Charakteristika obce Podhradní Lhota
Zlínský kraj

Příloha k přihlášce do soutěže Vesnice roku 2017

1. Obec a její koncepční dokumenty
1.1. Stručná charakteristika obce
Podhradní Lhota se rozprostírá v místech, jimž před dlouhou řadou století vévodily dva
starobylé hrady – Šaumburk a Nový Šaumburk, lidově zvaný Zubříč. Dějiny našeho regionu
však sahají až do mladší doby kamenné, což dokazují mnohé archeologické nálezy – kamenný
mlat, pazourková škrabadla, kamenná sekyra, později bronzová sekyra.
První písemná zmínka o naší obci se objevuje v souvislosti s dějinami obce Žopy, kde se
odvolává na Olomouckého biskupa Bruna a jeho listinu z roku 1272, podle níž směnil tento
biskup s Jindřichem z Přílep ves Žopy za ves Zubřice, což je bývalá osada na místě dnešní
Podhradní Lhoty. V dalších písemných zmínkách se píše jako o podhradí hradu Šaumburk
(kolem 13, 14 století), roku 1363 – 1412 s názvem Podhradí, 1429 Švamberk a teprve poté
Lhotou.
Archeologický průzkum dokázal, že v druhé polovině 15. století již tento hrad nebyl funkční,
nicméně se zde stále nacházejí pozůstatky v podobě hradního valu s příkopem a části hradeb.
Místo je velice zajímavé pro turisty, jak lokalitou, tak krásným výhledem.
Katastr obce Podhradní Lhota se nachází v okrese Kroměříž, ve Zlínském kraji, bokem
komunikace mezi Bystřicí pod Hostýnem a Valašským Meziříčím.
K 1. 1. 2016 zde žilo 498 obyvatel.
Výměra katastru je 378 ha, z toho má obec 25 ha lesa, 23 ha zemědělské půdy, 330 ha
ostatních pozemků. Ráz krajiny je různorodý s převahou pastvin, obdělávaných polí a
hospodářského lesa.
Zástavba probíhá ve dvou hlavních přírodních osách toků Juhyně a Škvořatiny.
Dopravní obslužnost je zajištěna jak autobusovým spojením, tak vlakovým a individuální
dopravou a to především do Bystřice pod Hostýnem a Valašského Meziříčí, kam převážně
občané jezdí za prací.
1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace
Obec Podhradní Lhota má schválený územní plán z roku 2013. Plán zpracoval ing. Lubor
Sawicki. Koncepce Územního plánu spočívá v rozvoji zastavěného území vlastní obce –
intravilánu při zachování urbanistické struktury starověkého a novověkého jádra, ve
stabilizaci rozvolněné zástavby a v posílení krajinotvorného řešení extravilánu.
1.3. Program obnovy vesnice
Hlavní cíle byly společně s občany formou dotazníků aktuálně řešeny v roce 2014.
Výsledkem je vytýčení hlavních cílů a jejich postupné naplňování a řešení.
V současné době se zpracovává dokument Strategie obce, který byl taktéž řešen ve spolupráci
s občany, spolky a firmami formou dotazníků.
1.4. Rozpočet obce
Plánování rozpočtu na rok 2016
Při tvorbě rozpočtu obce na rok 2016 byl kladen důraz nejen na rozvoj obce, ale také na
zlepšování životních podmínek v obci. Rozpočet obce na rok 2016 byl vyrovnaný, to
znamená, že veškeré plánované výdaje byly pokryty plánovanými příjmy.

ROK 2016
Příjmy
z toho – daňové
Výdaje

Výsledky hospodaření
9 301 tis. Kč
5 165 tis. Kč
9 087 tis. Kč

Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
Příjmy celkem

5 165 tis.
3 602 tis.
41 tis.
493 tis.
9 301 tis.

Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

8 633 tis.
454 tis.
9 087 tis.

