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Jmenuji se Ivana Palánová a lhoteckou kroniku píši třetím rokem. V roce 2009 jsem
se vdala, v polovině října jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a na konci listopadu
se mi narodil syn Martin.
V roce 2009 jsem se zúčastnila podruhé Setkání kronikářů rychnovského okresu, které
se konalo 22. června 2009 v Doudlebách nad Orlicí. Setkání se zúčastnilo 51 kronikářů
a proběhlo v doudlebském zámku. Po malém kulturním programu jsme si prohlédli
doudlebský zámek a poté nás pan starosta Městyse provedl po Doudlebách.

Rok 2009 v České republice
Česká republika se 1. ledna 2009 stala na půl roku předsednickou zemí Evropské unie.
Velká část Evropy řešila problémy s nezvykle mrazivými teplotami. Celé to bylo o to dramatičtější, že Rusko se s Ukrajinou nedohodlo na nových cenách plynu a 7. ledna 2009 zastavilo jeho přísun i pro ostatní evropské státy. Česku jako předsednické zemi EU se nakonec podařilo vyřešit spor mezi těmito zeměmi. Plyn začal proudit do Evropy až 20. ledna.
Jedenáctého února bylo v Poslanecké sněmovně schváleno zrušení regulačních poplatků
u lékaře pro pacienty mladší 18 let. Současně jim byl spolu se seniory staršími 65 let
snížen ochranný limit na Kč 2 500,--.
V březnu padla vláda Mirka Topolánka, Sněmovna jí vyslovila nedůvěru 24. března.
Prezident Václav Klaus přijal demisi vlády a pověřil jí řízením země, dokud nebude jmenována vláda nová. Novým premiérem se stal 9. dubna dosavadní předseda Českého statistického úřadu Jan Fischer. V květnu Parlament přijal jednorázový ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny. Ta měla skončit dnem předčasných
voleb (9. a 10. října). Volby se nekonaly. Ústavní soud totiž v září tento zákon zrušil.
Na konci června a na začátku července 2009 se Českem přehnaly třetí nejtragičtější
povodně v historii samostatného státu. Zemřelo při nich patnáct lidí. Jednalo se většinou
o velmi intenzivní rychlé přívaly vody, omezené jen na malé území.
V květnu se v České republice vyskytl první případ takzvané prasečí chřipky. V souvislosti
s nemocí zemřelo do konce roku několik Čechů, první oběť zemřela v říjnu.
Na konci září navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI..
Pro úřady, státní instituce a společnosti začala platit od listopadu povinnost používat
datové schránky pro doručování dokumentů.
Tisíce lidí si 17. listopadu připomínaly 20. výročí pádu komunistického režimu. Největší
z akcí v Praze byl průvod ve stopách studentského pochodu z Albertova na Národní třídu.
V důsledku ekonomické krize došlo v roce 2009 v ČR k výraznému růstu nezaměstnanosti.
Josef Macháček vyhrál popáté v kariéře v kategorii čtyřkolek Rallye Dakar. Skikrosař
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Tomáš Kraus obhájil celkové vítězství ve světovém poháru (tuto trofej získal počtvrté).
Titul mistra světa do 23 let ve sprintu klasickou technikou získal na šampionátu v Praz
de Lys Sommand lyžař Aleš Razým. Rychlobruslařka Martina Sáblíková se v Hamaru stala
poprvé v kariéře mistryní světa ve víceboji a ve Vancouveru se stala potřetí za sebou
mistryní světa v závodě na 5 000 m. Čeští hokejbalisté se na MS v Plzni stali světovými
šampiony. Martin Prokop se stal jako první český jezdec juniorským mistrem světa
v automobilových soutěžích. Teprve patnáctiletý sportovní střelec Miloš Slavíček se v Mariboru stal juniorským mistrem světa ve skeetu. Orientační běžkyně Dana Brožková
vybojovala v Miskolci titul mistryně světa na krátké trati. Triatlonistka Vendula Frintová
získala v Concordu pro Českou republiku historicky první titul z MS v duatlonu. Vítězem
119. ročníku Velké pardubické steeplechase se stal Tiumen s šestapadesátiletým žokejem
Josefem Váňou (Váňa vyhrál tento dostih pošesté v kariéře). Judista Lukáš Krpálek obhájil
na MS juniorů v Paříži své loňské vítězství ve váhové kategorii do 100 kg.

Počasí v roce 2009
Rok 2009 byl oproti minulým rokům celkově teplejší.
Leden je tradičně nejchladnějším měsícem v roce, ten v roce 2009 byl přitom ještě
o 1,2 stupně Celsia pod normálem. Kromě ledna byl teplotně podprůměrný ještě červen, říjen a prosinec. Zbylé měsíce roku pak byly teplejší, než je obvyklé. V porovnání s dlouhodobým průměrem vzrostla teplota nejvíce v dubnu, kdy meteorologové naměřili o 4,8 stupně více než obvykle. Nejvlhčím měsícem byl březen, kdy celoplošný průměr v rámci ČR
dosáhl 175 % srážkového normálu, a nejsušším září, kdy spadlo pouze 39 % běžného měsíčního úhrnu. Vysoko nad průměrem se pohyboval také úhrn srážek v únoru nebo říjnu.
Extrémní mrazy přišly už na začátku ledna. V únoru a březnu se na Česko sneslo podstatně
více sněhu, než je obvyklé. Vlna mrazů a sněhových vloček přešla republikou i těsně před
příchodem astronomického jara. V dubnu bylo počasí téměř letní. "Apríl" si naopak počasí
vybralo až v květnu. V červnu a červenci se po prudkém propadu teplot několika českými
kraji prohnaly povodně. Oproti "probouřenému" červnu a červenci byl srpen poměrně klidný a v počasí stálý měsíc. Už 1. srpen odstartoval slunečnou oblohou a 29 °C, 2. srpna
už bylo 33 °C. Další vlna tropických veder udeřila od 16. srpna. Září bylo ve znamení
babího léta. V říjnu zaskočil po extrémně teplých dnech východ republiky sníh. Především
na Vsetínsku byly až na několik dnů přerušené dodávky elektřiny a některé vesnice byly
odříznuté od světa. Na konci listopadu se naopak extrémně oteplilo a padaly rekordy.
Od 12. prosince se ochladilo a místy sněžilo. Zatímco několik dní před Vánoci mrazy
lámaly teplotní rekordy, samotné svátky byly extrémně teplé.
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Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce bylo v roce 2009 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 Palánová (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 2009 kontrolní výbor (Miroslav Myšák, Martin Růžička
a Pavel Zářecký) a finanční výbor (Ivana Palánová, Zuzana Janečková a Libor Provazník).

