Před výměnou

Výměna oken ve škole
V červenci proběhla ve škole
výměna dřevěných oken za
okna plastová. Okna k silnici a
oboje dveře do zahrady byly
již

vyměněny

v minulých

letech. V roce 2007 se vyměnila všechna okna do zahrady a
okna na stěně k antukovému
Po výměně

hřišti. Také dveře do jídelny a
okno s dveřmi do chodby byly
vyměněny. Původní třídílná
okna byla nahrazena dvoukřídlými

okny.

U

nově

vyměněných oken byly dány
také
dodala

nové

parapety.

firma

Okna

PROPLAST

z Ústí nad Orlicí, parapety pan
Milan Dědek ze Lhot. Celková částka výměny oken činila Kč 304 269,--, z toho byla
dotace Kč 150 000,-- (čerpáno z Programu obnovy venkova).

Dveře do jídelny, do horní
chodby a okno pod schody
Před výměnou

Po výměně
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Výměna požárního hydrantu na návsi
Asi čtrnáct dnů tekl nadzemní
hydrant na návsi, a proto byl
10. července vyměněn za zemní
hydrant. V roce 2007 je ve Lhotách
ještě

několik

zemních
bohužel

nad-

hydrantů,
ani

jeden

z nich není funkční.

Oprava kanálů
V průběhu července byly opraveny dva propadlé kanály na silnici před obchodem a jeden
kanál u ostrůvku u školy.
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Nové dětské hřiště
V roce 2007 bylo vybudováno dětské hřiště vedle fotbalového hřiště. Ke konci jara získala
Soňa Zářecká (jedna obětavá maminka) a paní ředitelka školy Dagmar Bachmanová
od sponzorů potřebnou částku (Kč 82 500,--) na zakoupení devíti dětských hracích prvků kreslící tabule, houpačka, padací most, sedací kůň, dětský vlak, pyramida, prolézačka Z,
šplhací stěna a chodící kláda. Prolézačky dodala firma Jiřího Nedvěda k Kyjova v září.
Nejstarší žáci školy pomohli s vybudováním dopadových ploch u prolézaček a v listopadu
a prosinci bylo dětské hřiště spolu s fotbalovým hřištěm i oploceno. Oplocení zaplatila
obec z dotace na Revitalizaci návsí a provedla ho firma Tomáše Elicha z Pardubic
za Kč 77 547,--. Škola zaplatila folii a štěrk použité na dopadové plochy (Kč 5 123,50).

Sponzoři dětského hřiště: firma Rojek Častolovice, Obec Borovnice, Obec Lhoty
u Potštejna, SRPD při MŠ a ZŠ, Stanislav Barvínek, Petr Bečička, Otakar Buben, Miloslav
Flegel, Jiří Horáček, Václav Koun, Monika Kounová, Miroslav Myšák, Radomír Palán,
Václav Páleník, Milan Stejskal, Ladislav Sýkora, Petr a Ludmila Štěpánkovi, Bohuslav
Zámečník a Pavel Zářecký.
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Před vybudováním
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Před vybudováním

Nové stropní podhledy na obecním

Před vymalováním

úřadě a na poště
V říjnu na poště a na obecním úřadě byly
dány na strop podhledy, interiér obecního
úřadu byl již v katastrofálním stavu na zdech byly ošklivé mapy od vytopení
vodou, loupala se omítka. Firma Martin
Malý z Běstovic dodala bílé stropní
podhledy, byly koupeny nové žaluzie,
vymalovalo se meruňkovou barvou a v kanceláři
paní účetní bylo dáno i nové lino. I přesto, že
v místnostech zůstal starý nábytek, jsou nyní
místnosti útulnější.

V prostorách obecního úřadu je vystaven obraz místního občana pana Chejnovského, který
zachytil Malou Lhotu v roce 1940.
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Nový dům - číslo popisné 115
Ve Lhotách u Potštejna v roce 2007 vyrostl jeden nový
dům - dům pana Jindřicha Husáka za bytovkami v Malé
Lhotě. Stavba začala na konci léta a již před Vánocemi
v něm noví majitelé bydleli. Dům je postaven z lepených
dřevěných trámů. Stavba potřebuje ještě nějaké drobné
dodělávky a musí se ještě upravit terén okolo domu.
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Nové rodinné domky - infrastruktura
Za bytovkami v Malé Lhotě má
v budoucnu stát pět rodinných
domků. Na těchto pozemcích byla
dosud jenom louka a část z nich
používal jeden místní chovatel
jako pastvu pro své koně. V roce
2007 byla vybrána firma pana
Páleníka,

která

měla

provést

připojení vody na stávající řad
a zavedení na nové stavební
parcely. Tato firma byla také
najata na vybudování kanalizace.
I přesto, že tyto sítě měly být ke
konci roku hotovy, nestalo se tak
a byly provedeny pouze mělké
výkopy. Připojení na elektřinu
a

na

plyn

bude

realizováno

v roce 2008.
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Opravy domů
Několik domů získalo v roce 2007 novou fasádu, některé domy změnily pouze barvu
fasády, jeden dům se přistavoval a na jedné zahradě vyrostl krásný altán.
Horáčkovi, č. p. 5 dodělali novou fasádu a nevzhledné cihly vyměnili za světle oranžovou
barvu.

Také na č. p. 8 (Iva Charvátová) dodělali v roce 2007 úplně novou fasádu ve žluté barvě.

Zářečtí, č. p. 29 vyměnili žlutou barvu
fasády za béžovou.
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Virágovi, č. p.
36 změnili šedou
barvu

fasády

domu

na

růžovou barvu.

U

Jany

Försterové,

č. p. 102 vyrostl v létě
2007

na

zahradě

nový

altán.

Horských, č. p. 106 přistavěli na balkon další místnost a na části domu změnili barvu
fasády.
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