Financování

214 tis. Kč

1.5. Přehled dotací v letech 2010 – 2016
Rok

Název akce

2012

Naše dětské hřiště

2012

Rekonstrukce kapličky

2014

Náklady
tis. Kč

Dotace
tis. Kč

155

108

85

50

Hasičské auto

409

280

2011 - 2013

Územní plán Podhradní Lhota

220

110

2013

Svítíme, ale přeci šetříme – veřejné osvětlení

610

406

2014

2.208

1.590

2015

Stavební úpravy budovy občanské vybavenosti
Podhradní Lhota – kulturní dům
Protipovodňové opatření Podhradní Lhota

988

893

2015

Mokřadní tůň

717

717

2015

Energetické úspory Obecního úřadu – zateplení a
výměna oken
Energetické úspory Hasičského domu – zateplení a
výměna oken
Výsadba dřevin – stromové a keřové aleje

1.094

810

1.310

944

999

865

2015
2015

2. Společenský život
2.1. Kontinuita společenského života
Společenský život v naší obci je během roku velmi pestrý. Obec se snaží ve spolupráci
s místními spolky udržovat, obnovovat i vytvářet nové tradice. Hned na Nový rok začínáme
Novoročním ohňostrojem na návsi, který sleduje mnoho občanů přímo na návsi při čaji, či
svařáku, a nebo z nedalekých kopců, odkud je to nevídaná podívaná. Další akcí, kterou v naší
obci pořádáme je Tříkrálová sbírka, Vodění medvěda, Valentýnský karneval, pořádaný
občanským sdružením Život na venkově, pěší křížová cesta, klapotání v době velikonoční,
šmigrust, stavění a kácení máje, venkovní májové pobožnosti u kapličky, posezení
s důchodci, pouťové posezení (sousedské odpoledne s muzikou na návsi), Traktoriáda, po
mnoha letech obnovené Vítání občánků, rozsvěcování Vánočního stromu na návsi.
V průběhu roku se mohou občané pobavit na mnoha tanečních zábavách a plesech. Tradiční je
Tříkrálový ples (organizovaný ADCŽM Olomouc), Myslivecký ples, Sousedský ples,
Pouťová zábava a taneční zábavy na návsi.
2.2. Činnost spolková
Mezi aktivní spolky naší obce patří: Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení a
Tělovýchovná jednota Sokol Podhradní Lhota.
Sbor dobrovolných hasičů Podhradní Lhota byl založen v roce 1905, v současné době má
82 členů. Pro Obec zajišťuje akceschopnou zásahovou jednotku JPO III. o 14 členech.
V rámci této činnosti udržuje potřebnou techniku, pravidelně se zúčastňuje vyhlášených
školení HZS Zlínského kraje.
Další činnost SDH je velmi bohatá. V průběhu roku pořádá Sáňkování na Polášce (nejen pro
děti), Vodění medvěda, zúčastňuje se mezinárodní hasičské poutě na Svatém Hostýně, pořádá
Pouťovou zábavu, spolupracuje s Obcí na organizování Pouťového posezení a pořádá 3
hasičské soutěže v požárním útoku (soutěž, zařazenou do Podhostýnské hasičské ligy, Noční
soutěž a Memoriál Davida Žejdlíka). V průběhu let aktivně závodily v požárním sportu
družstva mužů, žen, mladých hasičů i starších pánů. Nyní je aktivní sportovní družstvo mužů
a mladých hasičů, kteří v tomto sportu úspěšně reprezentují naši Obec.
Pro Obec jsou vždy nápomocni ve všech potřebách. Pravidelně sbírají kovový šrot a účastní
se brigád např. sázení stromků v obecním lese.
Od roku 2008 si budují vlastní zázemí – cvičiště u Juhyně – které slouží pro pořádání
zmíněných hasičských soutěží a jiných akcí. Každý rok tento areál zdokonalují, aby
vyhovoval potřebám velké účasti soutěžících a návštěvníků.
Samotný sbor i jeho členové získali řadu vyznamenání, jedním z nich je titul „Zasloužilý
hasič“, který obdržel Jaroslav Šindelek v roce 2013.
Myslivecké sdružení Podhradní Lhota příkladně hospodaří na cca 700 ha honitby. V
současné době má myslivecké sdružení 20 členů. Honitba a členové jsou spojeni s obcí
Rajnochovice. Myslivci úzce spolupracují s obcí, zúčastňují se také brigád např. pěstebních
prací v obecním lese (sázení stromků, pálení klestu). Myslivci se také zapojují do
společenského života v obci, pořádají Myslivecký ples, hon na zajíce a v plánu mají pořádání
Pytlácké noci (taneční zábava).
TJ Sokol Podhradní Lhota mnoho let pořádal Maškarní ples, Dětský den, a další sportovní
aktivity. Nyní je v rámci tohoto spolku aktivní dětský aerobik. Členky TJ Sokol se věnují
aerobnímu cvičení s dětmi od 4-10 let. Pro mladší je toto cvičení vedené zábavnou formou
(pomocí básniček a jednoduchých rekvizit). Starší kategorie poctivě trénují složitější sestavy,