Činnost obecního zastupitelstva
První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2009 se konalo v pátek 13. března
od 19.00 hodin v místním pohostinství. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvacet občanů.
Na začátku zasedání starosta obce poděkoval panu Josefu Matějusovi za 38 let práce
pro obec, předal mu děkovné přání a finanční odměnu. Pan Matějus ke konci roku 2008
skončil práci pro obec - staral se o vodárnu a nyní si bude užívat důchodu. Nejdříve
zastupitelstvo schválilo, že bude osloveno několik firem, které by zpracovaly projektovou
dokumentaci na zateplení obecních budov (ZŠ a MŠ, hasičárna a obchod s hospodou)
a projektovou dokumentaci na opravu mostu přes Brodec z návsi do Sádek. Dále
zastupitelstvo schválilo zadání zpracování projektu - Obnova veřejné zeleně a krajinné
úpravy na katastrálním území Lhot Sylvii Marešové. Dalším bodem jednání bylo schválení
podání žádosti o dotaci na dovybavení místa Czech Point (vydávání výpisu z katastru
nemovitostí, z rejstříku trestů, z obchodního a živnostenského rejstříku, …). Dále zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku pro rodinný domek
za bytovkami (parcelní číslo 596/27, 607 m2, Kč 150,--/m2) Františku Veverkovi
z Potštejna a Pavlíně Šponarové z Doudleb nad Orlicí (původně měli zájem o p. č. 596/23,
ale po odstoupení zájemce Fedora Černáka o p. č. 596/27 si vybrali tuto parcelu). Zájemce
o další pozemek p. č. 596/24 Jakub Prudič od koupi pozemku také odstoupil. Dalším
bodem jednání bylo schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 846 a 847 (cesta za bytovkami od Husáka dozadu podél lesa) z Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Zastupitelstvo schválilo vypsání záměru na prodej pozemku č. 596/13
(pozemek okolo zahrad za bytovkami). Dále byla schválena smlouva na koupi pozemků
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u hasičárny (p. č. 429/11, 871/3, 938/2, st. 134/1) od paní Vilímkové za Kč 45,--/m2,
celkem 664 m2. Posledním bodem jednání bylo schválení rozpočtového opatření číslo
jedna. Výdaje byly navýšeny o Kč 65 000,-- (nákup pozemků u hasičárny - Kč 30 000,-a dodělání stříšek vchodů u ZŠ a MŠ - Kč 35 000,--).
Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2009 se konalo v pátek 5. června
od 19.00 hodin opět v místním pohostinství. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvacet
jedna občanů. V prvním bodě jednání zastupitelstvo projednalo zprávu o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2008 a schválilo závěrečný účet s výhradou. Dalším bodem
jednání bylo schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku pro rodinný domek
za bytovkami (parcelní číslo 596/23, 1 051 m2, Kč 150,--/m2) manželům Monice a Petru
Kovaříčkovým z Rychnova nad Kněžnou, Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku
pro rodinný domek za bytovkami (parcelní číslo 596/24, 997 m2, Kč 150,--/m2) Davidu
Šafkovi z Chocně a Lucii Kaňákové z Čeladné a Kupní smlouvu na prodej pozemku
u bytovek (parcelní číslo 596/13, 102 m2, Kč 7,--/m2) manželům Renatě a Davidu
Kopeckým ze Lhot (jedná se o pozemek sousedící s jejich pozemkem), na uvedeném pozemku vázne věcné břemeno ve prospěch obce (přes pozemek vede kanalizace). Ve třetím
bodě jednání zastupitelstvo schválilo dodavatele na opravu chodníku před Obecním
úřadem - firma Josef Vymetálek, Česká Rybná. Dále zastupitelstvo schválilo dodavatele
na opravu místní komunikace na Podháj - firma Roman Buben, Polom. V dalším bodě
jednání bylo schváleno vytvoření pracovního místa - Veřejně prospěšné práce na dobu
určitou (od 1. června 2009 do 31. listopadu 2009), na provoz byla poskytnuta dotace
od Úřadu práce v plné výši. Posledním bodem jednání bylo schválení rozpočtového
opatření číslo dvě. Příjmy se navýšily o Kč 165 100,-- (dotace na opravu cesty na Podháj Kč 150 000,-- a dotace na konání voleb do Evropského parlamentu - Kč 15 100,--)
a výdaje se navýšily o Kč 214 370,-- (oprava cesty na Podháj - Kč 200 000,-- a výdaje
na konání voleb do Evropského parlamentu - Kč 14 370,--).
Třetí veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2009 se konalo v pátek 4. září
od 19.00 hodin opět v místním pohostinství. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvacet
čtyři občanů. Prvním bodem jednání bylo schválení Darovací smlouvy a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene doživotního bydlení a užívání části nemovitosti,
tyto smlouvy byly schváleny. Jednalo se o převod pozemků (parcelní č. 75, 114, 635/2,
635/6, 706/2) a domu č. p. 19 z vlastnictví Zdeňka Hájka do vlastnictví obce a zřízení
věcného břemene bezplatného doživotního užívání části uvedených nemovitostí (část
domu č. p. 19 a spoluužívání nádvoří parcelní č. 75) pro Zdeňka Hájka. Obec Lhoty
u Potštejna je opatrovníkem Zdeňka Hájka žijícího v domě č. p. 19, tento dům je těsně před
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rozpadnutím a hyzdí obec. Zastupitelstvo se proto rozhodlo, že by tento dům obec
zrekonstruovala a vybudovala tam dvě bytové jednotky o jedné místnosti a jednu z těchto
bytových jednotek by panu Hájkovi bezplatně pronajala (energie a ostatní náklady by mu
byly hrazeny z jeho důchodu). Rekonstrukci domu by obec hradila z prodeje části
nemovitostí, které přejdou na obec darovací smlouvou. Pan Zdeněk Hájek je v tomto
jednání zastoupen kolizní opatrovnicí Mgr. Yvetou Trejtnarovou. Druhým bodem jednání
bylo schválení podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na dostavbu
multifunkčního domu (tělocvičny). V dalším bodě zastupitelstvo schválilo smlouvu
s firmou, která zpracuje a podá žádost o dotaci na dostavbu multifunkčního domu - firma
Grantika České spořitelny a. s., Brno (v loňském roce obec zastupovala firma RAVEN EU
Advisory, a. s. - předchůdce firmy Grantika ČS a. s.). Ve čtvrtém bodě jednání zastupitelstvo schválilo navýšení ceny pozemku pro rodinný domek (parcelní číslo 596/26)
na Kč 160,--/m2 a provizi pro realitní kancelář M & M reality holding a. s., Praha ve výši
Kč 39,--/m2, pokud bude pozemek prodán prostřednictvím této realitní kanceláře. Dále
zastupitelstvo schválilo dodatek k nájemní smlouvě s Ivetou Vajrauchovou, která měla
pronajatý obecní byt. Tímto dodatkem se mění doba trvání nájmu - nájemní vztah se ukončuje k 31. srpnu 2009. Zastupitelstvo se dále zabývalo žádostí o změnu nájemní smlouvy
s Jiřím Horáčkem na pronájem zemědělských pozemků - prodloužení výpovědní lhůty
z jednoho roku na tři roky, toto prodloužení zastupitelstvo zamítlo. V dalším bodě jednání
bylo schváleno vytvoření dalšího pracovního místa - Veřejně prospěšné práce na dobu
určitou (od 1. září 2009 do 31. listopadu 2009), na provoz byla poskytnuta dotace od Úřadu
práce v plné výši. Zastupitelstvo dále schválilo zápis do kroniky za rok 2008. Posledním
bodem jednání bylo schválení rozpočtového opatření číslo tři. Příjmy byly navýšeny
o Kč 96 200,-- (dotace na dovybavení místa Czech Point - Kč 58 250,--, dotace na pracovní místo Veřejně prospěšné práce - Kč 31 670,-- a přeplatek za odběr podzemní vody Kč 6 280,--) a výdaje byly navýšeny o Kč 304 080,-- (oprava chodníku a kanálu na návsi Kč 128 900,--, příspěvek na akci Setkání koňských sil na Homoli - Kč 2 500,--, nákup
křovinořezu s příslušenstvím - Kč 20 500,--, příspěvek Brodci - náš podíl na dotaci
na opravu chodníku - Kč 68 000,--, příspěvek DSO Orlice - Kč 7 500,--, projekt
na veřejnou zeleň - Kč 20 000,--, energetický audit - tělocvična - Kč 25 000,-- a dotace
na pracovní místo Veřejně prospěšné práce - Kč 31 680,--).
Čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2009 se konalo ve čtvrtek 8. října
od 19.00 hodin opět v místním pohostinství. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo dvanáct
občanů. Prvním bodem jednání bylo schválení dodavatele na dovybavení pracoviště Czech
Point, byla vybrána firma IndiGO group s. r. o. z Rychnova nad Kněžnou. V dalším bodě
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zastupitelstvo schválilo pana Tomáše Kytlíka jako organizátora výběrového řízení
na dodavatele stavebních prací na dostavbu multifunkčního domu. Dále zastupitelstvo
schválilo novou zřizovací listinu ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna, změny původní zřizovací
listiny byly vyvolány legislativními změnami. Zastupitelstvo také schválilo dodatek
k nájemní smlouvě na pronájem hospody, ve kterém se snižuje od 1. listopadu 2009 nájem
z Kč 1 000,-- za měsíc na Kč 500,-- za měsíc a nájem od 1. července 2009 do 31. října 2009 se zpětně také snižuje na Kč 500,-- za měsíc (původně vyšší nájemné o Kč 500,-za měsíc se za tyto měsíce promíjí). Posledním bodem jednání bylo schválení
rozpočtového opatření číslo čtyři. Výdaje se navýšili o Kč 15 150,-- (příspěvek DSO
Brodec na výměnné pobyty dětí - Kč 10 700,-- a příspěvek DSO Brodec - panu Kytlíkovi
na zajištění dotací - Kč 4 450,--).
Páté a zároveň poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2009 se konalo
v pátek 11. prosince od 19.00 hodin v místním pohostinství. Na zasedání se přišlo podívat
třináct občanů. V prvním bodě jednání zastupitelstvo schválilo inventarizační komisi
a to ve složení Josef Jiruška (předseda), Martin Růžička, Zuzana Janečková a Václav
Morávek (členové). Dále zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova na rok 2010 ve výši Kč 250 000,-- na opravu požární zbrojnice. Ve třetím
bodě jednání zastupitelstvo schválilo odpisový plán Základní školy a Mateřské školy zahradní chatka. Dále zastupitelstvo schválilo dodatek ke stanovám DSO Orlice. V dalším
bodě zastupitelstvo schválilo rozpočet DSO Brodec na rok 2010 (příjmy Kč 40 000,-a výdaje Kč 40 000,--) a DSO Orlice na rok 2010 (příjmy Kč 294 460,-- a výdaje
Kč 249 276,--) a rozpočtový výhled DSO Orlice na období let 2010-2012. Zastupitelé dále
schválili rozpočtové provizorium na rok 2010 ve výši měsíčně 1/12 roku 2009.
V posledním bodě zastupitelstvo schválilo páté rozpočtové opatření. Příjmy byly sníženy
o Kč 119 890,-- (snížení příjmů: daně - Kč 289 000,--, částečná vratka dotace na dovybavení místa Czech Point - Kč 22 750,--, byty - nájem - Kč 68 000,--, hospoda - nájem Kč 9 000,--, hospoda - topení - Kč 19 000,--, činnost místní správy - Kč 11 000,-a navýšení příjmů: poplatek - likvidace komunálního odpadu - Kč 8 000,--, dotace
na pracovní místo Veřejně prospěšné práce - Kč 64 150,--, prodej dřeva z lesa Kč 37 000,--,

