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Jmenuji se Ivana Horská a lhoteckou kroniku píši druhým rokem. V roce 2008
jsem se zúčastnila poprvé Setkání kronikářů rychnovského okresu, které se konalo
25. června 2008 v Potštejně. Setkání se zúčastnilo 72 kronikářů z celkového počtu
90 kronikářů a proběhlo v potštejnském hotelu Slávie. Po malém kulturním programu,
který připravil potštejnský obecní úřad, se někteří kronikáři vypravili na prohlídku
potštejnského hradu a někteří navštívili potštejnský zámek. Po návratu proběhla diskuse
všech kronikářů. První setkání kronikářů rychnovského okresu se konalo 28. dubna 1994.
V roce 2008 proběhlo již šestnácté setkání (každý rok jedno a v roce 2005 dvě). Setkání
se konají po každé v jiném městě či vesnici rychnovského okresu a jedno setkání kronikářů
proběhlo i ve Lhotách u Potštejna (15. června 2005), bohužel bez účasti lhoteckého
kronikáře (kronika se tehdy nepsala).

Rok 2008 v České republice
S prvním pracovním dnem nového roku přišel start výběru regulačních poplatků za lékařskou péči. Účelem poplatků měla být regulace využívání zdravotních služeb, aby se veřejné zdravotnictví nezneužívalo. Regulační poplatky se začaly platit u lékaře za návštěvu
s vyšetřením (Kč 30,--), v lékárnách za výdej léku na předpis (Kč 30,-- za každý lék
na receptu), za pobyt v nemocnici (Kč 60,-- za den) a za návštěvu pohotovosti (Kč 90,--).
V únoru proběhla volba nového prezidenta, stal se jím dosavadní prezident Václav Klaus.
Václav Klaus byl zvolen ve třetím kole druhé volby, kde porazil ekonoma Jana Švejnara.
V únoru získali písničkářka Markéta Irglová (rodačka z Valašského Meziříčí) a irský
muzikant Glen Hansard Oscara za nejlepší píseň díky baladě Failing Slowly.
Prvního března se střední a západní Evropou prohnala vichřice Emma. V České republice
si vyžádala dvě oběti. V důsledku silného větru došlo k pádům stromů na komunikace,
železniční trati, elektrická vedení nebo objekty. V silniční dopravě došlo k zastavení
provozu na mnoha silnicích. Vítr způsobil také řadu dopravních nehod. V drážní dopravě
byl dočasně přerušen provoz na některých tratích a došlo ke zpoždění vlaků. Byly
poškozeny také střechy řady objektů, z některých objektů museli být evakuováni jejich
obyvatelé. V lesích za sebou vichřice zanechala stovky tisíc kubíků kalamitního dřeva.
Ve čtvrtek 20. března se na dálnici D1 v důsledku sněhové bouře a namrzlé silnice srazilo
na 160 aut, z toho 116 v jediném místě. V kolonách uvízlo na 20 tisíc lidí, 30 cestujících
bylo zraněno, z toho 6 těžce. Odstraňování následků trvalo přes čtrnáct hodin.
V neděli 31. srpna skončila platnost 50haléřových mincí. Mince bylo poté možné ještě rok
vyměnit v komerčních bankách, následně pouze v České národní bance.
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V březnu český lyžař Lukáš Bauer jako první Čech v historii vyhrál Světový pohár v běhu
na lyžích. V březnu rychlobruslařka Martina Sáblíková obhájila v Naganu titul mistryně
světa na trati 5 000 metrů. V srpnu se konala letní olympiáda v Pekingu, Česká republika
na ní získala tři zlaté a tři stříbrné medaile. Zlatou medaili získala Kateřina Emmons,
rozená Kůrková, která vyhrála závod ve střelbě ze vzduchové pušky na 10 metrů. Kateřina
vybojovala také stříbro ve sportovní malorážce. Zlato také získal střelec David Kostelecký,
který vyhrál trap. Stříbrnou medaili vybojovali na pekingském kanálu deblkanoisté
Jaroslav Volf s Ondřejem Štěpánkem. Skifař Ondřej Synek vybojoval také stříbrnou
medaili a třetí zlatou medaili získala oštěpařka Barbora Špotáková. Barbora Špotáková
poté ještě na Světovém atletickém finále v září 2008 ve Stuttgartu vytvořila světový rekord
(72,28 metru).
Od listopadu začali Češi cestovat do USA bez víz.
V listopadu 2008 byl zvolen prezidentem Spojených států Barack Obama, historicky první
Afroameričan - černošský kandidát, který bude šéfovat Bílému domu.
V roce 2008 zasáhla v podstatě celý svět finanční krize. Byla považována za největší
ekonomický pokles od velké krize ve 20. letech minulého století. Vše začalo hypoteční
krizí ve Spojených státech, problémy se ale rychle přelily i do jiných zemí. Jedna z nich Island - prakticky zkrachovala. Postupně vyhlásilo úpadek několik velkých finančních
společností. Jenom v listopadu přišlo ve Spojených státech o práci na půl miliónu lidí
a propouštět začaly i české podniky, některé úplně zkrachovaly.