kterými se představují na nejrůznějších soutěžích. Reprezentují naši Obec velmi úspěšně –
mezi nejlepší umístění patří několikrát obhájené 1. místo v kategorii v okresním kole
v Bystřici pod Hostýnem, Cena za originalitu, Cena za sympatii a 2. místo v krajském kole
v Otrokovicích.
Naši občané nezahálejí a věnují se mnoha dalším sportovním činnostem – florbal (hrají hoši
v jednotlivých kategoriích od 4 let do 50 let), nohejbal (muži pravidelně trénují a příležitostně
se zúčastňují nohejbalových turnajů v okolí), cvičení žen (kalanetika), badminton.
2.3. Podpora obce
Obec Podhradní Lhota výrazně podporuje spolkovou činnost, poskytuje součinnost místním
spolkům při pořádání kulturních, společenských i sportovních akcích. Každý spolek má
zdarma k dispozici obecní prostory pro svoji klubovou, schůzovou i sportovní činnost. Na
základě žádostí spolků poskytuje obec i finanční příspěvky. Obec Podhradní Lhota finančně
podporuje také Středisko rané péče EDUCO Zlín (do jejíchž programu spadá i náš občan,
SPCCH Bystřice pod Hostýnem (kde je členem 14 našich občanů) a další organizace, které
jsou provázány s naší obcí.
Obec podporuje také duchovní život v obci tím, že umožňuje každou středu konání Mše Svaté
na obecním úřadě, které se zúčastňuje pravidelně cca 40 lidí (mladších, ale i starších, kteří se
nedostanou každý den do kostela Sv. Anny v Rajnochovicích, do jehož farnosti naše obec
spadá).
Obec Podhradní Lhota provozuje místní knihovnu v budově obecního úřadu. Jsou zde
k vypůjčení knihy různých žánrů od beletrie pro dospělé čtenáře, naučně-populární literaturu,
přes knihy pro děti a mládež. Mimo vlastní publikace je v nabídce knižní fond z Knihovny
Kroměřížska (jedná se cca o 100 ks knih), které se pravidelně obměňují. Velká část čtenářů
jsou návštěvníci již zmiňované Mše Svaté, kteří si vždy mohou vybrat z velké škály duchovní
literatury.
V knihovně je k dispozici veřejný internet. Obec přispívá každoročně na nákup knih částkou
15 000 Kč.
V minulosti několik desetiletí vedl obecní kroniku pan PhDr. Josef Novosad, poté se velice
pěkně zhostila tohoto úkolu paní Jarmila Uhrová a současné době obecní kroniku vede a
každoročně doplňuje v úzké spolupráci s obcí místní kronikářka Romana Hrabovská, která má
vzor ve svém dědovi, bývalém kronikáři panu Novosadovi.
Starší kroniky jsou uloženy v okresním archivu.
Obec vydává za aktivní účasti místních spolků a místních občanů zpravodaj –
„ČTVRTLETNÍK OBCE PODHRADNÍ LHOTA“, vychází pravidelně co 3 měsíce. Obec
v této publikaci informuje občany o aktuálním dění v obci, zveřejní příspěvek vybraného
spolku či místních občanů, kteří organizují akce pro veřejnost v aktuálním období,
společenskou kroniku v daném čtvrtletí a připravované akce na další období.
Ve spolupráci s obcemi v Mikroregionu Podhostýnska vytváří každoročně tematický
kalendář, který je občanům rozdáván zdarma.

