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Z jednání zastupitelstva
Kompletní zápisy se zasedání zastupitelstva opět naleznete na
webových stránkách, kde budou nově ukládány ve formátu pdf.
Ve čtvrtletníku jde pouze o výtah toho nejdůležitějšího co se na
zastupitelstvu projednává.
Zasedání zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015
Na konci ledna se konalo první zasedání zastupitelstva Nového
roku 2015, v pořadí již čtvrté nového zastupitelstva.
Hlasováním byly schváleny následující usnesení:
a) Nový nájemce nebytových prostor na hasičské zbrojnici za
stejných smluvních podmínek. Přednost dostal místní občan.
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b) Bezúplatné zřízení služebnosti pro oprávněného obec
Podhradní Lhota, spočívající v povinnosti Zlínského kraje
strpět Vybudování a umístění cyklostezky v rámci stavby
„Cyklostezka Kunovice – I. etapa“ v k.ú. Podhradní Lhota, dále
vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s údržbou a
opravami cyklostezky, na dobu existence stavby. c) Odložilo se
schvalování zpracování projektové dokumentace na
Protipovodňové opatření – sesuv půdy nad Rajnochovým až po
projednání možnosti dotace na projekt se Zlínským krajem.
d) Žádost o finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč pro
myslivecké sdružení Podhradní Lhota na nákup krmiva a
úhradu nájmu. e) Žádost o dotaci z rozpočtu obce ve výši 8.000
Kč pro Středisko rané péče Educo Zlín na péči o postiženého
občana. f) Provozní dotace pro mateřskou školu ve výši
320.000 Kč pro rok 2015. g) Základní podmínky nabídky
právní ochrany zastupitelstva a zaměstnanců obce Podhradní
Lhota Pojišťovnou právní ochrany D.A.S., Zlín.
Další body jednání:
1) Zpráva Policie ČR, OO Bystřice pod Hostýnem za rok 2014
2) Na vyvěšení vlajky pro Tibet Obec Podhradní Lhota nebude
reagovat na základě výzvy Spolku Lungta Praha. 3) Je nutné
zpracovat změny v odpadovém hospodaření – biologický
odpad. 4) Bude se opakovat výběrové řízení na výstavbu
rozhledny na Javorníku, v I. kole byla nízká účast firem.
5) Starosta obce jednal se starostou obce Rajnochovice o
provozu mateřské školy v Podhradní Lhotě a případně
v Rajnochovicích. 6) Obec Podhradní Lhota nabídne k využití
pro aktivity Mateřské školy prostory kulturního domu a zajistí
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dovybavení vnitřního zařízení školky. Dále se nabízí možnost
využití prostoru v majetku Sokola Podhradní Lhota.
7) Předseda kontrolního výboru: poučil nové zastupitele o
zákonech dotýkajících se jejich činnosti – Zákon o obcích,
Jednací řád obce. 8) Pan Staša Alois si zažádal o nahlédnutí do
historických map. 9) Proběhlo předběžné jednání o vybudování
cyklostezky od vlakového nádraží do Podhradní Lhoty.
Zasedání zastupitelstva ze dne 16. 3. 2015
Na druhém zasedání zastupitelstva roku 2015 bylo k projednání
a schvalování předloženo mnoho důležitých věcí, ze kterých
bylo schváleno následující:
a) Zpracování projektové dokumentace firmou Sweco Brno na
protipovodňové opatření nad Rajnochovým. b) Žádost na
„Energetické úspory Hasičské zbrojnice“. c) Smlouva o zřízení
věcného břemene na sloup elektrického vedení s fimou E.On.
d) Prodej pozemků pod chatami na Kolečku v k.ú. Lhota za
cenu pozemku 100 Kč za m2 jako pozemek pod stavbou.
e) Prodej pozemku v průmyslové části obce v k.ú. Podhradní
Lhota za cenu pozemku 30 Kč za m2 travní porost. f) Smlouva
s VaK a.s. Kroměříž o provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu na Nivě. g) Projekt pro územní řízení a zaměření
cyklostezky od vlakového nádraží do Podhradní Lhoty.
h) Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí příspěvku na dopravní
obslužnost Krajskému úřadu Zlín ve výši 49.600 Kč.
i) Nařízení obecnímu úřadu provést jednotlivé úkony
Inventarizace majetku obce do 31. 10. 2015.
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Další body jednání:
1) Stanovení data konání posezení pro důchodce a matky.
2) Konání vzpomínkové akce k 70. výročí osvobození v měsíci
dubnu. 4) Příjem nových zaměstnanců z Úřadu práce.
5) Kůrovcová těžba a úklid v obecním lese. 6) Kácení topolů
v ulici směrem k Hotelu Zubříč. 7) Projednání konečného
rozpočtového opatření 2014.