Počasí v roce 2008
Jedenáct nadprůměrně teplých měsíců, čtyři klementinské rekordy a orkán Emma. Tak
by se dalo stručně shrnout počasí roku 2008. Víc než obvykle pršelo v březnu, dubnu,
červenci a v říjnu. Zbytek roku byl naopak srážkově podprůměrný, a to včetně prosince.
Leden a únor byly na území ČR teplotně nadnormální. Srážek spadlo oproti dlouhodobému
normálu méně. Lednové tání sněhu, ke kterému přispělo nejen oteplení, ale také intenzivní
déšť, zvedalo hladiny vodních toků. Ve druhé polovině února došlo k několika teplotním
zvratům, kdy v průběhu jednoho týdne přešla teplota od extrémně nízkých k extrémně
vysokým.
Březen a duben byly také oproti dlouhodobému normálu teplotně nadnormální. Srážkově
byl březen výrazně nadprůměrný - spadlo 61 mm, což je 153 % dlouhodobého normálu.
Prvního března se přes Česko přehnal orkán Emma rychlostí až 166 km/h. K větrnému
počátku měsíce se přidal intenzivní déšť. Srážkově byl duben také nadprůměrný - spadlo
52 mm, což je 112 % dlouhodobého normálu. Sněhové vločky se na vrcholcích
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hor vyskytly ještě 15. dubna, naopak konec měsíce byl ve znamení odpoledních teplot
až na 20 °C.
Květen a červen byly opět oproti dlouhodobému normálu teplotně nadnormální a srážkově
podprůměrné. Prvních 15 květnových dnů bylo skoro jasno až polojasno s teplotami
až na 20 °C. Oblačnosti začalo přibývat a ochladilo se až 16. května. Poslední květnová
dekáda byla opět ve znamení vysokých teplot. Oproti květnovému počasí byl červen
nestálý - přes Česko postupoval jeden frontální systém za druhým. Nejvyšší teplota
vzduchu byla za celý měsíc naměřena 23. června, a to 34,6 °C. To byl také nejteplejší den
roku. Dalšími tropickými dny byly 25. a 30. červen.
Na konci května, v červnu a v červenci se vyskytovaly intenzívní bouřky. Bouřka
25. června v odpoledních a večerních hodinách spojená s rychlým přechodem frontálního
systému přes Českou republiku byla doprovázena nárazy větru přes 30 m/s a přívalovými
srážkami. V červenci napršelo 84 mm, což je 107 % dlouhodobého normálu. Tropické dny
byly zaznamenány převážně jen na počátku a konci července.
Srpen byl srážkově podnormální - spadlo 67 mm, což je 88 % dlouhodobého normálu.
Tropické dny se rychle střídaly s teplotně podprůměrnými dny. Nejchladnějším dnem byl
16. srpen s odpoledními teplotami do 13 °C.
Celkově bylo září jako jediný měsíc v roce teplotně podprůměrné o -0,8 °C oproti
dlouhodobému normálu, který činí 12,8 °C. Srážkově bylo září slabě podprůměrné, spadlo
49 mm, což je 94 % dlouhodobého normálu. Zatímco první polovina měsíce byla teplotně
výrazně nadprůměrná, ve druhé polovině bylo chladno. Dny tzv. babího léta se daly
spočítat na jedné ruce - celkem byly čtyři - od 26. září do 29. září.
Říjen byl ve znamení střídání vpádů chladného vzduchu od severozápadu s teplými
a slunečnými dny. Na konci října (19. a 21. října) přesahovaly průměrné denní teploty
pro toto období roku nezvyklou hranici 20°C. Toto téměř letní podzimní období bylo
30. října ukončeno silným nárazovitým větrem doprovázeným opět materiálními škodami.
Listopad byl dalším teplotně nadprůměrným měsícem - o 2 °C oproti dlouhodobému
normálu, který je 3 °C. Srážkově byl listopad naopak podprůměrný - spadlo 42 mm srážek,
což je 86 % dlouhodobého normálu. Velmi teplý začátek listopadu (3. listopadu)
ve východní části republiky, od poloviny listopadu (17. listopadu) již mrzlo a sněžilo.
Prosinec odstartoval nadprůměrnými teplotami a silným větrem. Celá první polovina
měsíce byla až na výjimky teplotně nadprůměrná. Odpolední teploty se zastavovaly
až na 8 °C, také v 1 000 m na horách to byly teploty nad bodem mrazu a sníh spíše odtával.
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Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce bylo v roce 2008 sedmičlenné a bylo zvoleno ve volbách,
které se konaly 20. října - 21. října 2006.
Zastupitelé:

Jan Růžička (starosta), živnostník, věk v době zvolení (říjen 2006) - 48 let;
Josef Jiruška (místostarosta), ekonom, 55 let;
Ivana Horská, účetní, 26 let;
Zuzana Janečková, vedoucí řízení a plánování, 42 let;
Miroslav Myšák, jednatel společnosti, 49 let;
Libor Provazník, expedient, 23 let;
Martin Růžička, informatik, 47 let.

Ve Lhotách fungoval v roce 2008 kontrolní výbor (Miroslav Myšák, Martin Růžička
a Pavel Zářecký) a finanční výbor (Ivana Horská, Zuzana Janečková a Libor Provazník).