3. Aktivity občanů
3.1. Dobrovolná práce občanů
Převážná část občanů si uvědomuje potřebu se podílet na údržbě a obnově své obce. Udržují
pořádek před svým domem, i když se v hodně případech jedná o obecní pozemky a výsadbu,
starají se o čistotu chodníků, pečují o zeleň. Upozorňují na nedostatky, podávají návrhy na
zlepšení.
Také spolky se zapojují svou dobrovolnou prací do zvelebování obce. Zúčastňují se brigád
např. pěstebních prací v obecním lese (sázení stromků, pálení klestu), pečují o životní
prostředí (na měsíc květen je naplánované Čistění toku Juhyně – dobrovolná očista potoka na
katastru Obce Podhradní Lhota).
Vlastní iniciativa občanů se projevuje také v kulturní a společenské oblasti např. pořádáním
Traktoriády (jedná se sraz a přehlídku traktorů jak místních tak přespolních traktoristů),
stavění a kácení máje a další akce pořádané pro občany.
Spolek Život na Venkově je sdružení maminek naší obce a obce Rajnochovice. Letos již 19.
rokem pořádá velmi úspěšný dětský karneval, který je pokaždé jinak tématicky zaměřen.
3.2. Začlenění dětí a mládeže do života vesnice
Všechny spolky pracují s mládeží, ze které se snaží vychovávat své nástupce. Velký důraz je
kladen na začlenění mládeže do spolkového života. Již bylo zmíněno, že SDH Podhradní
Lhota se věnuje přípravě a tréninku mladých hasičů, také TJ Sokol se věnuje mladé generaci
formou aerobiku.
V naší obci máme mateřskou školu (v aktuálním školním roce je v ní přihlášeno 34 dětí),
která spolupracuje na různých akcích s obcí. MŠ ve spolupráci s rodiči dětí a obcí pořádá
besídku ke Dni matek, karneval, mikulášskou besídku, pasování na školáky. Děti mateřské
školy vystupují na nejrůznějších akcích např. setkání seniorů, vítání občánků, rozsvěcování
vánočního stromu a dále se prezentují svými výrobky na velikonoční a adventní výstavě
v Rajnochovicích a také navštěvují místní podnikatele (např. zemědělské družstvo, kde
získávají mnoho nových zkušeností a poznatků).
Dalším zapojením dětí a mládeže je účast kluků (našich občanů) v TJ Sokol Rajnochovice,
kde tvoří jednotný fotbalový tým – jedná se tedy o spoluúčast obcí Podhradní Lhota a
Rajnochovice pro sportovní činnost.
3.3. Péče o vesnickou pospolitost
Jedním z hlavních cílů je péče o vesnickou pospolitost. Myslíme na občánky od nejútlejšího
věku, proto jsme po mnoha letech obnovili tradici Vítání občánků, kde si připomínáme, že
děti jsou základ rodiny, obce, země a vlastně celého lidstva. Jsme rádi, že mladé rodiny
neutíkají z malé vesnice a za rok 2014-2016 jsme přivítali mezi nás 12 dětí.
Další obnovenou tradicí je stavění a kácení máje na návsi. Máj měřící cca 25 - 30 m je stavěn
tradičně za pomoci lidských rukou. Při těchto akcích udržujeme sousedské vztahy a
uvědomujeme si, že každá ruka, přidaná k dílu, je dobrá. Při kácení máje jsou zase připraveny
nejrůznější soutěže pro děti i dospělé, což také velmi utužuje mezilidské vztahy.
Nezapomínáme ani na naše seniory a každoročně pro ně připravujeme posezení s důchodci,
které zpestří vystoupení dětí z MŠ Podhradní Lhota, dále živá muzika a u kafíčka a koláčku si
mohou vyměnit nynější zážitky i dřívější vzpomínky.
Na konci července si sousedské vztahy utužujeme v rámci pouťového posezení pořádané Obcí
Podhradní Lhota ve spolupráci s místními spolky. Jedná se o letní odpoledne s příjemným
hudebním doprovodem, setkáním s místními rodáky (kteří se sjedou „domů“ na pouťový

víkend), bohatým občerstvením a dalšími doprovodnými akcemi (např. pro děti malování na
obličej, cukrová vata, skákací hrad).
Dalšími akcemi, kde se sejdou občané napříč generacemi, jsou rozsvěcování vánoční stromu a
novoroční ohňostroj. Návštěvníky rozsvěcení vánočního stromu čeká, mimo kulturní zážitek
také vystoupení našich dětí z hudební školy, návštěva Sv. Mikuláše, pečené perníčky a teplý
čaj (pro dospělé i s rumem).
3.4. Spolupráce s občany
Důležitým komunikačním prostředkem jsou hlavně veřejná zasedání obecního zastupitelstva a
přímý styk zastupitelů s občany v každodenním životě. V roce 2014 byl proveden průzkum
názoru občanů na spokojenost či nespokojenost v Obci a akceptovaly se podněty, názory a
připomínky pro další rozvoj naší Obce, od kterých se odvíjí následné postupy Zastupitelstva
obce.

