotecké hospodě. Na první naháňce 

bylo uloveno jedno sele a na druhé 

naháňce jedno sele a jeden lončák 

prasete divokého.  
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Ve lhotecké honitbě byly 

tři umělé nory, ve kte- 

rých v myslivecké sezoně 

2016-2017 byly odchy-

ceny tři lišky. V roce 

2017 přibyla dvě nová 

přikrmovací zařízení - 

krmelce se slanisky. Nyní 

je tedy ve lhotecké 

honitbě třináct krmelců 

se slanisky.  

V roce 2017 bylo insta-

lováno odchytové zařízení 

na černou zvěř. Zvěř do něho 

však nebyla zatím odchy-

cena. 

V roce 2017 byly také 

opravovány světelné plašiče 

modré barvy rozmístěné 

u krajnic silnic, kde dochází 

k nejčastějším střetům auto-

mobilů se zvěří. Jedná se 

o komunikace vedoucí 

ze Lhot u Potštejna na Po-

lom a ze Lhot u Potštejna 

na Proruby.  

Nad Velkou Lhotou 

U cesty z Homole do Velké Lhoty 
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Stolní tenis - sezona 2016-2017 

TTC (Table Tenis Club) Lhoty u Potštejna je registrovaný oddíl hráčů stolního tenisu. 

Během sezony se hrají utkání dospělých - každý tým hraje dvakrát s každým týmem dané 

soutěže. V jednom utkání se hraje osmnáct zápasů (dvě čtyřhry a šestnáct dvouher). 

V utkání hrají čtyři hráči. Zápas stolního tenisu se hraje na 3 vítězné sety (sady) do 11, 

mezi sety je asi minutová přestávka. Za vítězné utkání jsou 3 body, za remízu 2 body 

a za prohru 1 bod. Sezona stolního tenisu trvá zhruba od konce září a končí přibližně 

v polovině dubna, v závislosti na počtu mužstev v soutěži. V okresních soutěžích jsou 

zápasy jednou týdně a v krajských zpravidla jednou za čtrnáct dní, ale hrají se dva zápasy 

za jeden den, buď v sobotu, nebo v neděli (dopoledne, odpoledne).  

Dospělí trénují zpravidla jednou až dvakrát týdně na sále hospody ve Chlenech, 

občas i v okolí (např. Kostelec nad Orlicí).  

TTC Lhoty u Potštejna měl v sezoně 2016-2017 tři týmy.  

A tým - Jiří Vavruška (nar. 1970, Lhoty), Jiří Novotný (nar. 1965, Rychnov 

nad Kněžnou), Milan Bečička (nar. 1970, Záměl), Petr Sedláček (nar. 1982, Týniště 

nad Orlicí), Jan Trnka (nar. 1969, Potštejn), Jan Dostál (nar. 2002, Smetana), Zdeněk 

Drahoš (nar. 1971, Potštejn) a Jiří Marek (nar. 1992, Lhoty); 

B tým - Zdeněk Drahoš, Jan Trnka, Jan Dostál, Jiří Marek, Miloslav Jireš (nar. 1973, 

Borovnice), Vojtěch Jakubec (nar. 1997, Chleny) a Jakub Michl (nar. 1997, Dobré); 

C tým - Rostislav Vevjora (nar. 1954, Kostelec nad Orlicí), František Jakubec (nar. 1966, 

Chleny), Libor Hájek (nar. 1977, Lhoty), Dušan Junek (nar. 1968, Přestavlky) 

a Miroslav Tesař (nar. 1970, Kostelec nad Orlicí). 

TTC Lhoty u Potštejna „A“ hrál v sezóně 2016-2017 v krajské soutěži II. třídy ve sku- 

pině B. Tým „A“ v této soutěži skončil s 52 body (14 výher, 2 remízy a 6 proher) 

na druhém místě.  V soutěži se hrálo 22 kol za účasti 12 týmů. V tomto ročníku prošlo 

týmem opět více hráčů, ale po loňském nabývání zkušeností se všichni stali oporami 

a krásné druhé místo bylo kolektivním úspěchem všech zainteresovaných. 