Činnost obecního zastupitelstva
První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2008 se konalo ve čtvrtek 27. března
od 19.00 hod. v místním pohostinství. Jelikož hospoda nebyla zatím otevřena, bylo jako
občerstvení nabízeno pouze lahvové pivo. Na tomto veřejném jednání zastupitelstva bylo
přítomno 14 občanů. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2008:
v příjmové části Kč 3 233 730,-- a ve výdajové části Kč 3 009 600,-- s přebytkem
Kč 224 130,--. Zastupitelstvo schválilo zvýšení platu starosty na Kč 12 550,-- měsíčně
a místostarosty na Kč 2 615,-- měsíčně. Dále zastupitelstvo vybralo ze tří nabídek firmu,
která bude dělat plynofikaci k parcelám na pět rodinných domků za bytovkami - ERMO,
spol. s r. o. z Hradce Králové. Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č. 923/3,
ze kterého byla oddělena část o výměre 142 m2 (nově označena p. č. 923/15) Monice
Hovorkové č. p. 97 - jedná se o zarovnání hranic u příjezdové cesty k domu č. p. 97. Obec
tento pozemek prodala za Kč 5,66/m2. Kupující uhradila veškeré náklady spojené
s prodejem. Dále zastupitelstvo schválilo rozpočet Dobrovolného svazku obcí Orlice
na rok 2008 (příjmy Kč 291 780,-- a výdaje Kč 291 780,--) a Dobrovolného svazku obcí
Brodec na rok 2008 (příjmy Kč 39 825,-- a výdaje Kč 39 825,--). Obec schválila
poskytnutí finančního daru Kč 1 500,-- Českému svazu včelařů.
Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo v pátek 14. června od 19.30 hod.
v místním pohostinství. Hospoda stále ještě nebyla v provozu, tak bylo prodáváno pouze
točené pivo. Tohoto zastupitelstva se zúčastnilo 21 občanů a pes. Obecní zastupitelstvo
schválilo Závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2007. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla schválena s výhradou
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včetně nápravných opatření - v roce 2007 se neodstranily chyby z roku 2006. Dále byly
změněny podmínky pro prodej stavebních pozemků pro stavbu rodinných domků - sepsání
smlouvy o smlouvě budoucí do 6 měsíců od složení zálohy, termín zahájení stavby byl
prodloužen na 18 měsíců od sepsání smlouvy, termín dokončení do 5 let od sepsání
smlouvy. Byl schválen záměr na dostavbu „tělocvičny“ jako multifunkčního domu a byla
vybrána firma RAVEN EU Advisory, a. s. Brno, která má zpracovat žádost o dotační
prostředky z Programu rozvoje venkova a zajistit administraci projektu. Také byl schválen
záměr na vybudování sběrného dvora v prostorách hasičárny a na přilehlých pozemcích,
starosta byl pověřen vybráním projektanta, který vypracuje projektovou dokumentaci.
V souvislosti s tím byl schválen nákup pozemku u hasičárny (část pozemku č. 860, nákup
za Kč 40,--/m2) od paní Aleny Vilímkové ze Svídnice. Do konce roku 2008 nebyla
smlouva uzavřena. Zastupitelstvo schválilo zápis do kroniky za rok 2007. Bylo také
schváleno první rozpočtové opatření: příjmy byly navýšeny o Kč 670 130,-- (prodej ryb
z výlovu rybníka - Kč 7 130,--, prodej pozemků - stavební parcely pro RD - Kč 150 000,--,
přeplatek za elektřinu v bytech - Kč 13 000,-- a přijetí úvěru Kč 500 000,--) a výdaje
o Kč 757 150,-- (les - pěstební činnost - mínus Kč 30 000,-- (snížení výdajů), les - těžba
dřeva - Kč 30 000,--, příspěvek na dopravní obslužnost (aby 2x týdně zajížděl autobus
navečer na Polom) - Kč 8 900,--, projekt čistička odpadních vod - Kč 49 380,--, Základní
škola a Mateřská škola - opravy - Kč 8 500,--, příspěvek Základní škole a Mateřské škole Kč 40 000,--, dveře v hospodě (vybourání okna a výměna za dveře) - Kč 30 000,--,
oprava bytů a nebytových prostor - byt nad hospodou - Kč 62 870,--, infrastruktura
pro 5 RD - Kč 500 000,--, příspěvek DSO Brodec (30 % účast na dotaci) - Kč 29 000,--,
nákup pozemku u hasičárny - Kč 25 000,--, požární zbrojnice - oprava - Kč 3 500,--).
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace DSO Brodec - podíl obce činil Kč 29 000,-a Kč 68 000,-- činila dotace. Z dotace byly opraveny některé asfaltové plochy, natažen
kabel pro veřejné osvětlení z návsi ke stavebním parcelám za bytovkami (s vybudováním
elektrických přípojek ke stavebním parcelám by již stávající kabel nevyhovoval a nový
kabel bude sloužit pouze pro vedení elektřiny k rodinným domkům (stávajícím i novým),
a proto se musel natáhnout další kabel pro veřejné osvětlení) a také se provedly
protipovodňové opatření na cestě na Podháj. Zastupitelstvo také schválilo prodej pozemků
ve stráni nad potokem ve Velké Lhotě za Kč 7,--/m2, do konce roku 2008 nebyla smlouva
uzavřena.
Ve čtvrtek 3. července 2008 se od 19.30 hod. konalo v místním pohostinství třetí veřejné
zasedání obecního zastupitelstva v roce 2008. Hospoda stále nebyla v provozu a bylo
prodáváno pouze lahvové pivo. Tohoto zastupitelstva se zúčastnilo 5 občanů. Prvním
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bodem jednání byla změna názvu - Základní škola Lhoty u Potštejna okres Rychnov
nad Kněžnou na název Základní škola a Mateřská škola Lhoty u Potštejna. Druhým
a zároveň posledním bodem jednání byl výběr projektanta na dostavbu multifunkčního
domu - „tělocvičny“, zastupitelé schválili projekční kancelář APA - Architektonickoprojektový ateliér Vamberk, s. r. o..
V pátek 29. srpna 2008 se konalo od 19.30 hod. opět v místním pohostinství čtvrté veřejné
zasedání obecního zastupitelstva v roce 2008. Hospoda nebyla stále v provozu a bylo
prodáváno točené pivo. Prvním bodem jednání byl bezúplatný převod pozemku č. 822 cesta u Homole z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Lhoty
u Potštejna - zastupitelstvo tento převod schválilo. Dále zastupitelstvo schválilo smlouvu
s projekční kanceláří APA - Architektonicko-projektový ateliér Vamberk, s. r. o.
na zpracování projektové dokumentace na dostavbu multifunkčního domu. Třetím bodem
jednání bylo schválení kupní smlouvy s VČP Net, s. r. o., Hradec Králové na odprodej
nově vybudovaného plynárenského zařízení (rozvod plynu a plynové přípojky) pro 5 RD.
Obec tyto přípojky musela vybudovat na vlastní náklady a teprve poté je daná firma
odkoupila. Zastupitelstvo schválilo výpověď paní Janě Diblíkové z pronájmu pohostinství,
protože od února nebyla schopna hospodu zprovoznit. Dále zastupitelstvo schválilo záměr
pronajmout pohostinství. Dalším bodem jednání bylo schválení pronájmu bytu č. p. 34/1
paní Ivetě Vajrauchové z Borovnice - Homol č. p. 1 od 1. 9. 2008. Předchozím nájemcům,
manželům Barvířovým byla dána výpověď z důvodu dlouhodobého neplacení, poté
se dlužné nájemné vymáhalo soudně. Zastupitelstvo schválilo prodloužení nájemní
smlouvy na byt č. p. 34/2 manželům Dvořákovým do 31. 10. 2008 a na byt č. p. 34/3 Marii
Šaldové do 30. 4. 2010. Dále zastupitelstvo schválilo zapojení obce do projektu Czech
Point - občané budou moci na úřadě obdržet Výpisy z rejstříku trestů, z obchodního
a živnostenského rejstříku a z katastru nemovitostí. Na zřízení místa Czech Point
je poskytována dotace Kč 52 000,-- - tuto dotaci zastupitelstvo přijalo. Dalším bodem
jednání byl výběr dodavatele na výstavbu komunikace k 5 RD. Zastupitelstvo vybíralo
ze třech firem a vybralo firmu KOMBIT, spol. s r. o., Choceň.

Dále zastupitelstvo

schválilo dodatek k mandátní smlouvě s firmou SELLA & AGRETA s. r. o., Ústí
nad Orlicí - Nová výstavba technické infrastruktury pro 5 RD. Posledním bodem jednání
bylo schválení rozpočtového opatření číslo dvě: příjmy byly navýšeny o Kč 50 000,-(záloha na prodej pozemku pro RD) a výdaje byly navýšeny o Kč 246 140,-- (příspěvek
DSO Brodec - Kč 6 140,--, projektová dokumentace multifunkční dům - Kč 100 000,--,
mandátní smlouva 5 RD - infrastruktura - Kč 140 000,--).
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Ve středu 22. října 2008 se od 19.00 hod. v místním pohostinství konalo páté veřejné
zasedání obecního zastupitelstva. Hospoda už byla v provozu a tak se sešlo 24 občanů.
V prvním bodě jednání zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova na vybudování Multifunkčního domu (dostavba „tělocvičny“). Dále se projednávaly podklady, které bylo nutné doložit k již zmíněné žádosti o dotaci. Zastupitelstvo
tedy schválilo Dohodu o poskytnutí prostor Multifunkčního domu pro potřeby ZŠ a MŠ
Lhoty u Potštejna, Dohodu o poskytnutí prostor Multifunkčního domu pro činnost oddílu
TTC Lhoty u Potštejna, Projekt zaměřený na práci s mládeží a se znevýhodněnými
skupinami obyvatel, Projekt pro vzdělávání veřejnosti a Provozní řád veřejného internetu
v Multifunkčním domě. Zastupitelstvo dále schválilo Zápis z veřejného projednávání
výstavby Multifunkčního domu, ze kterého vyplynula podpora občanů s výstavbou. Dalším
bodem jednání byl Strategický plán LEADER MAS nad Orlicí, který zastupitelstvo
schválilo. Nakonec zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření číslo tři: příjmy
byly navýšeny o Kč 151 000,-- (dotace na volby - Kč 30 000,--, dotace na zřízení Czech
Point - Kč 52 000,-- a platba za prodej plynového zařízení nově vybudovaného k parcelám
k 5 rodinným domkům - Kč 69 000,--) a výdaje byly navýšeny o Kč 3 490,-- (výdaje
na volby do Zastupitelstev krajů a Senátu - Kč 3 490,--).
V pátek 28. listopadu 2008 se v místním pohostinství konalo šesté veřejné zasedání
obecního zastupitelstva. Tohoto zasedání se zúčastnilo 16 občanů. Prvním bodem jednání
bylo schválení smluv o smlouvě budoucí na prodej parcel pro rodinné domky
za bytovkami v Malé Lhotě. Zastupitelstvo schválilo, že smlouva o smlouvě budoucí
na parcelu č. 596/29 - 762 m2 bude uzavřena s Jindřichem Husákem ze Lhot u Potštejna,
na parcelu č. 596/27 - 607 m2 bude uzavřena s Fedorem Černákem z Doudleb nad Orlicí,
na parcelu č. 596/23 - 1 051 m2 s Pavlínou Šponarovou z Doudleb nad Orlicí a Františkem
Veverkou z Potštejna, na parcelu č. 596/24 - 997 m2 s Jakubem Prudičem z Doudleb
nad Orlicí. O pátou parcelu zatím nikdo neprojevil zájem. Do konce roku 2008 nebyla
žádná smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemku uzavřena. Druhým bodem jednání
bylo vybrání firmy, která provede opravu veřejného osvětlení. Jednalo se o natažení
nového kabelu elektrického vedení od transformátoru na návsi k novým parcelám
za bytovkami a usazení dvou nových lamp veřejného osvětlení. K novým parcelám se táhl
z návsi nový elektrický kabel (starý by pro nové domky již kapacitou nestačil), bylo nutné
natáhnout nový kabel také pro veřejné osvětlení (dříve stačil jeden kabel pro oboje, nyní
již ne). Zastupitelstvo vybralo firmu Energomontáže - Jan Votroubek z Rychnova
nad Kněžnou. Posledním bodem jednání bylo schválení inventurní komise a to ve složení
Josef Jiruška (předseda), Miroslav Myšák, Zuzana Janečková a Václav Morávek (členové).