4. Podnikání
4.1. Podnikání v zemědělství
Na katastru obce podniká několik soukromých zemědělců a Zemědělské družstvo Podhradní
Lhota, a. s. spadající pod Záhoran Všechovice, a. s. Mezi soukromé zemědělce patří pan
Jaroslav Šindelek, Petr Klečka, Ing. Jaroslav Novosad a Jan Kobliha. Zemědělci malí i velcí
chovají např.: masný skot, který se hojně pouští na pastviny, prasata, ovce, nebo koně. Pěstují
se převážně obiloviny, méně pak řepka, kukuřice a brambory. V obci máme také hospodáře
s lesní školkou, který je úzce provázán s obcí.
Veškeré obecní zemědělské pozemky jsou pronajímány zemědělcům, kteří je pravidelně
obhospodařují.
V obci máme také několik drobných hospodářů, kteří obdělávají menší políčka, nejedná se
však o obživu, ale spíše o drobné přilepšení vycházející z tradic vesnice. Chovají se
především králíci a slepice, ale také ovce, kozy, prasata a skot.
4.2. Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem
Vzhledem k tomu, že obec všechny své zemědělské pozemky pronajímá, spolupracuje tak
přímo se zemědělci. Pronájmy jsou rozděleny podle druhu hospodaření jednotlivým
zemědělcům. V rámci dotačního projektu v roce 2016 byly na katastru obce vysázeny
stromové a keřové aleje, které sice zabraly částečně zemědělskou půdu, ale mají sloužit
nejenom jako krajinářský prvek, ale také omezit v daných lokalitách větrné proudění a erozi.
Obec vlastní několik hektarů obecního lesa, o který se jako správný hospodář svědomitě stará,
a to také protože panem starostou je nyní zkušený lesník.
V obci působí několik včelařů, kterým v rámci spolku spadajícího do Bystřice pod Hostýnem
obec finančně přispívá.
Na katastru obce působí také myslivecké sdružení, které pečuje o zvěř a krajinu. Spolek
dostává od obce pravidelné finanční příspěvky. Myslivecký spolek se naopak účastní brigád
v obecním lese a čištění vodních toků.
Jednotlivé spolky vzájemně s obcí komunikují a společně se podílí na různých akcích, jako
jsou např. plesy, zábavy nebo jiné kulturní akce.

4.3. Nezemědělské podnikání
V Podhradní Lhotě je několik menších podnikatelů a živnostníků. Z hlediska obslužnosti
občanů je zde prodejna se smíšeným zbožím, která je na místě bývalé Jednoty a dvě
pohostinství. Na návsi Hostinství u Novosadů s obnoveným společenským sálem a v patře
hasičského domu Hospůdka na Hasičárně. V rámci spolupráce obce jsou tyto prostory obcí
pronajímány. Ubytovací služby nabízí rodinný penzion Balnea centrum s bazénem a
tenisovými kurty v klidné části obce. Z řemeslných oborů zde máme tesaře, zedníky, malíře,
zámečníka, švadlenu, pekárnu Pekařství Duchoň s obnovenou zděnou pecí a tradiční výrobou
kváskového chleba a jiného pečiva, stolaře a Stolárnu – FIALA Stolařství, s. r. o.,
Elektromontáže – Mipa-mont, s. r. o., Autoservis, zemní a výkopové práce a kadeřnici. Obec
se snaží místní podnikatele využívat nákupem jejich služeb.
V areálu Zemědělského družstva je několik budov, které již zemědělci nevyužívají a
dlouhodobě chátrají především bývalá přidružená výroba na dřevovýrobu. Společnost FIALA
Stolařství, s. r. o. má v tomto areálu vystavěnou novou provozovnu a postupně odkoupila
opuštěné nemovitosti a plánuje jejich likvidaci a výstavbu nového provozu na zpracování
dřeva.
4.4. Venkovská turistika
Na území obce je především možná pěší turistika a cykloturistika. Obec svou polohou pod
Kelčským Javorníkem nabízí mnoho zajímavých tras např.: Na hrad Nový Šaumburk, místně
nazývaný Zubříč a Šaumburk. Z hradu Zubříč jsou velmi pěkné výhledy na vesnici a do okolí.
Jedná se již pouze o zaniklé pozůstatky hradů, přes které vede turistická trasa na Kelčský
Javorník, kde stojí nová rozhledna. Ta je nyní cílem mnoha turistů, protože nabízí krásné
výhledy do okolní krajiny. Možné jsou trasy také na Tesák a Hostýn. Přes obec vede také
cyklotrasa. Obec svým projektem cyklostezky, chce cykloturistiku i nadále podporovat,
podrobněji v kapitole o plánovaných projektech.
4.5. Přímé podnikání obce
Obec nevyvíjí přímou podnikatelskou činnost, ale je řádným hospodářem v obecním lese.