pitná voda (vodné) - Kč 11 000,--, na údržbu jímky za bytovkami

(od Meliorační správy) - Kč 7 000,--, prodej ryb z výlovu rybníka - Kč 14 000,--, dar
na akci Setkání koňských sil pod Homolskými schody (od Lesy ČR) - Kč 2 000,--, prodej
pozemku za bytovkami (parcelní číslo 596/25, 748 m2, Kč 160,--/m2 - prodej Romanu
Čermákovi ze Slatiny nad Zdobnicí a Radce Matějusové z Čermné nad Orlicí, včetně
provize realitní kanceláři) - Kč 155 000,--, prodej pozemku u bytovky (Davidu a Renatě
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Kopeckým) - Kč 710,--) a výdaje byly navýšeny o Kč 60 480,-- (zvýšení výdajů: pěstební
činnost (les) - Kč 13 500,--, těžba dřeva v lese - Kč 12 000,--, silnice (prohrnování sněhu,
materiál na opravu, oprava, … ) - Kč 62 000,--, pitná voda - Kč 46 000,--, základní škola Kč 51 500,--, školní jídelna (oprava sporáku) - Kč 15 000,--, kronika - Kč 1 400,--, sbor
pro občanské záležitosti - Kč 2 200,--, poplatek realitní kanceláři za zprostředkování
prodeje stavební parcely - Kč 29 200,--, byty - Kč 37 800,--, nebyty - Kč 7 500,--,
komunální služby - Kč 38 900,--, sběr a svoz komunálních odpadů - Kč 27 500,--, oprava
hasičské stříkačky - Kč 15 000,--, správa úřadu - Kč 133 280,-- a snížení výdajů: dopravní
obslužnost - Kč 3 600,--, čistička - Kč 7 700,--, přeložka sloupu elektrického vedení
za tělocvičnou - Kč 400 000,--, úroky z úvěru (plyn) - Kč 21 000,--).

Rozpočet obce v roce 2009
PŘÍJMY

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Skutečnost

% upraveného
rozpočtu

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

pol. 1111

450 000 Kč

376 000 Kč

376 318,97 Kč

100,08%

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně
výdělečné činnosti

pol. 1112

40 000 Kč

77 000 Kč

77 894,05 Kč

101,16%

pol. 1113

40 000 Kč

40 000 Kč

37 105,05 Kč

92,76%

630 000 Kč
135 000 Kč
3 000 Kč
0 Kč
130 000 Kč

429 000 Kč
935 000 Kč
143 000 Kč
3 000 Kč
0 Kč
144 000 Kč

429 230,08 Kč
935 153,05 Kč
143 259,40 Kč
3 400,00 Kč
4 710,00 Kč
144 380,72 Kč

100,05%
100,02%
100,18%
113,33%
x
100,26%

pol. 4111

0 Kč

15 100 Kč

15 100,00 Kč

100,00%

pol. 4112

138 780 Kč

138 780 Kč

138 780,00 Kč

100,00%

pol. 4116

0 Kč

131 320 Kč

131 502,00 Kč

100,14%

4121
4122
1032
2310

234 530 Kč
0 Kč
120 000 Kč
185 000 Kč

234 530 Kč
150 000 Kč
157 000 Kč
202 280 Kč

248 430,00 Kč
150 000,00 Kč
157 234,50 Kč
203 052,00 Kč

105,93%
100,00%
100,15%
100,38%

odpa 2321

0 Kč

7 000 Kč

7 000,00 Kč

100,00%

0 Kč
0 Kč
525 600 Kč
87 170 Kč
69 000 Kč
0 Kč
16 540 Kč
0 Kč

14 000 Kč
2 000 Kč
612 600 Kč
59 170 Kč
69 000 Kč
710 Kč
5 540 Kč
0 Kč

14 006,00 Kč
2 000,00 Kč
613 207,00 Kč
59 970,00 Kč
0,00 Kč
714,00 Kč
4 230,00 Kč
4 464,86 Kč

100,04%
100,00%
100,10%
101,35%
0,00%
100,56%
76,35%
x

3 804 620 Kč 3 946 030 Kč

3 901 141,68 Kč

98,86%

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
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné
pokladní správy státního rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu - souhrnný dotační vztah
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Podpora ostatních produkčních činností
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
Ostatní tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem

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

pol.
pol.
odpa
odpa

odpa
odpa
odpa
odpa
odpa
odpa
odpa
odpa

1121
1211
1337
1341
1361
1511

1 000 000 Kč

2349
3419
3612
3613
3633
3639
6171
6310
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Rozpočet obce Lhoty u Potštejna na rok 2009 schválilo zastupitelstvo obce na svém
zasedání dne 27. prosince 2008. Schválený rozpočet příjmů činil Kč 3 804 620,-a schválený rozpočet výdajů činil Kč 3 383 950,--. Rozpočet byl tedy schválen jako
přebytkový.
Během roku 2009 schválilo zastupitelstvo pět rozpočtových opatření. Konečná výše
upraveného rozpočtu k 31. prosince 2009 činila u příjmů Kč 3 946 030,-- a u výdajů
Kč 4 043 030,--. Po úpravách byl rozpočet schodkový, vyšší výdaje byly financovány
z přebytku hospodaření minulých let.
Schválený
rozpočet

VÝDAJE
Pěstební činnost
Podpora ostatních produkčních činností
Správa v lesním hospodářství
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Předškolní zařízení
Základní školy
Multifunkční dům (tělocvična)
Školní stravování při předškolním a základním vzdělání
Činnosti knihovnické
Kronika
Ostatní záležitosti kultury, církve,
sdělovacích prostředků (SPOZ)
Ostatní tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Infrastruktura k 5 rodinným domkům

Skutečnost

% upraveného
rozpočtu

1031
1032
1036
2212
2219
2221
2310

60 000 Kč
44 000 Kč
16 000 Kč
110 000 Kč
0 Kč
62 000 Kč
185 000 Kč

73 500 Kč
56 000 Kč
16 000 Kč
372 000 Kč
128 900 Kč
58 400 Kč
231 000 Kč

70 084,00 Kč
56 551,98 Kč
14 232,00 Kč
373 564,00 Kč
128 896,00 Kč
58 614,00 Kč
232 818,40 Kč

95,35%
100,99%
88,95%
100,42%
100,00%
100,37%
100,79%

odpa 2321

10 000 Kč

2 300 Kč

2 346,00 Kč

102,00%

odpa 3111
odpa 3113
odpa 3113

50 000 Kč
541 450 Kč
100 000 Kč

50 000 Kč
627 950 Kč
125 000 Kč

50 000,00 Kč
628 874,08 Kč
131 892,00 Kč

100,00%
100,15%
105,51%

odpa 3141

0 Kč

15 000 Kč

15 043,00 Kč

100,29%

odpa 3314
odpa 3319

5 000 Kč
5 000 Kč

5 000 Kč
6 400 Kč

3 180,00 Kč
6 565,00 Kč

63,60%
102,58%

odpa 3399

3 000 Kč

5 200 Kč

5 544,00 Kč

106,62%

odpa 3419
odpa 3612
odpa 3612

10 000 Kč
65 000 Kč
23 000 Kč

12 500 Kč
132 000 Kč
23 000 Kč

17 560,00 Kč
132 101,91 Kč
31 536,00 Kč

140,48%
100,08%
137,11%

Nebytové hospodářství

odpa 3613

80 000 Kč

87 500 Kč

87 279,00 Kč

99,75%

Veřejné osvětlení
Výstavba a údržba místních inženýrských
sítí (úroky z úvěru - plyn)
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Finanční vypořádání minulých let
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků (splátky úvěrů)

odpa 3631

450 000 Kč

50 000 Kč

49 044,20 Kč

98,09%

odpa 3633

53 000 Kč

32 000 Kč

32 075,80 Kč

100,24%

3639
3722
3745
5512
6112
6117
6171

226 000 Kč
140 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč
219 000 Kč
0 Kč
460 000 Kč