Co nového na webu
11. února. 2015 byly spuštěny nové oficiální webové stránky
obce Podhradní Lhota s novou grafikou a rozšířeným obsahem.
V záložce aktualit budete pravidelně nacházet nejen novinky
všedního obsahu, ale také konání různých sportovních a
kulturních akcí. V levém sloupci vespod je kalendář ve kterém
se jednotlivé akce zvýrazňují. Za připomenutí také stojí, že
aktuality je možné si nechat zasílat přímo na email z webových
stránek. Nově zde naleznete také kulturní akce konané v rámci
Podhostýnského mikroregionu, kde Podhradní Lhota
neodmyslitelně patří. Ve fotogalerii se postupně doplňují fotky
z jednotlivých akcí v obci a okolí. Postupně přibývají nejen
právě uplynulé akce, ale také ty staršího data, kde si můžeme
mnohé připomenout a vidět jak se co životem mění. Přivítáme
každý nový námět co do obsahu na webu, který bude přínosem.
Pokud někdo bude pořádat jakou-koli akci v rámci obce a
okolí, může pro zveřejnění a propagaci využít právě tento
komunikační kanál.
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Kulturní akce
Uplynulá plesová sezóna
V tradičním období plesů a bálů, které se zpravidla konají
v obci v kulturním domě se občané a návštěvníci mohli pobavit
a zatančit hned třikrát. Jako první již po devatenácté se konal
Tříkrálový „zimní“ ples, který pořádala ADCŽM Přístav,
Archa a ADCM Olomouc. K poslechu a tanci hrála skupina
Faťamorgána. Tento ples se každoročně těší velké účasti nejen
místních, ale návštěvníků z blízkého a vzdáleného okolí.
V pořadí druhá akce plesové sezóny byl Sousedský večer, který
tak má za sebou první ročník. Předpokládáme, že po
vydařeném zahajovacím ročníku organizátoři jistě plánují
pokračování v příštím roce. Jednalo se na místní poměry o
netradiční pojetí zábavy s bohatým rautem a tombolou.
Plesovou sezónu uzavřel Myslivecký ples, který nepořádá
nikdo jiný než místní myslivecké sdružení Podhradní Lhota.
Zde každý jistě očekával tombolu se zvěřinou, která opět
přilákala velké množství místních a přespolních hostů.

17. Valentýnský karneval
Již tradične jsme se letos sešli před Valentýnem v kulturním
domě, abychom společně prožili odpoledne plné zábavy.
Letošní roztančené téma doslova probouřilo celý program. Byli
jsme svědky několika vystoupení od Javorníčku přes aerobic,
street-dance, latinsko-americké tance, orientální tance, balet a
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mnoho a mnoho dalšího. Tanec byl prostě středobodem celého
odpoledne. Samozřejmě nechyběly hry pro všechny věkové
kategorie a bohatá tombola plná hraček. Vyhodnotili jsme
nejhezčí a nejoriginálnější masky, ikdyž je to každý rok
opravdu složité. Krásnými maskami se sál jen hemžil a bylo
opravdu obtížné vybrat ty NEJ masky. No a nakonec přišel i
kouzelník! Téma příštího karnevalu ještě přísně tajíme, ale
myslím, že se máte na co těšit. Touto cestou bych rád
poděkoval všem co přišli tuto akci pro děti podpořit, všem
sponzorům a především organizátorům. Díky. Snad se tedy
potkáme opět za rok minimálně ve stejném počtu. Jste srdečně
zváni! Spolek Život na Venkově
Jan Hradil
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SDH Podhradní Lhota v prvním čtvrtletí 2015
Sbor dobrovolných hasičů Podhradní Lhota nezahálí se svou
činností ani v zimním období.
V lednu se konala Výroční valná hromada, na které se volil
starosta SDH, velitel SDH, členové výboru SDH a revizní
kontrolní rada.
7. února jsme uspořádali zimní závod – „Sáňkování na
Polášce“ pro děti všech věkových kategorií. Této akce se
zúčastnilo 22 dětí a každý účastník si zaslouží velkou pochvalu,
protože jen výšlap nahoru už byl výkon. Zároveň bychom chtěli
poděkovat sponzorovi „Hospoda na Hasičárně – Aleš Zichala“
za poskytnutí sponzorského daru ve formě „PIZZA PRO
VÍTĚŽE“.
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Druhý víkend v únoru jsme zorganizovali tradiční kulturní akci
Vodění medvěda. Masopustního průvodu se zúčastnilo cca 20
masek. Děkujeme všem občanům, kteří podporují tradice a
otevřeli této akci dveře.