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
5.1. Péče o historickou zástavbu
Mezi významné historické stavby patří kaplička z roku 1905, která stojí v parčíku na návsi.
V kapličce je zvonička, která se využívá pro oznámení úmrtí našeho občana, nebo svolává
občany na májovou pobožnost a k zahájení např. pěších poutí. Tato kaplička byla v roce 2012
rekonstruovaná. Mimo jiné se v obci nachází budova bývalého fojtství, v současnosti
Hostinec u Novosadů a původní sedlácká usedlost č. p. 1, kterou majitelé udržují v původním
charakteru stavby.
5.2. Soulad v zástavbě
V rámci obnovy původního rázu staveb byly při výměně oken a zateplení OU a hasičského
domu ve spolupráci s architektem použity prvky původního vesnického rázu. Ty jsou
v souladu s připravovaným projektem rekonstrukce návsi.

5.3. Nová zástavba
Výstavbu nových domů jak lokalitou, tak i vzhledem řeší územní plán obce. Nová zástavba
v obci je vždy konzultována se stavebním úřadem v Bystřici pod Hostýnem, kde funguje
velmi dobrá spolupráce. Lze říci, že v obci se nenachází stavby, které by vyloženě svým
vzhledem a charakterem kazily ráz obce.
5.4. Organizační opatření
V obci se zástavba a její charakter řídí schváleným územním plánem.

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspora energií
6.1. Stav občanské vybavenosti
Obec má ve vlastnictví několik budov, které slouží především pro občany. Budova obecního
úřadu, kde sídlí úřad obce se zasedací místností, archiv a Obecní knihovna. V roce 2015
v rámci programu na úsporu energií byl Obecní úřad zateplen a vyměněna okna a dveře. Nad
obecním úřadem je Hasičský dům, kde je umístěna hasičská technika a zázemí pro hasiče.
Volné prostory byly dány do pronájmu místnímu podnikateli. V roce 2016 proběhla
kompletní rekonstrukce topení, zateplení fasády s výměnou oken a dveří. V centru obce stojí
dominantní budova Mateřské školy, s dvěma třídami pro děti a dětským hřištěm. Obec nyní
v této budově rekonstruuje sociální zařízení. Obec má k dispozici také prostorný kulturní
dům, který se využívá pro společenské akce a sportovní události. Tato budova byla před pár
lety také zateplena s výměnou oken a dostavěno nadstřešení před vstupem. U kulturního
domu je prostor pro další rozvoj, více v kapitole o plánovaných projektech. Důležitou
budovou obce je také stravovací zařízení, kde se vaří obědy pro Mateřskou školu a převážně
pro seniory obce. Prostory jsou také využívány pro společenské akce a různé oslavy občanů,
kde je výhodou kapacitní kuchyně. Dobrovolní hasiči si u Juhyně vybudovali areál pro
cvičení a konání hasičských soutěží.
6.2. Inženýrské sítě
V obci je vybudován vodovod, kanalizace a rozvod plynu. Rozvody NN jsou po celé obci.
Vodovod je v obci od roku 1936, vybudován občany obce jako samospádový a nyní je ve
správě VaK Kroměříž, a. s. stejně jako kanalizace bez čistírny odpadních vod. Veřejné
osvětlení v obci bylo v rámci dotačního programu z větší části zrekonstruováno a došlo tak
výrazné úspoře energií.
6.3. Odpadové hospodářství
Podhradní Lhota je členem svazku obcí pro hospodaření s odpady se sídlem v Bystřici pod
Hostýnem. Domácnosti mají popelnici na komunální odpad po vytřídění, který je pravidelně
svážen. V obci jsou 3 sběrná místa na sběr tříděného odpadu - sklo, plasty, papír, kovy a
bioodpad. Obec má uzavřenou smlouvu s Eko-kom, a. s. Obec zajišťuje také sběr
nebezpečného odpadu prostřednictvím společnosti Skládka Bystřice, s. r. o. Bioodpad mají
možnost lidé odvážet na sběrná místa, odkud je obec odváží na jednotné místo a nechává
zetlít pro další zemědělské využití. Větve se zpravidla štěpkují. Obec ve spolupráci s Povodí
Moravy v letošním roce pořádá akci čištění toku Juhyně na území katastru obce. Akce se
účastní zástupci obecních spolků a dobrovolníci spolu se školáky.

6.4. Úspory energií
Všechny obecní budovy jsou vytápěny plynem. Radiátory jsou osazeny regulačními ventily.
Z důvodu úspory energií byly obecní budovy kromě Mateřské školy zatepleny a vyměněna
okna a dveře. Budova Mateřské školy má také vyměněna okna bez zateplení, aby nebyly
narušeny historické prvky na fasádě budovy. Významnou úsporou energií byla zmiňovaná
rekonstrukce veřejného osvětlení s použitím LED technologie. V budově stravovacího
zařízení byla v roce 2016 kompletně vyměněna vzduchotechnika kuchyně, což významně
šetří náklady na teplo a zpříjemnilo také práci kuchařek.