437 730 Kč
167 500 Kč
35 000 Kč
20 000 Kč
219 000 Kč
14 370 Kč
593 280 Kč

481 439,40 Kč
168 069,70 Kč
32 364,00 Kč
19 070,00 Kč
210 537,00 Kč
13 643,00 Kč
589 707,61 Kč

109,99%
100,34%
92,47%
95,35%
96,14%
94,94%
99,40%

odpa 6310

18 000 Kč

18 000 Kč

22 039,00 Kč

122,44%

odpa 6320
odpa 6402

11 000 Kč
12 500 Kč

11 000 Kč
12 500 Kč

10 535,00 Kč
12 461,50 Kč

95,77%
99,69%

pol. 8124

405 000 Kč

405 000 Kč

405 564,00 Kč

100,14%

3 383 950 Kč

4 043 030 Kč

4 093 231,58 Kč

101,24%

Výdaje celkem

odpa
odpa
odpa
odpa
odpa
odpa
odpa

Rozpočet po
změnách

odpa
odpa
odpa
odpa
odpa
odpa
odpa
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Skutečnost vyinkasovaných příjmů činila v roce 2009 celkem Kč 3 901 141,68. Upravený
rozpočet příjmů byl splněn na 98,86 %. Výdaje činily celkem Kč 4 093 231,58. Upravený
rozpočet výdajů v roce 2009 byl splněn na 101,24 %. Hospodaření Obce Lhoty u Potštejna
za rok 2009 skončilo schodkem hospodaření ve výši Kč 192 089,90 (vyšší výdaje byly
financovány z přebytku hospodaření minulých let).

Přijaté dotace
Obec Lhoty u Potštejna přijala v roce 2009 čtyři dotace:
 dotace na pořádání voleb do Evropského parlamentu ve výši Kč 15 100,--, skutečně bylo
vyčerpáno Kč 13 643,--;
 dotace na dovybavení místa Czech Point ve výši Kč 58 259,--, skutečně bylo vyčerpáno
Kč 35 510,--;
 dotace na opravu cesty na Podháj ve výši Kč 150 000,--, dotace byla vyčerpána v plné
výši;

 dotace na vytvoření pracovních míst - Veřejně prospěšné práce ve výši Kč 95 992,--,
dotace byla vyčerpána v plné výši.

Majetek Obce
Obec Lhoty u Potštejna evidovala k 31. 12. 2009 aktiva v celkové částce Kč 28 010 822,10.
Jednalo se o majetek, zásoby, pohledávky, ceniny a peníze na základním běžném účtu.
AKTIVA

k 1. 1. 2009

k 31. 12. 2009

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

39 156,00 Kč
3 809 247,09 Kč
16 767 111,71 Kč
530 309,80 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
620 793,82 Kč

52 365,00 Kč
3 933 522,69 Kč
17 976 321,81 Kč
430 271,80 Kč
1 037 448,91 Kč
3 715 561,00 Kč
6 000,00 Kč
21 011,49 Kč
121 714,00 Kč
165 481,48 Kč
69 000,00 Kč
430,00 Kč
481 693,92 Kč

Celkem

28 369 625,62 Kč

28 010 822,10 Kč
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Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem byly ke konci roku 2009 počítačové
programy na obecním úřadě a ve škole, celkem za Kč 52 365,--.
K 31. 12. 2009 evidovala obec v majetku pozemky za Kč 3 933 522,69.
Stavby vlastnila obec ke konci roku v celkové částce Kč 17 976 321,81. 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. Hodnota tohoto majetku byla
navýšena v roce 2009 zařazením dokončené infrastruktury k novým parcelám za bytovkami v Malé Lhotě (vodovod, kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení) a zařazením
přestavby v mateřské škole.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí evidovala obec k 31. 12. 2009
za Kč 430 271,80. Jednalo se např. o čerpadla ve vodárně, křovinořez, kotel ústředního
topení ve škole, sporák a smažící pánev ve školní jídelně, požární stříkačku a požární auto.
Celková cena drobného dlouhodobého hmotného majetku byla ke konci roku v ceně
Kč 1 037 448,91. 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, křovinořez, zásobník vody, akumulační kamna, psací stroj, židle,
počítače, volební zástěna, kopírka, tiskárna, trezor, fax, čtečka čárových kódů a podobně.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obec k 31. 12. 2009 evidovala v částce
Kč 3 715 561,--. Jednalo se o majetek, který není ještě dokončený - studie na odkanalizování obce a multifunkční dům (nedostavěná tělocvična).
Ostatní dlouhodobý finanční majetek měla obec ke konci roku 2009 v hodnotě Kč 6 000,-(akcie ČSAD Ústí nad Orlicí).
Materiál na skladě evidovala obec ke konci roku 2009 v celkové hodnotě Kč 21 011,49,
šlo o lešeňové stojany, zárubně, vazníky, dveře, mísy WC, umyvadla a kameninové roury.
Obec ke konci roku 2009 měla nevypořádané provozní zálohy v částce Kč 121 714,--.
Jednalo se o předplatné Sbírky zákonů a o poskytnuté zálohy na elektrickou energii
na obecním úřadě, v hasičárně, ve vodárně, v obecních bytech a na veřejném osvětlení.
Obec ke konci roku 2009 evidovala tyto pohledávky vůči občanům (všechny po lhůtě
splatnosti) v částce Kč 165 481,48 (poplatky za odpady, za psa, vodné, za topení v hospodě,
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nájemné v bytech a v hospodě). Nejvyšší podíl činilo dlužné nájemné, některé z těchto
pohledávek byly ke konci roku 2009 již vymáhány soudně.
Obec k 31. 12. 2009 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..
Ke konci roku 2009 evidovala obec poštovní známky v hodnotě Kč 430,--.
Zůstatek na běžném účtu byl k 31. 12. 2009 Kč 481 693,92.
Aktiva obce se musí rovnat pasivům. Obec tedy evidovala k 31. 12. 2009 pasiva v celkové
částce Kč 28 010 822,10.
Celková částka úvěrů ke konci roku 2009 činila Kč 2 500 151,30 - na plynofikaci
Kč 706 000,-- (má být splaceno v roce 2012), na byty v budově obecního úřadu
Kč 1 365 090,-- (má být splaceno v roce 2024) a na infrastrukturu k 5 rodinným domkům
Kč 429 061,30 (má být splaceno v roce 2018).
PASIVA

k 1. 1. 2009

k 31. 12. 2009

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

25 539 578,31 Kč

25 357 338,91 Kč

-2 483 131,48 Kč

-2 018 456,28 Kč

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

1 937 306,69 Kč
234 481,48 Kč
0,00 Kč
2 500 151,30 Kč

Celkem

28 369 625,62 Kč

28 010 822,10 Kč
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Obyvatelé
K 31. prosinci 2009 bylo ve Lhotách u Potštejna trvale hlášeno 296 obyvatel (143 žen
a 153 mužů). Oproti konci roku 2008 se počet občanů s trvalým bydlištěm ve Lhotách
zvýšil o čtyři občany.
Ke konci roku 2009 bylo ve Lhotách 56 občanů do věku 15 let (31 mužů a 25 žen),
199 občanů ve věku 15 až 64 let (107 mužů a 92 žen) a 41 občanů ve věku nad 64 let
(15 mužů a 26 žen).
Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2009 byl 39,23 let (37,35 let u mužů a 41,25 let u žen).
V roce 2009 se ve Lhotách narodilo pět dětí:
- Markéta Chytilová (č. p. 18);
- Matěj Zavacký (č. p. 70);
- Ondřej Bečička (č. p. 101);
- Matěj Soural (č. p. 104);
- Martin Palán (č. p. 106).
Během roku 2009 se do Lhot trvale přihlásili tito občané:
- Helena Horváthová, Adéla Schindlerová a Michal Schindler (všichni č. p. 34);
- Radomír Palán (č. p. 106);
- Miloslava Zemanová (č. p. 90).
Během roku 2009 si trvalé bydliště ze Lhot odhlásili tito občané:
- Miroslav Dušek (č. p. 35);
- Jiří Ježek a Ludmila Zišková (oba č. p. 44);
- Ladislav Sýkora (č. p. 37).
V roce 2009 zemřely dvě obyvatelky Lhot:
- Milada Bezdíčková (rok narození 1929 - po nemoci, č. p. 20);
- Marie Jakubcová (rok narození 1935 - po nemoci, č. p. 104).
Nejstarší obyvatelkou Lhot je paní Jana Tomková (narozena v roce 1921) a nejstarším
obyvatelem je pan Jaroslav Morávek (narozen v roce 1928).
V roce 2009 proběhly ve Lhotách tři svatby:
-

Petra Dostálová a Josef Černý;

-

Ivana Horská a Radomír Palán;

-

Simona Ochocová a Libor Provazník.
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Svatby
V roce 2009 proběhly ve Lhotách tři svatby. Jedni novomanželé ve Lhotách nebydlí,
ale další dvoje ano.
Petra Dostálová a Josef Černý
V sobotu

11.