TTC Lhoty „B“ se účastnil regionálního přeboru 1. třídy. Okresní soutěže se zúčastnilo 

12 týmů a v této sezoně se hrály jako obvykle 2 zápasy, doma - venku. V nejvyšší okresní 

soutěži měl lhotecký klub dvojí zastoupení. Kromě tradičního týmu TTC Lhoty „B“ 

se po loňské baráži kvalifikoval do této soutěže i tým „C“, což byl velký úspěch. 

„Béčko“ si opět počínalo výtečně a i přes problémy se sestavou získalo celkově 52 bodů 

(14 výher, 2 remízy a 6 proher) a obsadilo také druhé místo.   

TTC Lhoty „C“ hrál, jak už bylo avizováno výše, také v regionálním přeboru 1. třídy. Tým 

„C“ skončil celkově na dvanáctém místě s 25 body (1 výhra, 1 remíza a 20 proher) 
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a bohužel ze soutěže sestoupilo. Je třeba podotknout, že to bylo poprvé, co si téměř jeho 

všichni hráči nově vyzkoušeli tuto vyšší soutěž a kde i přes ne příliš dobré umístění 

vybojovali některé pěkné výsledky a těžce zatápěli lepším soupeřům. 

Děti během sezony jezdily na okresní bodovací turnaje mládeže, kde získávaly body, 

podle kterých se určilo pořadí za celou sezonu. Trénovaly zpravidla dvakrát týdně ve škole 

ve Lhotách a jejich trénink vedli bratři Ladislav a Jan Jakubcové. V této sezoně klub 

ale bohužel procházel „generační výměnou“, kdy odcházela hlavně starší děvčata 

z žákovských kategorií, ale pomalu je začaly nahrazovat mladší děti. 

Ve společných bo-

dovacích turnajích 

mládeže krajů 

Královéhradeckého 

a Pardubického měl 

klub TTC Lhoty 

u Potštejna v sezo-

ně 2016-2017 jednu 

velkou stálici - Jana 

Dostála ze Smetany. 

Ten se v celkovém 

pořadí starších žáků umístil na 9. místě, v bodovacích turnajích staršího žactva 

Královéhradeckého kraje pak dokonce na 3. místě. Největšího úspěchu dosáhl 

na závěrečném turnaji TOP, kam se sjelo nejlepších dvanáct starších žáků. Jan Dostál tento 

turnaj suverénně vyhrál, což byl velmi pěkný úspěch a pro něj povzbuzující impuls 

do dalšího tréninku. Ve vyšší kategorii dorostenců se umístil celkově na 10. místě, 

v bodovacích turnajích dorostu Královéhradeckého kraje pak na 8. místě. Důkazem jeho 

skvělé výkonnosti byla nominace na Letní olympiádu dětí a mládeže České republiky, 

kam se nominovali v každém sportu vždy jen dva zástupci kraje. Jan Dostál reprezentoval 

na konci června 2017 kraj Pardubický, kde má trvalé bydliště. V silné konkurenci 

se neztratil, přestože nepostoupil ze základní skupiny, kdy mu chyběl k postupu jediný 

vítězný set. Na těchto hrách obsadil Jan Dostál ve dvouhře starších žáků 21. místo 

a ve smíšené čtyřhře starších žáků 17. místo v rámci České republiky.  

Lhotecký klub nabíral také malé děti z 1. a 2. třídy ze Lhot a okolí, se kterými byl zahájen 

trénink. Některé z dětí  (Zuzana Bartoňová (Lhoty), Markéta Kotrasová (Přestavlky), Matěj 

Zavacký a Vojtěch Zavacký (Lhoty)) se pak již také zúčastnily bodovacích turnajů 

a sbíraly cenné zkušenosti.  
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Tříkrálová sbírka  

Tříkrálová sbírka 2017, pořádaná Farní charitou Rychnov 

nad Kněžnou, proběhla ve třicetí jedna obcích, kde bylo do sto 

třiceti jedna pokladniček vybráno 645 662 Kč. Farní charita 

Rychnov nad Kněžnou použila získané prostředky na podporu 

činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi 

s mentálním postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě 

a regionu, rodinám v nouzi, na vybavení chráněného bydlení 

v Neratově a na pomoc do Indie (rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce 

na dálku a na podporu projektů misie v Hondurasu, na pomoc při mimořádných situacích).  