Sportovní družstvo se již v zimních měsících začalo
připravovat na novou sezónu. Když byl ještě sníh a mráz
trénovali v kulturním domě a na hasičárně a nyní je sluníčko a
pěkné počasí vytáhlo trénovat ven. A co je to vlastně Požární
sport?
Požární sport je jako zrcadlo, které odráží píli hasičů. Ukazuje
jejich připravenost a sehranost, které jsou důležité pro „ostré“
zásahy.
Nejde tedy jen o uspokojení jedince, ale o souhru celého týmu
akci dokončit co nejrychleji a co nejlépe.
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Také se konaly první brigády na cvičišti u Juhyně. Aktivní
mladí členové prováděli jarní údržbu a zvětšování startovního
náběhu.
Na konci března se opravuje zásahové vozidlo CAS 25, aby
bylo připraveno pro případné zásahy v letošním roce.
Tím naše práce nekončí, ale právě naopak se činnost v jarním,
letním i podzimním období rozrůstá. Letos pro vás občany a
všechny příznivce pořádáme řadu akcí.
Hospodářka SDH Marie Žejdlíková

Z denního chodu obce
Na začátku tohoto roku se dokončila kůrovcová těžba
v obecním lese, která však nemalou měrou přispěla do rozpočtu
obce. Zahájily se práce na energetických úsporách obecního
úřadu, který tak získá nová okna. V rámci zateplení dojde
k novému barevnému vzhledu úřadu, který je zároveň začátkem
ucelené koncepce rekonstrukce celé návsi, která je prozatím ve
fázi studie. Obec čeká obvyklý jarní úklid a zahájení sezóny
s běžnou údržbou obce na kterou byli přijati noví zaměstnanci.
V ulici směrem k Hotelu Zubříč byly pokáceny topoly, neboť
svým stářím začínaly být nebezpečné. Jako větrolam však
dobře plnily svou funkci a budou nahrazeny novým porostem.
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Společenská kronika
V prvním čtvrtletí roku 2015 se žádný nový občan v Podhradní
Lhotě nenarodil, ani nezemřel. Nikdo se také neodstěhoval ani
nepřistěhoval.
Naši jubilanti:

Leden, Únor, Březen 2015
Koblihová Eva
Chlápek Jiří
Kaplová Vlasta
Staněk Bohuslav
Staša Miroslav
Cicvarič Miloje
Dubjáková Marie
Hlobil Zdeněk
Dubják Rostislav
Sikorová Jena

81 let
70 let
82 let
81 let
50 let
60 let
84 let
81 let
60 let
50 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.

Co nás čeká
2. května 2015 – Okrsková hasičská soutěž, Hasičské cvičiště
7. května 2015 – 70. Výročí osvobození Podhradní Lhoty
17. května 2015 od 15:00 – Setkání pro důchodce a matky, KD
30. května 2015 od 15:00 – Kácení máje na návsi Obce
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Úřední hodiny Obecního úřadu:
Účetní, podatelna
Pondělí
8:00 – 11:30 13:00 – 15:00
Středa
8:00 – 11:30 13:00 – 17:00
Pátek
8:00 – 11:30
Včetně ověřování podpisů a listin

Starosta
Pondělí
Středa
Pátek

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

13:00 – 15:00
13:00 – 16:00

Kontakty
Tel.: 573 391 273, 725 126 604
Email.: obec@podhradnilhota.cz
Web: www.podhradnilhota.cz

Vydal: Obecní úřad Podhradní Lhota. Dne 10. dubna 2015
Distribuce: Neprodejné, do schránek občanům obce, na obecním úřadě, na
webových stránkách obce www.podhradnilhota.cz
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