- 11 -

Na tomto veřejném zasedání zastupitelstva bylo také schváleno čtvrté rozpočtové
opatření: příjmy navýšeny nebyly a výdaje byly navýšeny o Kč 98 530,-- (na vybavení
pro místo Czech Point - Kč 51 980,--, výdaje na volby - Kč 14 050,--, oprava v ZŠ a MŠ Kč 2 500,-- a pěstební činnost - Kč 30 000,--).
V pátek 19. prosince 2008 se v místním pohostinství konalo sedmé veřejné zasedání
obecního zastupitelstva v tomto roce. Na zasedání se přišlo podívat 13 občanů. Prvním
bodem jednání byl nákup pozemků okolo tělocvičny od manželů Václava a Miluše
Morávkových. Zastupitelstvo schválilo nákup třech pozemků (p. č. 625/6 - 265 m2,
p. č. 625/7 - 389 m2 a p. č. 625/8 - 28 m2) o celkové výměře 682 m2 za Kč 10 000,--.
Za druhé zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
na rekonstrukci cesty na Podháj. V dalším bodě zastupitelstvo schválilo páté
rozpočtové opatření: příjmy byly navýšeny o Kč 736 630,-- (daně - Kč 600 030,--,
poplatek za odpady - Kč 8 000,--, za psy - Kč 600,--, úroky – Kč 6 000,--, pojistné plnění
za zničenou lampu veřejného osvětlení - Kč 17 000,--, dotace na komunikaci
u RD - Kč 250 000,--, snížení příjmů les - Kč 23 000,--, bytové a nebytové hospodářství
snížení o Kč 122 000,--) a výdaje byly navýšeny o Kč 706 100,-- (některé výdaje byly
navýšeny (těžba v lese - Kč 61 000,--, oprava komunikací - Kč 97 700,--, ZŠ a MŠ
včetně „tělocvičny“ - Kč 108 700,--, bytové hospodářství včetně infrastruktury
k RD - Kč 448 000,--, oprava veřejného osvětlení - Kč 49 000,--, komunální služby
- Kč 54 900,--, místní správa - Kč 27 500,--, služby bank - Kč 5 000,--, nebytové hospodářství - Kč 14 400,--, příspěvek TTC - Kč 10 000,--, kultura - Kč 2 400,---, kronika
- Kč 1 000,-- a veřejná zeleň - Kč 4 000,--) a některé výdaje byly sníženy (pěstební
činnost - Kč 84 000,--, dopravní obslužnost - Kč 7 000,--, pitná voda - Kč 41 000,--,
sběr a svoz odpadů - Kč 30 000,--, požární ochrana - Kč 9 500,--, zastupitelstva obcí
- Kč 6 000,--). Dále zastupitelstvo schválilo odpisový plán Základní školy a Mateřské
školy - zahradní chatka. Posledním bodem jednání bylo schválení návrhu rozpočtu
na rok 2009: v příjmové části Kč 3 804 616,-- a ve výdajové části Kč 3 383 950,-s přebytkem hospodaření Kč 420 666,--. Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
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Rozpočet obce v roce 2008
Rozpočet obce Lhoty u Potštejna na rok 2008 schválilo zastupitelstvo obce na svém
zasedání dne 27. března 2008. Schválený rozpočet příjmů činil Kč 3 233 730,-a schválený rozpočet výdajů činil Kč 3 009 600,--. Rozpočet byl tedy schválen jako
přebytkový.
Během roku 2008 schválilo zastupitelstvo pět rozpočtových opatření. Konečná výše
upraveného rozpočtu k 31. prosince 2008 činila u příjmů Kč 4 841 490,-- a u výdajů
Kč 4 821 010,--. Po úpravách byl rozpočet stále přebytkový.

Schválený
rozpočet

PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
Daň z příjmů fyzických osob
ze samostatně výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob
z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek - likvidace komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv. přijaté trasnfery z VPS SR - Volby
Neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu - souhr. dotační vztah
Ost. neinv. přij. transfery ze SR - Czech
Point
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Ost. invest. přij. transf. ze SR (silnice
u RD)
Podpora ostatních produkčních činností
(les)
Pitná voda
Revitalizace říčních systémů (rybník)
Bytové hospodářství (nájem, topení,
parcely pro RD)
Nebytové hospodářství (pošta, obchod nájem, topení)
Výst. a údrž. míst. inženýr. sítí
Komun. služby a úz. rozvoj j. n.
Činnost místní správy
Příjmy z úroků
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(úvěr)
Příjmy celkem

Rozpočet
po změnách

Skutečnost

% upraveného
rozpočtu

pol. 1111

425 000 Kč

427 000 Kč

427 939,86 Kč

100,22%

pol. 1112

35 000 Kč

238 360 Kč

238 365,54 Kč

100,00%

pol. 1113

30 000 Kč

37 000 Kč

37 725,96 Kč

101,96%

1121
1211
1337
1341
1361
1511
4111

500 000 Kč
760 000 Kč
135 000 Kč
3 000 Kč
0 Kč
90 000 Kč
0 Kč

651 110 Kč
934 560 Kč
143 000 Kč
3 600 Kč
0 Kč
152 000 Kč
30 000 Kč

651 111,60 Kč
934 562,46 Kč
143 186,30 Kč
3 600,00 Kč
2 620,00 Kč
152 179,00 Kč
30 000,00 Kč