července

2009

se v kostele Panny Marie Bolestné
na Homoli provdala Petra Dostálová
za Josefa Černého. Petra vyrostla
ve Lhotách č. p. 13. V roce 1998
začala chodit s Josefem Černým
z Přestavlk a po té spolu strávili
dva roky v Anglii. V roce 2001
odcestovali do USA, kde
za

necelý

rok

začali

studovat, a jejich původně
plánovaný

roční

pobyt

se protáhl. Na jaře roku
2007 Petra vyhrála v loterii
„Zelenou kartu“ (tato karta
zaručuje to, že se člověk
může chovat na území
USA

jako

Američan,

kromě

toho,

že

oprávněn

volit).

není
V roce

2007 následovala svatba
v USA, aby přítel Josef
měl jako občan USA stejné
výhody jako Petra. Petra
přijala jméno Petra Černy.
Jelikož svatba v Americe
byla

spíše

formální,

uskutečnila se v červenci
2009 pro přátele a příbuzné
ještě jedna česká svatba.
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Nyní oba žijí v USA poblíž hlavního
města Washington, D. C. a zatím to nevypadá, že by se do České republiky
chtěli vrátit na trvalo. Aby Petře zůstalo
české občanství, má stále trvalé bydliště
ve Lhotách.
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Ivana Horská a Radomír Palán
V pátek 11. září 2009 se na zámku v Doudlebách nad Orlicí provdala Ivana Horská
za Radomíra Palána. Ivana vyrostla ve Lhotách
č. p. 106. V roce 2006 se Radomír po dvouleté
známosti přestěhoval z Vanovic (okres Blansko) do Lhot, kde si upravili první patro
rodinného domku Ivaniných rodičů a nyní tam
žijí. V listopadu se Ivaně a Radomírovi narodil
syn Martin.
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Simona Ochocová a Libor Provazník
V sobotu 26. září 2009
se na zámku v Chocni
provdala Simona Ochocová

za

vazníka.

Libora
Libor

Provyrostl

ve Lhotách č. p. 113
a Simonu z Vamberka
si

vzal

po

čtyřleté

známosti. Nyní zatím oba
žijí ve Lhotách.
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Narození

Štěpán s maminkou

V roce 2009 se ve Lhotách narodilo pět miminek - jedna holčička a čtyři chlapci. Čtyři
miminka ve Lhotách bydlí a jedno zde má pouze trvalé bydliště. Ve středu 23. září 2009
se Janě Tomanové narodil syn Matěj Soural, jeho maminka má ve Lhotách stále trvalé
bydliště (č. p. 104), ale ve Lhotách již nebydlí.

Markéta Chytilová
Ve čtvrtek 8. ledna 2009 se Aleně Koutné narodila dcera Markéta Chytilová. Alena Koutná
se do Lhot přistěhovala v roce 2008 do domu č. p. 18, ve kterém žije její matka Anna
Kameníková se svým manželem.
Matěj Zavacký
V sobotu 20. června 2009
se

manželům

a

Jiřímu

Renatě

Zavackým,

Lhoty u Potštejna č. p. 70
narodil syn Matěj. Doma
na něj čekal tříletý bratříček Vojtíšek a devítiletá
nevlastní sestřička Nikolka.
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Ondřej Bečička
Ve středu 12. srpna 2009 se manželům
Zuzaně a Petru Bečičkovým, Lhoty u Potštejna č. p. 101 narodil syn Ondřej. Zuzana
s Petrem jsou manželé od roku 2004. V roce
2006 se jim narodila dcera Anička, která nyní měla z malého bratříčka velkou radost.

Martin Palán
V úterý 24. listopadu 2009 se manželům Ivaně
a Radomíru Palánovým, Lhoty u Potštejna
č. p. 106 narodil syn Martin.
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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 Lukáš Horský. V rámci veřejně prospěšných prací pracovali
pro obec od 1. června do 31. listopadu 2009 Jiří Kopecký a od 1. září do 31. listopadu 2009
Iveta Horváthová.
Úřední hodiny pro veřejnost byly v roce 2009 v pondělí od 6.30 do 18.00 hod..

Knihovna
Knihovna se i v roce 2009 nacházela v prostorách obecního úřadu a byla otevřena každý
čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod.. Knihovnicí byla stále paní Zuzana Janečková.

Internet pro občany
Také v roce 2009 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 2009 ve Lhotách vybírány dva - poplatek ze psů a poplatek
za odpady. Poplatek ze psů činil v roce 2009 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 2008
a první polovina roku 2009. Občané platili za pronájem vodoměru Kč 75,-- a poté
za odebraný počet m3. V roce 2009 občané platili tedy v červenci a jeden m3 stál Kč 13,--.

Pošta
Pošta byla v roce 2009 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 2009 stále
paní Marie Marholdová z Koldína.
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Obchod
V roce 2009 měla obchod stále v pronájmu paní Phuc Nguyen Thi. Na konci roku 2009
byla otevírací doba obchodu tato: pondělí, středa, čtvrtek a pátek 7.00 - 11.00 hod.
a 13.30 - 16.30 hod., úterý a sobota 7.00 - 10.30 hod. a v neděli bylo zavřeno.

Hospoda
Hospodu měl od podzimu roku 2008 pronajatou pan Zdeněk Matějka, který přímo
neobsluhoval, ale většinou si někoho najal. Od jara roku 2009 obsluhovali jeho rodiče
(Marie a Ladislav Matějkovi). Otevírací doba byla tato: pondělí zavřeno, úterý, středa,
čtvrtek a neděle 18.00 - 21.00 hod. a v pátek a v sobotu 18.00 - 24.00 hod..

Vánoční výzdoba před obchodem
V prosinci byla nainstalována vánoční výzdoba.
Na štít obchodu byl
zavěšen světelný řetěz
ve

tvaru

domečku

a

v tomto

domečku

svítil stromeček s hvězdou. Před obchod byl
dán smrk, který byl
ozdoben světelným řetězem. V minulých letech byly zdobeny rostlé
stromy na návsi, ty jsou nyní již moc
veliké, a proto byl ozdoben dovezený strom, který byl po zimě
odstraněn.
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Veřejná autobusová doprava
Obcí Lhoty u Potštejna projížděly ke konci roku 2009
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 2009 odjíždělo ze Lhot v normální pracovní den (mimo prázdnin a víkendů)
různými směry celkem 16 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., 12.55 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., 14.50 hod.), jeden spoj končil v Doudlebách nad Orlicí (odjezd
ze Lhot v 15. 38 hod.), jeden v Přestavlkách (odjezd ze Lhot v 9.40 hod.) a jeden měl
cílovou stanici ve Vamberku (ze Lhot odjížděl v 17.35 hod.).
Přímý autobus do Chocně v roce 2009 nejezdil, ale s přestupem v Rájci se dalo do Chocně
dostat třemi spoji (odjezd ze Lhot v 4.20 hod., 6.45 hod., 9.40 hod.) a s přestupem
na Sudslavi dvěma spoji (odjezd ze Lhot v 12.20 hod., 14.50 hod.).
V sobotu odjížděl ke konci roku 2009 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 2009 přijíždělo v normální pracovní den z různých směrů celkem
16 spojů. Z Kostelce nad Orlicí přijíždělo devět spojů (příjezd do Lhot v 6.00 hod.,
6.40 hod., 8.28 hod., 12.53 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., 14.50 hod, 16.35 hod.), jeden spoj přijížděl z Přestavlk (příjezd
do Lhot v 10.01 hod.) a jeden spoj přijížděl z Vamberka (příjezd v 18.55 hod.).
V sobotu do Lhot žádný autobusový spoj v roce 2009 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 (šest spojů) a některé spoje jezdily do Kostelce
přes Borovnici, Krchleby, Chleny, Vrbici, Doudleby nad Orlicí a do Kostelce (dva spoje).
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Nová cedule Lhoty u Potštejna
Na začátku března 2009 byly dány při vjezdu do Velké Lhoty od Chlen nové cedule
značící začátek a konec obce. Před tím zde žádné cedule upozorňující na vjezd do Lhot
u Potštejna nebyly a několik občanů si stěžovalo, že řidiči pak nedodržují sníženou
rychlost platící v obci.
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Potok Brodec - revitalizace a oprava příjezdové cesty k můstku přes Brodec
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast
povodí Labe v roce 2008 začala provádět revitalizaci potoka Brodce, která byla dokončena
v roce 2009. S revitalizací se začalo za mostem
přes silnici za Lhotami směrem na Borovnici
a konec úseku byl před borovnickým rybníkem.
V roce 2009 byla dokončena revitalizace v okolí
můstku přes Brodec. V souvislosti s revitalizací