7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
7.1. Koncepční přístup, dlouhodobé plánování
Obec dlouhodobě podporuje rozvoj zeleně jak v intravilánu tak extravilánu. V roce 2015 byl
realizován projekt výsadeb dřevin, kde bylo vysazeno 1013 stromů a 1020 keřů.
7.2. Nové úpravy veřejných prostranství
Při vjezdu do nové zástavby v části obce Kříbek byly v roce 2016 pokáceny usychající topoly.
Na jejich místě byl vybudován malý parčík a březová alej. V parčíku je naplánováno místo
pasivního odpočinku. Za budovou kulturního domu byla v témže roce rekonstruována
travnatá plocha s výsadbou javorového stromořadí.
7.3. Udržování přírodních a přírodně blízkých prvků
Pracovníci obecního úřadu provádí pravidelně kontrolu a údržbu jak břehových porostů, tak
vodních toků.
7.4. Péče o veřejná prostranství a zeleň
Součástí pracovní náplně zaměstnanců obce je udržování veřejné zeleně, květinové výsadby,
živých plotů . Pro zkvalitnění práce bylo zakoupeno příkopové rameno za traktor a kapacitní
sekačka.
7.5. Ekologická výchova a vzdělávání
Místní děti navštěvují školu v Rajnochovicích, kde se zapojují, do ekologických projektů jako
je např. Den země. I ti nejmenší v MŠ podnikají drobné akce při sběru odpadků v obci a jejím
okolí.

8. Péče o krajinu
8.1. Zemědělské a lesní pozemky
Všechny zemědělské pozemky jsou v nájmu místních zemědělců a obec má vlastní lesní
pozemek o výměře 25 ha, o který se stará v souladu s platnými lesními osnovami.
8.2. Péče o prvky ekologické stability v krajině, zejména ty vymezené v rámci Územního
systému ekologické stability
Vzhledem ke kopcovitému terénu v katastru obce převažují pastviny. Tato forma zemědělství
zabraňuje erozi půdy a podporuje stabilitu a ráz valašské krajiny. Ekologickou stabilitu taktéž
výrazně posilují projekty výsadby alejí, stromořadí, větrolamu a hájku.

8.3. Ostatní opatření péče o kulturní krajinu
Na podzim v roce 2015 byla provedena realizace projektu Mokřadní tůň, kde vznikla vodní
plocha o výměře 500m2. V jejímž okolí bylo vysázeno několik desítek keřů a stromů a tím
vznikla jeřábová alej.
8.4. Obnova prvků kulturní paměti krajiny
Obec má na svém katastru Boží muka u sv. Anny z roku 1809, sochu Panny Marie na návsi,
Kříž na rozcestí z roku 1961 a pomník padlých z I. a II. světové války, o které se pravidelně
starají občané a pracovníci obce.

9. Připravované záměry
9.1. Stručná charakteristika plánovaných a v současné době připravovaných záměrů
Cyklostezka Podhradní Lhota – Kunovice
Realizace nové cyklostezky vedoucí z Podhradní Lhoty po pravé straně hlavní silnice na
vlakové nádraží a napojení na stávající cyklostezku Kunovice. Projekt by měl řešit hlavně
dopravně bezpečnostní situaci mezi vlakovým nádražím obcí Podhradní Lhota a potažmo
Rajnochovice. Trasu by měli využívat nejen cyklisté, ale také pěší, za dobrých sněhových
podmínek také běžkaři. Proto je také plánována šíře po nádraží 3 metry. Samozřejmě
cyklostezka řeší také rostoucí počet cyklistů, kteří po stávající úzké cestě komplikují provoz
zejména v nepřehledných místech přes Vrchy. V budoucnu by měla cyklostezka navazovat na
celkovou plánovanou trasu mezi Bystřicí pod Hostýnem a Valašským Meziříčím. Projekt
vzniká od roku 2015, kdy bylo schváleno trasování a samotný projekt stavby pro územní
řízení. V roce 2017 probíhá výkup pozemků a následovat bude Stavební povolení. Samotná
realizace by mohla proběhnout do 2 až 3 let, ale vše bude hlavně záviset na schválení žádosti
o dotaci tohoto projektu na Státním fondu dopravní infrastruktury. Předpokládaná hodnota
projektu je cca 6 mil. Kč.
Rekonstrukce návsi
Tento projekt je prozatím v rané fázi a je zpracována jakási studie ve dvou verzích, které bude
zastupitelstvo obce projednávat. Rekonstrukcí by se mělo řešit několik záležitostí, které ze
života v obci vyplývají. Prvním bodem je dopravní situace, kdy na návsi se nacházení dvě
autobusové zastávky a křížení několika cest. Mělo by dojít k logičtějšímu uspořádání. Náves
je prostorná, ale není zcela zřejmý pohyb chodců a dopravy. Dalším bodem v řešení je aby
vznikl jakýsi univerzální prostor pro pořádání kulturně společenských akcí, které se na návsi
pořádají. Celková rekonstrukce by měla probíhat po etapách v závislosti na finančních
možnostech, proto není nyní ani časově vymezena doba realizace. Avšak jednotlivé etapy
budou probíhat podle předem schváleného projektu jako součást celku. Vzhledem k fázi
tohoto projektu není stanoven žádný rozpočet.
Kompletní rekonstrukce chodníků v obci
V obci je relativně dobrá síť chodníků, ale většina v nevyhovujícím stavu, což především
komplikuje zimní údržbu. Rekonstrukce by měla proběhnout v několika různých etapách.
Z toho trasa chodníků vedoucích kolem hlavní silnice by měla být realizována jako jeden
celek s využitím dotace. Na tuto část je již zpracován projekt, který zároveň řeší i narovnání