V roce 2017 byla sbírka 

pořádána po šesté i ve Lhotách 

u Potštejna. Tři králové chodili 

po Lhotách v sobotu 

7. ledna 2017. Oproti loňskému 

roku chodily dvě skupinky 

koledníků. Po Malé Lhotě cho-

dili v sobotu po obědě Martin 

Palán, Tereza Kovaříčková 

a Eliška Čermáková a po Velké 

Lhotě v sobotu dopoledne cho-

dila Anna Bečičková, Veronika 

Flegelová a Ondřej Hlávka (na foto-

grafiích zleva). Doprovod dětem 

(nosiče pokladniček) v Malé Lhotě 

dělala Michaela Hlávková a ve Velké 

Lhotě Anna Hlávková. 

Ve Lhotách se celkem vybralo 5 149 Kč.  

Malá Lhota 

Velká Lhota 
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Dětský karneval 

V neděli 19. února 2017 se od 15.00 hod. konal 

ve lhotecké hospodě dětský karneval. 

Karnevalem provázela Eva Myšáková, které po-

máhala Lenka Jakubcová převlečená za klauna, 

Radka Čermáková jako čarodějnice a další dvě 

pomocnice (Zuzana Kopecká a Lucie Sýkorová). 

Po celé trvání karnevalu malovala paní Pavlína 

Trosterová dětem na obličej nádherné masky.  

Pro děti byla nachystána spousta her (přeskakování 

po stopách, jedení indiánů, převážení nafukovacích 

 

 

balónků, přetahování lana, židličkovaná, 

házení míčků do šaška či nošení pingpon-

gového míčku na lžíci). Za splnění úkolů 

dostávaly děti sladkosti. Celé odpoledne 

zněly k tanci i poslechu dětské písničky, 

na které děti krásně tancovaly. Poslední 

soutěž skončila asi v šest hodin.   
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Čarodějnice a stavění májky 

V neděli 30. dubna 2017 se za tělocvičnou konalo pálení čarodějnic. Děti měly sraz 

v 15.30 hod. a vypravily se hledat poklad. Po cestě, která vedla za hřiště mezi poli, 

pod homolské schody a pod kostelem do Sádek a přes náves na hřiště, byly pro děti 

nachystány různé úkoly. Nakonec děti našly na hřišti slíbený poklad, který tvořily sladkosti 

pro nálezce. Za tělocvičnou si pak děti mohly opéct špekáčky.  

Od 17.00 hod. bylo již pro všechny nachystáno občersvení (makrely, kuřecí plátky, 

grilovaný hermelín a alkoholické i nealkoholické nápoje).  

Již potřetí byla postavena májka před obchodem. Letos jí hasiči nachystali opět. Nejdříve 

lidé ozdobili májku krepovými papíry a pak jí hasiči kolem 18.00 hod. postavili 

před obchodem. V letošním roce hasiči zpevnili kmen ocelovými pruty, aby májku 

neskáceli vandalové, jak se tomu stalo v loňském 

roce. Toto opatření bylo úspěšné a letos májka stála 

celou dobu bez poškození. 

Hasiči opět nachystali dřevěnou hranici a oheň byl 

zapálen kolem 19.30 hod. a během chvilky se 

pěkně rozhořel. Během celého čarodějnického 

rejdění bylo hezké počasí.  
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Pouť  

V neděli 7. dubna 2017 se ve Lhotách u Potštejna 

a na Homoli konala pouť.   

Letos bylo na návsi několik atrakcí pro děti - 

skákací hrad, malý řetízkový kolotoč, velký 

řetízkový kolotoč a střelnice.  

Na Homoli byly dva stánky - stánek s keramikou 

paní Petrašové z Homole a stánek se sladkostmi a perníky. V homolském kostele 

se při příležitosti pouti konaly tři mše - v 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.  