byla poničena cesta od odbočky k Homoli, takže po dokončení revitalizace byla tato příjezdová cesta k Brodci opravena. Na cestu byl navezen
štěrk,
udusán.
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který

byl

následně

Nový seník u kravína pod Sádkami
Ke konci roku 2008 manželé Šaldovi, kteří vlastní kravín pod Sádkami, začali
s budováním nového seníku. V minulém roce postavili vedle stávajícího kravína železnou
konstrukci a v roce 2009 byla tato konstrukce zastřešena.
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Oprava cesty na Podháj
Na konci roku 2008 a poté
v roce 2009 byla zpevněna cesta
na Podháj (odbočka ze silnice
z Velké Lhoty do Chlen). Tato
cesta byla z velké části vymleta
vodou, která stékala z polí.
Na polní a část lesní cesty byl
navezen štěrk, který byl poté
udusán.
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Dodělání zastřešení u ZŠ a MŠ
V létě 2009 bylo konečně doděláno zastřešení
vchodu do školy a nouzového východu ze školky. Zastřešení u vchodu
do školy mělo několik
let pouze kovovou konstrukci, která byla letos
dodělána a pokryta krytinou. U zastřešení nouzového

východu

ze školky byla
dodělána krytina.
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Oprava chodníku u Obecního úřadu
V roce 2009 došlo k opravě chodníku před Obecním
úřadem. Část tohoto chodníku byla před několika
lety rozkopána,

protože

se pod ním táhlo vedení
plynu. Od té doby nebyl
chodník opravován. V létě
2009 byla zrušena část
travnaté plochy před úřadem a místo ní se položila zámková
dlažba, stejně
jako na zbytek
chodníku.
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Oprava propadlého kanálu na návsi
Na podzim 2009 došlo k opravě propadlého kanálu
na návsi. Ke kanálu vedlo již špatné potrubí, které bylo
potřeba vyměnit.

Cesta za bytovkami
V listopadu 2009 byla prohrnuta a zpevněna štěrkem
příjezdová cesta od bytovek
směrem k Hájeckému potoku.
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Nový dům - číslo popisné 116
Ve Lhotách u Potštejna
v roce

2009

vyrostl

jeden nový dům - dům
Františka

Veverky

a Pavlíny Šponarové
za bytovkami v Malé
Lhotě. Stavba byla započata v létě a na konci
roku byla hotova hrubá
stavba včetně střechy.
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Přestavba kanceláře na Obecním úřadě

V říjnu až listopadu 2009
proběhla přestavba kanceláře na Obecním úřadě. Jelikož se rozšířila agenda,
která je poskytována občanům (hlavně výstupy poskytované ze systému Czech
Point), došlo k „zpřístupnění“ kanceláře občanům.
V zadní místnosti byla vybourána původní dřevěná
podlaha, která byla napadena plísní. Místo této
podlahy byla udělána
nová betonová podlaha. Dále byla vybourána část příčky mezi
oběma

místnostmi

a byl vytvořen pult,
za

kterým

budou

občanům poskytovány příslušné informace a výstupy. Obě
kanceláře byly také
nově vymalovány.
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Naučná stezka, rozcestníky, odpočinková místa a vysazení nových lip
V roce 2009 vznikla nová naučná stezka, která vede přes Lhoty u Potštejna. Cílem této
stezky bylo propojit stávající cyklotrasy a naučné trasy s místními zajímavostmi. Na trase této
naučné stezky byly vysázeny lípy, dány nové rozcestníky a vznikla i dvě
nová posezení. Na některá

místa

budou

umístěny

ještě

informační

panely.
Na jaře 2009 bylo v okolí
Lhot vysázeno několik
lip - jedna u odbočky
na Homol (1), druhá
u mostku přes Brodec (2),
třetí u bývalé cihelny (5),
čtvrtá u cesty do Potštejna (6) a pátá se šestou
u cesty na Vrší (8).
Nové rozcestníky vznikly
na území Lhot tři - jeden
u odbočky na Homol (1),
jeden ve Velké Lhotě
u staré hasičárny (3), jeden u ostrůvku u školy (4)
a

poslední

u

cesty

do Potštejna (7).
Posezení byla vybudována dvě - u cesty na Vrší
(8) a na Vrších (9).
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6 a 7 - u cesty do Potštejna

5 - u bývalé cihelny

<= 3 - u hasičárny ve Velké Lhotě
2 - u mostku přes Brodec

8 - u cesty na Vrší
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4 - u ostrůvku u školy

1 - u odbočky na Homol

6 - u cesty do Potštejna

8 - u cesty na Vrší

9 - na Vrších
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Terénní úpravy u č. p. 115
Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku, který postavil
v roce 2007. Pozemek byl oplocen, příjezdová cesta zpevněna štěrkem, terén srovnán
do roviny, zaseta tráva a byly vysázeny keře a květiny.

Fasáda u garáže
Ve Velké Lhotě vyrostla v roce 2008 u č. p. 90 (Václav Páleník) nová garáž a v roce 2009
byla dodělána i fasáda.
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Sbor dobrovolných hasičů
Starostou lhoteckého sboru byl v roce 2009 Milan Dědek, velitelem Václav Morávek,
náměstkem starosty Jan Růžička, jednatelem Josef Kurka, hospodářem Jiří Fibikar,
revizorem Libor Hájek a členy výboru byli Jiří Horáček a Lukáš Horský.
Ke konci roku 2009 měl lhotecký hasičský sbor 27 členů evidovaných (Petr Bečička,
František Břečťan, Milan Dědek, Hana Dědková, Jan Dostál, Josef Dostál, Jiří Fibikar,
Josef Hájek, Libor Hájek, Jan Havel, Jiří Horáček, Lukáš Horský, František Kopecký,
Josef Kurka, Ladislav Matějka, Josef Matějus, Martin Morávek, Tomáš Morávek, Václav
Morávek, Libor Provazník, Radek Provazník, Jan Růžička, Jiří Rychtařík, Jaromír
Vavruška, Michal Vavruška, Zdeněk Zahradník st. a Bohuslav Zámečník) a 18 členů
přispívajících (Lubomír Andrle, Jiří Břečťan, František Dostál, Josef Hylák, Jaroslav Hájek,
Jiří Havlík, Milan Horský, Jaroslav Charvát, Zdeněk Charvát, Josef Jiruška, František
Kozel, Jaromír Kameník, Jaroslav Morávek, Josef Provazník, František Starý, Milan
Stejskal, Jaromír Vavruška st. a Zdeněk Zahradník).
V roce 2009 reprezentovaly Lhoty na soutěžích tyto děti - Dušan Horváth, Barbora
Kopecká, Patrik Matějka, Pavlína Morávková, Marek Růžička, Kateřina Sýkorová, Petra
Zámečníková, Oldřich Zářecký a Nikola Zavacká.
V průběhu roku 2009 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. Členský příspěvek na rok 2009 činil Kč 100,--.
V sobotu 24. ledna 2009 se ve Chlenech konal Okrskový ples hasičů.
V pátek 13. února 2009 se také ve Chlenech konala Okrsková valná hromada hasičů.
V sobotu 22. května 2009 proběhl sběr železného šrotu. Hasiči rozdali po obci letáčky,
aby občané železný šrot dali před domy do osmé hodiny ráno. Sběr provedli Petr Bečička,
Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horský, Martin Morávek, Václav Morávek a Michal
Vavruška. Na vlek za traktorem nakládali šrot a poté ho dávali do kontejnerů za hasičárnou.
Byly svezeny tři vleky - dvě fůry v Malé Lhotě a jedna ve Velké Lhotě. Železný šrot
se zatím neprodal, protože po celý rok 2009 byla výkupní cena velice nízká.
V březnu a říjnu proběhl úklid na dvoře hasičárny. Na dvoře jsou umístěny dva kontejnery
na železo. Hasiči v případě zájmu pustí zájemce přímo na dvůr, aby zde mohli železo
odevzdat. Bohužel sem lidé vozí i jiný odpad, který je pak nutno roztřídit.
Dětské družstvo zvítězilo na okrskové hasičské soutěži v Brumbárově a za odměnu
se 14. června 2009 projely na čtyřkolkách u pana Kotrase ve Lhotách.
Na podzim opravil pan Šašek z Kostelce nad Orlicí stříkačku, byla provedena výměna
výfuků, rozdělovače, olejové vany a celkové seřízení.
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Výroční valná hromada
V neděli 18. ledna 2009 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná
hromada SDH Lhoty u Potštejna. Dle prezenční listiny bylo přítomno 30 členů a 9 hostů.
Schůzi zahájil starosta SDH bratr Milan Dědek, který přivítal všechny zúčastněné - členy
i hosty (velitele okrsku - Jindřicha
Sejkoru, zástupce SDH Borovnice Ladislava Bečičku a Jaroslava Lédra,
zástupce SDH Kostelecké Horky Jana Starého). Dále promluvil Václav Morávek a opět Milan Dědek,
který podal zprávu o činnosti SDH
v roce 2008. Poté bratr Jiří Fibikar
přednesl finanční zprávu a revizní
zprávu o kontrole účtu podal bratr
Libor Hájek. Starosta obce Jan Růžička zhodnotil neutěšený stav hasičárny a seznámil
členy se záměrem obce vybudovat u hasičárny Sběrný dvůr a v souvislosti s tímto
projektem zároveň provést opravu hasičárny, hlavně střechy. Poté Jan Starý, který je
zároveň zástupce okresního sdružení hasičů, pochválil činnost sboru. Velitel okrsku
Jindřich Sejkora pochválil družstvo mužů za reprezentování okrsku i mimo okrsek (muži
získali 1. místo v hasičské soutěži v Kostelecké Lhotě v červenci 2008) a daroval jim
skleněný džbánek a šampaňské. Dětské družstvo od něho obdrželo čokolády. Ladislav
Bečička poděkoval za SDH Borovnice za pozvání a potom František Břečťan (starosta
okrsku) pochválil SDH za činnost. Na této valné hromadě byli přijati dva noví členové Jan Havel a Hana Dědková. Usnesení z valné
hromady bylo schváleno jednohlasně. K jídlu
dostali hasiči výborný
guláš s knedlíkem.
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Hasičské soutěže v roce 2009
Okrsková