majetkoprávních vztahů vlastníků pozemků pod chodníky. Obec má zájem odkoupit všechny
pozemky pod chodníky, které nejsou ve vlastnictví obce. Nyní probíhá výkup pozemků.
Realizace je plánována na roky 2018 – 2019. Druhou částí jsou chodníky mimo hlavní
komunikaci, kde se pro jednoduchost rozhodlo o financování z rozpočtu obce. V roce 2016
byla zahájena 1. etapa rekonstrukce, a to chodník vedoucí z návsi do místní části Kříbek po
levé straně. Hodnota realizované části je 650 tis. Kč. V roce 2017 proběhne rekonstrukce
chodníku po pravé straně cesty z návsi směr Kříbek s prodloužením stávajícího chodníku až
ke Škvořatině. Předpokládaná hodnota 800 tis. Kč V následujících letech (2018 – 2020) by
měla být dokončena rekonstrukce všech zbývajících chodníků.

Vybudování multifunkčního hřiště u kulturního domu se zázemím
V obci se za kulturním domem nachází bývalé fotbalové hřiště včetně volné plochy u
kulturního domu. Fotbalové hřiště se dlouhodobě nevyužívá a vzhledem k tomu, že kopaná se
soustřeďuje do obce Rajnochovice, nepředpokládá se jeho obnovení. Obec plánuje v tomto
prostoru postupně vybudovat multifunkční hřiště spolu se zázemím a prostor pro volnočasové
aktivity. Měl by vzniknout ucelený areál především pro sportovní aktivity. Projekt je ve fázi
návrhu. Předpokládaná hodnota realizace zatím není známa. Realizace by měla proběhnout
v etapách v letech 2018 – 2020. Financování by mělo být převážně za pomocí dotací.
Rekonstrukce sociálního zařízení v Mateřské škole
Obec již v roce 2016 zahájila rekonstrukci sociálního zařízení v Mateřské škole, kdy se
podařilo kompletně rekonstruovat jednu část v 1. patře. V roce 2017 se plánuje pokračovat a
zrekonstruovat sociální zařízení 2. patra v předpokládané hodnotě cca 400 tis. Kč. Vše obec
hradí z rozpočtu.

10. Informační technologie
10.1. Stručná charakteristika informační technologie
Obec spravuje webové stránky www.podhradnilhota.cz, které jsou pravidelně doplňovány a
aktualizovány. Obec využívá také sociální sítě formou Facebooku, kde je zřízena skupina
Podhradní Lhota a obec ji používá ke sdělování informací a plánovaných akcí. Toto
informační médium lze považovat za rychlý a efektivní komunikační kanál. V druhém patře
obecního úřadu je knihovna a je zde k dispozici připojení na wifi internet pro veřejnost.
K tradičnímu sdělování informací občanům patří také místní rozhlas. Obec pravidelně
informuje občany také tištěnou formou vydáváním Obecního čtvrtletníku, kde se uvádí, co
v obci proběhlo, probíhá a co se plánuje. Tištěnou formu sdělení uvítají především starší
občané, ale přečíst si každé vydání lze i z webových stránek.

V Podhradní Lhotě 24. 4. 2017