100,00%
100,00%
100,13%
100,00%
x
100,12%
100,00%

pol. 4112

130 060 Kč

130 060 Kč

130 060,00 Kč

100,00%

pol. 4116

0 Kč

52 000 Kč

52 000,00 Kč

100,00%

pol. 4121

199 600 Kč

199 600 Kč

189 620,00 Kč

95,00%

pol. 4216

0 Kč

250 000 Kč

250 000,00 Kč

100,00%

odpa 1032

425 000 Kč

402 000 Kč

402 064,20 Kč

100,02%

odpa 2310
odpa 2334

190 000 Kč
0 Kč

190 000 Kč
7 130 Kč

194 457,00 Kč
7 136,00 Kč

102,35%
100,08%

odpa 3612

225 000 Kč

336 000 Kč

337 054,50 Kč

159,37%

odpa 3613

80 770 Kč

47 770 Kč

47 770,00 Kč

100,00%

3633
3639
6171
6310

0 Kč
0 Kč
5 300 Kč
0 Kč

69 000 Kč
0 Kč
35 300 Kč
6 000 Kč

69 000,00 Kč
804,00 Kč
35 754,00 Kč
6 293,32 Kč

100,00%
x
101,29%
104,94%

pol. 8123

0 Kč

500 000 Kč

499 900,30 Kč

99,98%

3 233 730 Kč 4 841 490 Kč

4 843 204,04 Kč

100,04%

pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.

odpa
odpa
odpa
odpa
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Skutečnost vyinkasovaných příjmů činila v roce 2008 celkem Kč 4 843 204,04. Upravený
rozpočet příjmů byl splněn na 100,04 %. Výdaje činily celkem Kč 4 642 367,76. Upravený
rozpočet výdajů v roce 2008 byl splněn na 96,29 %. Hospodaření Obce Lhoty u Potštejna
za rok 2008 skončilo přebytkem hospodaření ve výši Kč 200 836,28.

Schválený
rozpočet

VÝDAJE
Pěstební činnost
Podpora ostatních produkčních činností
(les - těžba)
Správa v lesním hospodářství (lesní
hospodář)
Silnice (zimní údržba komunikací, ...)
Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní
obslužnost)
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod, nakl.
s kaly - čistička
Předškolní zařízení (školka)
Základní školy (včetně "tělocvična")
Činnosti knihovnické
Kronika
Čin. regist. církví, nábož. společ. (dar
na opravu střechy na Homoli)
Ostatní záležitosti kultury, církve, sděl.
prostředků (SPOZ)
Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek
TTC)
Bytové hospodářství (včetně infrastruktury
pro RD)
Nebytové hospodářství (obchod,
pohostinství, pošta)
Veřejné osvětlení
Výst. a údržba místních inženýrských sítí
(úroky z úvěru - plyn)
Komunální služby a úz. rozvoj j. n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do zast. územ. samospr. celků
Činnost místní správy (správa OÚ)
Obec. příj. a výd. z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Splátka úvěru
Výdaje celkem

Rozpočet
po změnách

Skutečnost

% upraveného
rozpočtu

odpa 1031

150 000 Kč

66 000 Kč

66 979,50 Kč

101,48%

odpa 1032

83 400 Kč

174 400 Kč

174 445,00 Kč

100,03%

odpa 1036

9 600 Kč

9 600 Kč

10 200,00 Kč

106,25%

odpa 2212

60 000 Kč

157 700 Kč

157 632,00 Kč

99,96%

odpa 2221

60 000 Kč

61 900 Kč

61 301,20 Kč

99,03%

odpa 2310

240 000 Kč

199 000 Kč

199 333,60 Kč

100,17%

odpa 2321

0 Kč

49 380 Kč

49 603,00 Kč

100,45%

3111
3113
3314
3319

50 000 Kč
452 200 Kč
5 000 Kč
4 500 Kč

50 000 Kč
711 900 Kč
5 000 Kč
5 500 Kč

50 000,00 Kč
713 538,10 Kč
5 180,00 Kč
5 461,00 Kč

100,00%
100,23%
103,60%
99,29%

odpa 3330

48 000 Kč

48 000 Kč

48 000,00 Kč

100,00%

odpa 3399

2 000 Kč

4 400 Kč

4 831,00 Kč

109,80%

odpa 3419

0 Kč

10 000 Kč

10 000,00 Kč

100,00%

262 000 Kč 1 412 870 Kč

1 167 008,81 Kč

82,60 %

odpa
odpa
odpa
odpa

odpa 3613
odpa 3613

54 000 Kč

98 400 Kč

100 829,75 Kč

102,47%

odpa 3631

40 000 Kč

89 000 Kč

89 098,64 Kč

100,11%

odpa 3633

53 000 Kč

53 000 Kč

54 495,60 Kč

102,82%

231 000 Kč
143 000 Kč
10 000 Kč
16 000 Kč
218 900 Kč
0 Kč
457 000 Kč
15 000 Kč
13 000 Kč
332 000 Kč

321 040 Kč
138 000 Kč
14 000 Kč
10 000 Kč
212 900 Kč
17 540 Kč
536 480 Kč
20 000 Kč
13 000 Kč
332 000 Kč

366 336,20 Kč
138 671,10 Kč
12 903,00 Kč
9 611,00 Kč
208 910,90 Kč
17 538,50 Kč
537 528,85 Kč
20 001,01 Kč
10 535,00 Kč
352 395,00 Kč

114,11%
100,49%
92,16%
96,11%
98,13%
99,99%
100,20%
100,01%
81,04%
106,14%

3 009 600 Kč 4 821 010 Kč

4 642 367,76 Kč

96,29%

odpa
odpa
odpa
odpa
odpa
odpa
odpa
odpa
odpa
pol.

3639
3722
3745
5512
6112
6115
6171
6310
6320
8124
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Přijaté dotace
Obec Lhoty u Potštejna přijala v roce 2008 tři dotace:
 dotace na pořádání voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje a voleb do Senátu
Parlamentu ČR ve výši Kč 30 000,--, skutečně bylo vyčerpáno Kč 17 538,50;
 dotace na zřízení místa Czech Point ve výši Kč 52 000,--, dotace byla vyčerpána
v plné výši;
 dotace na výstavbu silnice ke stavebním parcelám pro pět rodinných domků ve výši
Kč 250 000,--, dotace také byla vyčerpána v plné výši.