hasičská

soutěž:

V sobotu 9. května 2009 se konala okrsková hasičská soutěž.
Soutěž se konala v Brumbárově
při příležitosti 120. výročí od založení SDH Krchleby. Lhoty
u Potštejna reprezentovala dvě
družstva - děti a muži. Děti
ve

své

kategorii

zvítězily

s časem 45,85 sekund, na druhém místě se umístila Vrbice
(47,58 s.) a na třetím Svídnice
(50,95 s.). Muži z devatenácti
družstev obsadili osmé místo
s časem 44,50 sekund, vítězi
se stalo družstvo z Vrbice
(37,10 s.).
Na tomto okrskovém cvičení
byla v rámci příhraniční spolupráce přítomna i čtyři družstva
hasičů z polského Przeworna
(straź), kteří přijeli na setkání
českých a polských hasičů.
Horní řada zleva: Tomáš Morávek, Petr Bečička, Lukáš Horský, Michal Vavruška a Martin
Morávek. Dolní řada zleva: Libor Hájek a Jan Havel.
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Družstvo dětí zleva: Martin Žid (Chleny), Lukáš Bednář (Borovnice), Josef Štěpán (Chleny), Patrik
Matějka, Matěj Ležák (Polom), Lucie Sýkorová, Petra Zámečníková, Barbora Kopecká, Pavlína
Morávková, Kateřina Sýkorová a Marek Růžička.
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V sobotu 11. července 2009

Lhotecký džbán:
se

v Kostelecké

netradiční

Lhotě

hasičské

konal

soutěže

devátý

ročník

Lhotecký

džbán,

tentokrát na téma „Krize“. Hasičský útok proběhl
celkem standardně, jen soutěžící na sobě měli
oblečení bezdomovců a hadice a příslušenství
si dovezli na nákupním vozíku ze supermarketu.
Druhou soutěží bylo Koulení popelnic - každý soutěžící musel s popelnicí prokličkovat připravenou
dráhou.
Třetí

soutěží

byl

Sběr

druhotných surovin - soutěžící měli ukrást okapy,
poklop od kanálu a dráty
vysokého napětí. S tímto
lupem je při cestě do Sběrných

surovin

nachytal

policista, který je donutil
vrátit vše na původní místo.

Poslední soutěží bylo třídění odpadu v kontejneru byly PET lahve s různobarevnými víčky a soutěžící je museli
rozdělit do popelnic dle barvy víčka.

Dětské družstvo nemělo žádné
soupeře, takže skončilo na prvním
místě.
Muži se umístili na výborném
třetím místě (z osmi družstev).
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Doplňkovou soutěží bylo přetahování hadicí - muži postoupili do druhého kola, ale zvítězit
se jim nepodařilo.

Horní řada zleva: Libor Hájek, Michal Vavruška, Jan Havel, Lukáš Horský a Radomír Palán.
Prostřední řada zleva: Patrik Matějka, Dušan Horváth, Lukáš Bednář (Borovnice), Soňa Zářecká,
Nikola Zavacká a Kateřina Sýkorová. Dolní řada zleva: Oldřich Zářecký, Marek Růžička, Barbora
Kopecká a Petra Zámečníková.
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Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna
K 31. prosinci 2009 mělo Myslivecké sdružení Podháj 14 aktivních členů: Josef Bečička,
Milan Bečička, Petr Bečička, František Dudek, Jaroslav Horáček, Jindřich Husák, Zdeněk
Charvát, Ladislav Matějka, Libor Provazník, Jaromír Vavruška (všichni ze Lhot), Antonín
Diblík (Choceň), Miloš Kurka (Rychnov nad Kněžnou), David Fibikar a Miroslav Fibikar
(oba Koldín). Předsedou sdružení byl v roce 2009 Jaroslav Horáček, jednatelem Jaromír
Vavruška, hospodářem Libor Provazník a pokladníkem byl Petr Bečička.
Myslivecké sdružení hospodařilo na 603 ha honebních pozemků, z toho bylo 347 ha
zemědělské půdy, 222 ha lesní půdy a 34 ha ostatních ploch.
V mysliveckém roce 2008-2009 bylo sloveno 8 srnců (z toho byl 1 kus úhyn), 2 srny,
2 srnčata, 1 muflonka, 7 selat divočáka, 16 lončáků, 1 kňour, 7 zajíců, 9 lišek, 2 psíci
mývalovití, 6 kun a 10 toulavých koček.
Celková váha slovené zvěře srnčí činila 136 kg a zvěře mufloní 18 kg.
Černé zvěře bylo sloveno 24 ks v celkové hmotnosti 1 217 kg. Zvěřina byla rozdělena
členům dle předem daných pravidel. Několik kusů bylo využito k mysliveckým účelům
(pohoštění na výroční schůzi či dva balíčky, které byly věnovány do tomboly na Rodičovský ples místní základní školy). Část zvěřiny byla dána honcům za jejich obětavou
činnost.
V MS Podháj byli v mysliveckém roce 2008-2009 tři lovečtí psi - vlastnili je Miroslav
Fibikar, David Fibikar a Josef Bečička.
Ve lhotecké honitbě byly tři umělé nory, ve kterých v myslivecké sezoně 2008-2009 byly
odchyceny dvě lišky. V mysliveckém roce 2008-2009 bylo ve lhotecké honitbě jedenáct
krmelců a jedenáct slanisek.
Členové Mysliveckého sdružení Podháj se scházeli každý poslední pátek v měsíci
ve lhotecké hospodě.
V srpnu 2009 proběhly dvě naháňky jako preventivní opatření ke škodám černou zvěří na zemědělských a lesních pozemcích. Na těchto
naháňkách nebylo bohužel nic uloveno. V roce
2009 se uskutečnily dva hony. První hon se konal v sobotu 5. prosince 2009, na tomto honu
se ulovili dva lončáci. Druhý hon se konal
26. prosince 2009 (hon na Štěpána), na tomto
honu se ulovili dva zajíci a jedna liška. Zakončení obou honů bylo ve lhotecké hospodě.
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Oprava zápisu v kronice za rok 2008, str. 56
Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna
K 31. prosinci 2008 mělo Myslivecké sdružení Podháj 14 aktivních členů: Josef Bečička,
Milan Bečička, Petr Bečička, František Dudek, Jaroslav Horáček, Jindřich Husák, Zdeněk
Charvát, Ladislav Matějka, Libor Provazník, Jaromír Vavruška (všichni ze Lhot), Antonín
Diblík (Choceň), Miloš Kurka (Rychnov nad Kněžnou), David Fibikar a Miroslav Fibikar
(oba Koldín). Předsedou sdružení byl v roce 2008 Jaroslav Horáček, jednatelem Jaromír
Vavruška, hospodářem Libor Provazník a pokladníkem byl Petr Bečička.
Myslivecké sdružení hospodařilo na 603 ha honebních pozemků, z toho bylo 347 ha
zemědělské půdy, 222 ha lesní půdy a 34 ha ostatních ploch.
Myslivecký rok trval od 1. dubna 2007 do 31. března 2008.
Výroční schůze se konala 29. března 2008 ve chlenské hospodě.
V neděli 31. srpna 2008 byla uskutečněna společná naháňka jako preventivní opatření proti
škodám černou zvěří na zemědělských a lesních pozemcích. Na této naháňce byly uloveni
dva lončáci. V sobotu 15. listopadu se konal hon, na kterém byli uloveni 3 zajíci. V pátek
26. prosince se konal hon druhý - hon na Štěpána, kdy se slovili 4 zajíci, 1 sele a 2 lončáci.
V honebním roce 2007-2008 bylo sloveno 11 srnců (z toho byl 1 kus úhyn a 1 kus srazilo
auto), 2 srny (oba kusy úhyn) a 2 srnčata (oba kusy úhyn), 3 mufloni (z toho byl 1 kus
úhyn), 1 muflonka, 1 muflonče, 9 selat divočáka, 6 lončáků a 10 lišek. 1 V roce 2008 se
podařilo uskutečnit plánovaný poplatkový odstřel trofejového srnce.
Celková váha slovené zvěře srnčí činila 128 kg a vše bylo rozděleno mezi členy sdružení
dle pořadníku. Zvěř mufloní byla využita k potřebám sdružení a jeden kus byl věnován
do tomboly na Rodičovský ples místní základní školy. Černé zvěře bylo sloveno 15 ks,
zvěřina byla rozdělena členům dle předem daných pravidel a jeden lončák byl rozdělen
mezi honce.1
V MS Podháj byli v mysliveckém roce 2007-2008 tři lovečtí psi - vlastnili je Miroslav
Fibikar, David Fibikar a Josef Bečička.
Ve lhotecké honitbě byly tři umělé nory, ve kterých v myslivecké sezoně 2007-2008 bylo
odchyceno osm lišek.1
V mysliveckém roce 2007-2008 bylo ve lhotecké honitbě jedenáct krmelců a jedenáct
slanisek.
Členové Mysliveckého sdružení Podháj se scházeli každý poslední pátek v měsíci.
Nejdříve se scházeli v hospodě ve Chlenech, na Sudslavi a ve Lhotách a po otevření
lhotecké hospody již jen ve Lhotách.
1