Majetek Obce
Obec Lhoty u Potštejna evidovala k 31. 12. 2008 aktiva v celkové částce Kč 28 422 615,62.
Jednalo se o majetek, zásoby, pohledávky, ceniny a peníze na základním běžném účtu.
Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem byly ke konci roku 2008 počítačové
programy na obecním úřadě a ve škole, celkem za Kč 39 156,--.
Stavby vlastnila obec ke konci roku v celkové částce Kč 16 767 111,71. V tomto majetku
bylo např. vodní průtoková nádrž, studny (ve Velké Lhotě, v Sádkách, u školy, vývěr),
kanalizace, vodovod, dva vrty na vodu, vývěsní plochy (přístřešek u obchodu a ve Velké
Lhotě u rybníka), mosty, komunikace, autobusová zastávka, budova ZŠ a MŠ, plynofikace,
požární zbrojnice, stará požární zbrojnice, budova obchodu a pohostinství, budova
obecního úřadu, sklady za úřadem a rybník ve Velké Lhotě.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí evidovala obec k 31. 12. 2008
za Kč 530 309,80. Jednalo se např. o čerpadla ve vodárně, křovinořez, kotel ústředního
topení ve škole, sporák a smažící pánev ve školní jídelně, požární stříkačku, požární auto,
počítač.
Celková cena drobného dlouhodobého hmotného majetku byla ke konci roku v ceně
Kč 1 462 834,41. Obec měla v tomto majetku evidováno např. čerpadla u vrtů, vodoměr
ve vodárně, kontejnery, vybavení ve škole a ve školce (nábytek, učební pomůcky, hudební
nástroje, …), vybavení ve školní jídelně (roboty, pračka, stoly, pult, kastroly, pekáče,
chladničky, mraznička, škrabka, sporák, smažící pánev, …), požární stříkačka, savice,
úhlová bruska, přívěsný vozík, světelný řetěz na vánoční stromeček a světelný strom,
dopravník na uhlí, žebřík, zásobník vody, akumulační kamna, psací stroj, židle, počítače,
volební zástěna, kopírka, trezor, fax.
K 31. 12. 2008 evidovala obec v majetku pozemky za Kč 3 809 247,09.
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Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obec k 31. 12. 2008 evidovala v částce
Kč 4 860 635,10. Jednalo se o majetek, který není ještě dokončený - např. vodovod,
kanalizace a komunikace ke stavebním parcelám pro pět rodinných domků, „multifunkční
dům“ (nedostavěná tělocvična), mateřská škola (kolaudace proběhne v roce 2009).
Ostatní dlouhodobý finanční majetek měla obce ke konci roku 2008 v hodnotě Kč 6 000,-(akcie ČSAD Ústí nad Orlicí).
Materiál na skladě evidovala obec ke konci roku 2008 v celkové hodnotě Kč 23 436,19,
šlo např. lešeňové stojany, zárubně, vazníky, dveře, mísy WC, umyvadla, kameninové
roury.
Ke konci roku 2008 evidovala obec poštovní známky v hodnotě Kč 1 790,--.
Obec ke konci roku 2008 měla nevypořádané provozní zálohy v částce Kč 103 174,50.
Jednalo se převážně o poskytnuté zálohy na elektrickou energii na obecním úřadě,
v hasičárně, ve vodárně, v obecních bytech a na veřejném osvětlení, dále o předplatné
Sbírky zákonů a Finančního zpravodaje.
Obec ke konci roku 2008 evidovala tyto pohledávky vůči občanům (všechny po lhůtě
splatnosti) v částce Kč 76 137,-- (poplatky za odpady, za psa, vodné, nájemné v bytech
a v hospodě). Nejvyšší podíl činí dlužné nájemné Kč 69 324,--, většina těchto pohledávek
je již vymáhána soudně.
Obec k 31. 12. 2008 evidovala jiné pohledávky do lhůty splatnosti ve výši Kč 69 000,--.
Jednalo se o prodej plynárenského zařízení k 5 rodinným domkům firmě VČP Net, s. r. o..
Zůstatek na běžném účtu byl k 31. 12. 2008 Kč 673 783,82.
AKTIVA

k 1. 1. 2008

k 31. 12. 2008

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých
věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Materiál na skladě
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za rozpočtové příjmy
Jiné pohledávky
Ceniny
Základní běžný účet

50 762,50 Kč
3 746 170,00 Kč
16 805 474,71 Kč

39 156,00 Kč
3 809 247,09 Kč
16 767 111,71 Kč

604 164,20 Kč

530 309,80 Kč

1 404 535,01 Kč
3 691 475,70 Kč
6 000,00 Kč
75 135,89 Kč
116 161,50 Kč
68 426,00 Kč
0,00 Kč
480,00 Kč
419 957,54 Kč

1 462 834,41 Kč
4 860 635,10 Kč
6 000,00 Kč
23 436,19 Kč
103 174,50 Kč
76 137,00 Kč
69 000,00 Kč
1 790,00 Kč
673 783,82 Kč

Celkem

26 988 743,05 Kč

28 422 615,62 Kč
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Aktiva obce se musí rovnat pasivům. Obec tedy evidovala k 31. 12. 2008 pasiva v celkové
částce Kč 28 422 615,62.
Obec ke konci roku 2008 měla nevypořádané dlouhodobé přijaté zálohy v částce
Kč 200 000,--. Jednalo se o přijaté zálohy na koupě pozemků pro stavbu rodinných domků
za bytovkami. Jelikož nebyly se zájemci o koupi sepsané ještě smlouvy o smlouvě budoucí
na koupě pozemků byly evidovány čtyři zálohy na koupi pozemku (4 x Kč 50 000,--).
V roce 2008 obec uzavřela na vybudování infrastruktury pro parcely pro rodinné domky
třetí úvěr. Celková částka úvěrů ke konci roku 2008 činila Kč 2 905 715,30 na plynofikaci Kč 970 000,--, na byty v budově obecního úřadu Kč 1 456 650,-a na infrastrukturu k 5 rodinným domkům Kč 479 065,30.

PASIVA

k 1. 1. 2008

k 31. 12. 2008

Fond dlouhodobého majetku
Převod zúčtování příjmů a výdajů
z minulých let
Saldo výdajů a nákladů
Saldo příjmů a výnosů
Dlouhodobé přijaté zálohy
Dlouhodobé bankovní úvěry