Oprava zápisu v kronice za rok 2008 - byly chybně použity údaje za myslivecký rok 2008-2009.
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Stolní tenis - sezona 2008-2009
TTC (Table Tenis Club) Lhoty u Potštejna je registrovaný oddíl hráčů stolního tenisu.
Během sezóny se hrají utkání - každý tým hraje dvakrát s každým týmem dané soutěže.
V jednom utkání se hraje 18 zápasů (dvakrát čtyřhra a šestnáctkrát dvouhra). V utkání hrají
čtyři hráči. Zápas stolního tenisu se hraje na 3 vítězné sety (sady) do 11, mezi sety je asi
minutová přestávka. Za vítězství v utkání jsou 3 body, za remízu 2 body a za prohru 1 bod.
Sezóna stolního tenisu trvá zhruba od konce září a končí přibližně v polovině dubna,
v závislosti na počtu mužstev v soutěži, krajské a okresní soutěže nekončí úplně stejně.
V okresních soutěžích jsou zápasy 1x týdně a v krajských zpravidla 1x za 14 dní, ale hrají
se 2 zápasy za jeden den, buď v sobotu, nebo v neděli. Dospělí trénují zpravidla jednou až
dvakrát týdně na sále hospody ve Chlenech, ti co bydlí v Kostelci, někdy trénují přímo tam.
TTC Lhoty u Potštejna měl v sezoně 2008-2009 čtyři týmy dospělých:
A tým - Břetislav Štieber (Borovnice), Milan Balous (Týniště nad Orlicí), Martin
Bezdíček (Borovnice), Miloslav Jireš (Borovnice), Richard Jansa (Kostelec nad Orlicí);
B tým - Břetislav Štieber (Borovnice), Milan Bečička (Kostelec nad Orlicí), Milan Jíra
(Kostelec nad Orlicí), Martin Jakubec (Voděrady), Jiří Vavruška (Lhoty), Jan Trnka
(Potštejn), Rostislav Vevjora (Kostelec nad Orlicí), Leoš Matějus (Borovnice);
C tým - Jan Trnka, Rostislav Vevjora, Zdeněk Drahoš (Kostelec nad Orlicí), Leoš
Matějus, František Jakubec (Chleny), Miroslav Tesař (Kostelec nad Orlicí), Libor Peňáz
(Chleny), David Kopecký (Lhoty);
D tým - Leoš Matějus, František Jakubec, Miroslav Tesař, Libor Peňáz, Dušan Junek
(Přestavlky), Jakub Smutný (Borovnice), Jiří Marek (Lhoty), Petr Horáček (Lhoty),
Ladislav Jakubec (Proruby), Michal Vecko (Potštejn), Vojtěch Jakubec (Chleny),
Daniel Peňáz (Chleny), David Kopecký, Jiří Kroul (Borovnice).
TTC Lhoty u Potštejna „A“ vyhrál v sezóně 2008-2009 v krajské soutěži 1. třídy první
místo s 62 body (20 výher a 2 prohry), skóre bylo 207:113. V této soutěži se hrálo 22 kol
a soutěžilo zde 12 týmů. TTC Lhoty „A“ vítězstvím
v krajské soutěži 1. třídy postoupil do nejvyšší krajské
soutěže - Divize. V žebříčku úspěšnosti jednotlivců v této
soutěži se ze lhoteckého týmu umístil na výborném druhém
místě Břetislav Štieber s 85,71 % vyhraných zápasů (54 výher z 63 zápasů) a na třetím místě se umístil Martin Bezdíček s 84,85 % vyhraných zápasů (56 výher z 66 zápasů),
zvítězil Vladimír Souhrada z týmu Vamberk „A“ s 94,12 %
vyhraných zápasů (32 výher z 34 zápasů).
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TTC Lhoty „B“ soutěžil v krajské soutěži 2. třídy, skupina B, kam postoupil minulou
sezónu z prvního místa v regionálním přeboru 1. třídy. TTC Lhoty „B“ skončil v této
soutěži na osmém místě s 43 body (10 výher, 1 remíza a 11 proher), skóre bylo 145:167. Vítězem se stal tým Libchyně „A“
s 62 body. V této soutěži hrálo 12 týmů 22 kol.
TTC Lhoty „C“ soutěžilo v regionálním přeboru 1. třídy. Tým
„C“ skončil na výborném druhém místě s 64 body (17 výher,
4 remízy a 5 proher) a skóre bylo 238:158. Vítězem se stal Vamberk „B“ s 74 body.
V regionálním přeboru 1. třídy se hrálo 26 zápasů a celkový počet družstev byl 14.
TTC Lhoty „D“ skončily v regionálním přeboru 2. třídy na třetím místě s 57 body
(15 výher, 3 remízy a 6 proher), skóre bylo 246:186. V této soutěži hrálo třináct mužstev
a vítězem se stal Vamberk „C“ se 70 body. V této soutěži se hrálo 24 kol.
Děti začaly trénovat v prosinci 2005 a během sezony jezdí na okresní bodovací turnaje
mládeže a tam získávají body, podle kterých se určí pořadí za celou sezonu. Děti trénují
dvakrát týdně ve škole ve Lhotách a jejich trénink vedou Ladislav Jakubec, František
Jakubec, Leoš Matějus a Břetislav Štieber.
Ve společných soutěžích krajů Královéhradeckého a Pardubického reprezentovali v sezoně
2008-2009 TTC Lhoty u Potštejna v kategorii mladší žákyně Veronika Krejčíková (Polom,
skončila na krásném 8. místě), Tereza Kozáková (Polom, 12. místo), Aneta Matějusová
(Borovnice, 21. místo), Pavlína Morávková (Lhoty, 23. místo) a v kategorii mladší žáci
Vojtěch Jakubec (Chleny, skončil na 17. místě), Michal Petraš (Lhoty, 23. místo), Daniel
Peňáz (Chleny, 49. místo).
V regionálních soutěžích ve stolním tenisu okresu Rychnov nad Kněžnou v sezoně 20082009 v kategorii mladší žáci se umístil na 7. místě Michal Petraš, na 10. místě Daniel Peňáz a na 24. místě Oldřich Zářecký. V této kategorii soutěžilo dvacet devět žáků. V kategorii mladších žákyň se z celkového počtu dvaceti žákyň umístila na výborném prvním místě
Tereza Kozáková, na 12. místě Veronika Krejčíková a na 16. místě Pavlína Morávková.
Jana Ledrová (Lhoty) a Kateřina Krejčíková (Polom) hrály regionální bodovací turnaje
starších žákyň, sporadicky dorostenek. Michal Vecko hrál ve starším žactvu také okresní
bodovací turnaje a svou kategorii vyhrál.
Oldřich Zářecký (Lhoty), Anna Hlávková (Lhoty)
a Kateřina Sýkorová (Lhoty) byli v sezoně
2008-2009 úplně novými členy klubu a zúčastnili
se pouze několika prvních turnajů.
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