24 760 372,12 Kč

25 592 568,31 Kč

-2 338 252,46 Kč

-2 483 131,48 Kč

1 739 987,39 Kč
68 426,00 Kč
0,00 Kč
2 758 210,00 Kč

2 062 326,49 Kč
145 137,00 Kč
200 000,00 Kč
2 905 715,30 Kč

Celkem

26 988 743,05 Kč

28 422 615,62 Kč
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Obyvatelé
K 31. prosinci 2008 bylo ve Lhotách u Potštejna trvale hlášeno 292 obyvatel (142 žen
a 150 mužů). Oproti konci roku 2007 přibyli ve Lhotách čtyři občané (k 31. 12. 2007 bylo
288 občanů s trvalým bydlištěm ve Lhotách).
Ke konci roku 2008 bylo ve Lhotách 50 občanů do věku 15 let (27 mužů a 23 žen),
203 občanů ve věku 15 až 64 let (110 mužů a 93 žen) a 39 občanů ve věku nad 64 let
(13 mužů a 26 žen).
Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2008 byl 38,85 let.
V roce 2008 se ve Lhotách narodily tři děti:
- Štěpán Koun (č. p. 50);
- Josef Peňáz (č. p. 28);
- Kryštof Várady (č. p. 47).
Během roku 2008 se do Lhot trvale přihlásili tito občané:
- Vítězslava Vlčková (č. p. 6);
- Alena Koutná (č. p. 18);
- Václav Páleník (č. p. 90);
- Jindřich Husák a Taťána Husáková (oba č. p. 115).
Během roku 2008 si trvalé bydliště ze Lhot odhlásily dvě občanky:
- Jana Růžičková (č. p. 22);
- Růžena Jiroušková (č. p. 74).
V roce 2008 zemřeli dva obyvatelé Lhot:
- Karel Dudek (rok narození 1913 - náhle, č. p. 11);
- Růžena Marková (rok narození 1927 - náhle, č. p. 106).
Pan Karel Dudek byl nejstarším občanem Lhot. Nyní je nejstarší obyvatelkou Lhot paní
Jana Tomková (narozena v roce 1921) a nejstarším obyvatelem je pan Jaroslav Morávek
(narozen v roce 1928).
V roce 2008 proběhly ve Lhotách tři svatby:
- Michaela Petráňková a Karel Várady;
- Marcela Fabiánová a Miroslav Flegel;
- Radana Havlová a Martin Drbohlav.
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Svatby
V roce 2008 proběhly ve Lhotách tři
svatby. Jedna byla úplně „lhotecká“ ženich i nevěsta bydlí ve Lhotách. Další
dvě měly nevěsty původem ze Lhot
(nevěsty zde stále mají trvalé bydliště),
ale ani jedni novomanželé ve Lhotách
nebydlí.
Michaela Petráňková a Karel Várady
V sobotu 22. března 2008 se na zámku
v Doudlebách

nad

Orlicí

provdala

Michaela Petráňková za Karla Váradae.
Michaela žila ve Lhotách u Potštejna

č. p. 47 již od malička. Ještě před
svatbou se s přítelem Karlem
přestěhovali do Vamberka, kde
si pronajali byt. V pátek 12. září
2008 se jim narodil syn Kryštof
a nyní celá rodina žije v Javornici u Rychnova
nad Kněžnou.
Michaela má stále
trvalé

bydliště

ve Lhotách.
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Marcela Fabiánová a Miroslav Flegel
V pátek 8. srpna 2008 se na Městském
úřadě ve Vamberku provdala Marcela
Fabiánová za Miroslava Flegela. Na svatbě

byla přítomna i jejich společná tříletá dcera
Veronika

a

dva

synové

z předchozího

manželství nevěsty - Jakub a Milan.
Rodina ve Lhotách koupila domeček č. p. 21,
do kterého se před několika roky přistěhovala, a nyní ho ještě stále rekonstruují.

- 20 -

Radana Havlová a Martin Drbohlav
V sobotu 6. září 2008 se na zámku v Potštejně provdala Radana Havlová za Martina
Drbohlava. Radana vyrostla ve Lhotách č. p. 38. S manželem nyní žijí v bytě v Rychnově
nad Kněžnou. Radana má stále trvalé bydliště ve Lhotách.
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Narození
V roce

Štěpán s maminkou

2008

se

ve

Lhotách

narodila tři miminka, všechno
chlapci. Štěpán Koun a Josef
Peňáz

se

narodili

do

rodin,

které ve Lhotách žijí již dlouho.
Kryštof

Várady

se

narodil

novomanželům Michaele a Karlu
Váradyovým, kteří ve Lhotách
ale nežijí. Maminka Michaela
má však ve Lhotách stále trvalé
bydliště, a proto zde má trvalé
bydliště

i

její

narozený

syn

Kryštof. Rodina žije již ve zmíněné

Javornici

u

Rychnova

nad Kněžnou. Fotografie malého
Kryštofa je v části Svatby.

Štěpán Koun
V pondělí 14. dubna 2008
se manželům Monice a
Václavu Kounovým, Lhoty
u Potštejna č. p. 50 narodil
syn
doma

Štěpán,
čekala

na kterého
devítiletá

sestřička Vendulka.
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Josef Peňáz
V úterý 5. srpna 2008 se
manželům Soně a Josefu
Peňázovým, Lhoty u Potštejna č. p. 28 narodil syn
Josef. Doma na bratříčka
čekala

osmiletá

sestra

Sonička.

Obecní úřad
V roce na obecním úřadě stále pracovala jako účetní paní Dana Dědková, obecním
zaměstnancem byl Vlastislav Padrtka, lesním hospodářem Libor Provazník a o obecní
vodovod s vodárnou se staral Josef Matějus.
Úřední hodiny pro veřejnost byly v roce 2008 v pondělí od 6.30 do 18.00 hod..

Knihovna
Knihovna se i v roce 2008 nacházela v prostorách obecního úřadu a byla otevřena každý
čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod.. Knihovnicí byla stále paní Zuzana Janečková.
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Internet pro občany
Také v roce 2008 byl v prostorách obecního úřadu veřejnosti k dispozici jeden počítač,
který byl připojen na internet. Přístup k internetu byl občanům poskytován zdarma
a to v pondělí od 6.30 do 18.00 hod. a v úterý až pátek od 6.30 do 13.00 hod..

Platby občanů obci
Místní poplatky byly v roce 2008 ve Lhotách vybírány dva - poplatek ze psů a poplatek
za odpady. Poplatek ze psů činil v roce 2008 Kč 50,-- za každého psa a poplatek za odpady
činil Kč 450,-- 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 2007
a první polovina roku 2008. Občané platili za pronájem vodoměru Kč 75,-- a poté
za odebraný počet m3. V roce 2008 občané platili tedy v červenci a jeden m3 stál Kč 13,--.

Pošta
Pošta byla v roce 2008 otevřena každý den kromě víkendu. Otevírací doba byla na konci
roku tato: pondělí 7.30 - 11.30 hod., úterý 7.30 - 11.00 hod., středa 12.30 - 15.30 hod.,
čtvrtek 7.30 - 11.00 hod. a pátek 7.30 - 11.00 hod. Oproti předchozímu roku došlo
ke zkrácení pracovní doby každý den o půl hodiny. Na poště pracovala v roce 2008 stále
paní Marie Marholdová z Koldína.

Obchod
V roce 2008 měla obchod stále v pronájmu paní Phuc Nguyen Thi. Na konci roku 2008
byla otevírací doba obchodu tato: pondělí, středa, čtvrtek a pátek 7.00 - 11.00 hod. a 13.30
- 16.00 hod., úterý a sobota 7.00 - 10.30 hod. a v neděli bylo zavřeno.
V roce 2008 byla lhotecká prodejna s potravinami vykradena. Neznámý pachatel
se do obchodu s potravinami vloupal v noci z pondělí 27. října na úterý 28. října 2008
(svátek) a odnesl si z něj alkohol, cigarety, potraviny a pokladnu s finanční hotovostí.
Majiteli způsobil škodu téměř Kč 30 000,--. Krádež vyšetřovali policisté z Obvodního
oddělní Vamberk. Dle sdělení Policie ČR - Obvodní oddělení Vamberk se v uvedené věci
nepodařily zjistit skutečnosti, které by opravňovaly k zahájení trestného stíhání určité
osoby, a proto byla věc dne 19. prosince 2008 odložena.
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Hospoda

Starý výčepní pult

Hospoda byla od
počátku srpna 2007
zavřena. Od začátku
února

2008

měla

hospodu i s bytem
pronajatou
Jana

paní

Diblíková

z Přepych.

Jelikož

noví nájemci chtěli
udělat
úpravy,

nějaké
neotevřeli

okamžitě. Vybourali
starý

výčepní

pult,

vyhodili

regály na sklenice, z kuchyně
vyhodili starý plynový sporák
a výčep vymalovali na zeleno.
Tím „stavební“ úpravy skončili.
Po

vymalování

neuklidili

a po výčepním pultu zůstala díra.
Přes

neustálé

slibování,

že hospodu co nejdříve otevřou,
se

to

do

konce

prázdnin

nepodařilo.
V srpnu přišel pan Zdeněk Matějka z Bošína, že má zájem o pronájem hospody. Paní Janě
Diblíkové byla tedy dána výpověď
z pronájmu. Obec nechala opravit
podlahu

pod

vybouraným

výčepním pultem a pan Matějka
si nechal vyrobit výčepní pult.
Tento výčepní pult i s chlazením
byl namontován již v září a v pátek
10.

října

2008

byla

hospoda

konečně otevřena.
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Otvírací doba byla v úterý od 18.00 - 22.00 hod., ve středu od 18.00 - 21.00 hod., v pátek
od 18.00 - 22.00 hod., v sobotu od 18.00 - 22.00 hod., v neděli od 18.00 - 22.00 hod.
a v pondělí a ve čtvrtek bylo zavřeno.
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Byly prodávány tři druhy piva a jiné alkoholické i nealkoholické nápoje, různé křupky,
brambůrky a podobně. Jídlo v pravidelné nabídce nebylo, ale byly pořádány různé hody bramborákové, rybí, sýrové či vepřové. Hned druhý otevírací den - v sobotu 11. října byla
prodávána uzená kýta a v pátek 16. října byl prodáván kuřecí plátek s hranolkami.
V úterý 14. října se konal v hospodě první šipkový turnaj v rámci
soutěže I+H Cup. Sezóna I+H Cupu trvala od podzimu do jara
a v rámci soutěže se hrálo 32 turnajů. Každé úterý až do konce roku
se hrálo ve lhotecké hospodě jedno kolo turnaje. Nejúspěšnější tři každý
týden obdrželi poháry za první, druhé a třetí místo a pohár také
dostávala nejúspěšnější žena turnaje.
V sobotu 20. prosince se konal vánoční
šipkový turnaj pro neregistrované hráče.
V jednotlivcích

hrálo

23

soutěžících

a vítězem se stal Michal Marek ze Lhot. O první místo
ve dvojicích soutěžilo deset dvojic a vítězi se stali Michal
Marek a Lukáš Horský, oba ze Lhot.
Hospoda byla otevřena i na Silvestra, sešlo se asi 50 lidí.
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Veřejná autobusová doprava
Obcí Lhoty u Potštejna projížděly ke konci roku 2008
čtyři autobusové linky (č. 660572, 660209, 660207, 660504 ), tyto linky byly provozovány
firmami ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. a AUDIS BUS s. r. o. Rychnov nad Kněžnou.
Obě tyto společnosti byly zapojeny do tarifu IREDO. Tarif IREDO byla společná jízdenka
pro všechny autobusové dopravce i pro vlaky, umožňovala absolvovat celou cestu na jeden
jízdní doklad a nepočítala okliky (zaplatilo se vždy stejně bez ohledu na trasu spoje).
Na konci roku 2008 odjíždělo ze Lhot v normální pracovní den (mimo prázdnin a víkendů)
různými směry celkem 17 spojů. Osm spojů končilo v Kostelci nad Orlicí (odjezd ze Lhot
v 4.20 hod., 5.00 hod., 6.00 hod., 6.45 hod., 8.30 hod., 12.45 hod., 14.35 hod., 16,35 hod.),
pět spojů jezdilo do Rychnova nad Kněžnou (ze Lhot odjížděly v 5.05 hod., 6.45 hod.,
10.01 hod., 12.20 hod., 15.38 hod.), jeden spoj končil v Doudlebách nad Orlicí (odjezd
ze Lhot v 15.15 hod.), jeden v Potštejně (ze Lhot odjížděl v 17.35 hod.), jeden měl cílovou
stanici v Přestavlkách (odjezd ze Lhot v 9.40 hod.) a jeden měl cílovou stanici opět
ve Lhotách (ze Lhot odjížděl v 16.35 hod. - jel přes Polom a Proruby zpět do Lhot).
Přímý autobus do Chocně v roce 2008 nejezdil, ale s přestupem v Rájci se dalo do Chocně
dostat pěti spoji (odjezd ze Lhot v 5.00 hod., 6.45 hod., 9.40 hod., 12.45 hod., 15.15 hod.).
V sobotu odjížděl ke konci roku 2008 ze Lhot jeden spoj a to do Kostelce nad Orlicí
v 6.15 hod. V neděli ze Lhot nejel žádný autobus.
Do Lhot na konci roku 2008 přijíždělo v normální pracovní den z různých směrů celkem
17 spojů. Z Kostelce nad Orlicí přijíždělo osm spojů (příjezd do Lhot v 6.00 hod.,
6.41 hod., 8.28 hod., 14.34 hod., 15.36 hod., 16.28 hod., 17.33 hod., 19.27 hod.),
z Rychnova nad Kněžnou přijíždělo pět spojů (do Lhot přijížděly v 6.42 hod., 9.40 hod.,
12.20 hod., 15.00 hod, 16.35 hod.), dva spoje přijížděly z Přestavlk (příjezd do Lhot
v 10.01 hod., 12.43 hod), jeden spoj měl výchozí stanici ve Lhotách (příjezd do Lhot
v 16.45 hod. - tento spoj jel ze Lhot přes Polom a Proruby zpátky do Lhot) a jeden spoj
přijížděl z Potštejna v 19.30 hod..
V sobotu do Lhot žádný autobusový spoj nepřijížděl a v neděli pouze jeden a to z Kostelce
nad Orlicí (příjezd v 17.53 hod.).
Spoje do Rychnova nad Kněžnou jezdily ze Lhot na Polom, Proruby, do Potštejna, Záměle,
Vamberka a přes Lupenici do Rychnova (dva spoje zajížděly na Sudslavu - kvůli dětem,
které chodily do lhotecké školy).
Některé spoje do Kostelce nad Orlicí jely ze Lhot do Borovnice, Krchleb, Svídnice a přes
Kosteleckou Lhotu do Kostelce (osm spojů) a některé spoje jezdily do Kostelce přes
Borovnici, Krchleby, Chleny, Vrbici, Doudleby nad Orlicí a do Kostelce (čtyři spoje).
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