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Z jednání zastupitelstva
Na konci prvního čtvrtletí roku 2016 se konalo zasedání
zastupitelstva, které mělo na programu mnoho důležitých bodů
k projednání a odhlasování. Kompletní zápis je ke zhlédnutí na
webových stránkách obce.
Zasedání zastupitelstva ze dne 30. 3. 2016
Hlasováním byly schváleny nebo zamítnuty následující
jednotlivé body jednání:
1) Byl schválen nákup pozemků pod Hasičskou zbrojnicí, od
Josefa Sanitráka.
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2) Byl schválen prodej pozemku pod chatou č. e. 48, paní
Pavlíny Pavlíkové.
3) Byl schválen prodej pozemku na dvoře manželů Chlápkových
v Podhradní Lhotě č. p. 122.
4) Schválena směna pozemků dle geometrického zaměření mezi
Obcí Podhradní Lhota a Josefem Sanitrákem a uvedení věcného
břemene ve smlouvě (studna).
5) Schválení žádosti o pronájmu pozemku u rodinného domu č.
p. 43 – 10 m2
6) Byl schválen nákup příkopového ramene BUTTERFLY 300,
na sečení velkých travních ploch, příkop, okolo tůně, alejí apod.
Ze tří nabídek byl vybrán dodavatel společnost Zálesí u
Luhačovic s možností využití veletržní slevy.
7) Byla schválena žádost o příspěvek pro Myslivecké sdružení
Podhradní Lhota ve výši 10.000 Kč, s dohodou o vykonání
brigády v obecním lese.
8) Byla schválena žádost o příspěvek SPCCH Bystřice pod
Hostýnem, kde je členem 14 občanů. Zastupitelstvo schválilo
příspěvek ve výši 7.000 Kč.
9) Byla schválena žádost o příspěvek Svazu včelařů Bystřice pod
Hostýnem k uspořádání výstavy ke stému výročí založení.
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 1.000 Kč.
10) Byla schválena žádost o příspěvek na dresy TJ Sokol
Podhradní Lhota pro děti cvičící aerobik.
11) Nebyla schválena žádost města Valašské Meziříčí o finanční
dar ve výši 119.357 Kč, jako solidární příspěvek na akci
„Nemocnice Valašské Meziříčí“, na financování nemocniční
kuchyně.
12) Nebyla schválena žádost o finanční příspěvek Diakoniehospic CITADELA Valašské Meziříčí.
13) Byla schválena žádost o příspěvek pro Středisko rané péče
EDUCO Zlín ve výši 8.000 Kč na péči o dítě v obci.
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14) Byla schválena žádost o příspěvek pro Oblastní charitu v
Bystřici pod Hostýnem ve výši 5.000 Kč. na péči o občana
v obci.
15) Byla schválena žádost o příspěvek na opravu varhan
v kostele v Rajnochovicích ve výši 40.000 Kč.
16) Žádost o poskytnutí příspěvku pro SK Rajnochovice byla
odložena pro formální nedostatky.
17) Bylo schváleno rozpočtové opatření pro účetní závěrku roku
2015 RO č. 6-11/2015
Další body jednání:
a) Hledá se kronikář.
b) V jídelně se bude rekonstruovat vzduchotechnika.
c) Proběhne rekonstrukce chodníků a oprava místní komunikace
z vlastních zdrojů, výměna svítidel veřejného osvětlení.
d) V mateřské škole se bude rekonstruovat sociálního zařízení.
e) Zažádáno o projekt na zbudování chodníků okolo hlavní cesty,
probíhá geometrické zaměření.
f) Bude se upravovat prostor mezi obecním úřadem
hospodářskou budovou, zbuduje se přístřešek pro mechanizaci a
prostor pro kontejnery, opraví se hospodářská budova.
g) U obce je zaměstnán jeden pracovník na stálo a 3 z Úřadu
práce.
h) Projednání posezení pro matky a důchodce.
ch) Je připraven soupis vlastníků pozemků, které je třeba
vykoupit ke zbudování cyklostezky.
i) Jaroslav Šindelek: připomínka k projektu alejí a mokřadu, „je
špatně vysazená výsadba, je blízko příjezdové cesty“.
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Podhradní Lhota a Facebook
Naše obec se snaží také využít možností sociálních sítí a bude
poskytovat některé informace prostřednictvím sociální sítě
facebook. Bude k tomu využívat již dříve založený veřejný profil
„Podhradní Lhota“. Je třeba ale zdůraznit, že nejde o oficiální
stránky obce Podhradní Lhota a zde uváděné příspěvky
reprezentují pouze názor vkladatelů jednotlivých příspěvků.
Jsou zcela otevřeny vašim námětům a připomínkám, které zde
můžete vkládat a podělit se s ostatními o názory. V případě
nesouhlasu se zveřejněním fotografií prosím informujte správce
profilu. Hlavním důvodem pro využití tohoto komunikačního
kanálu je jednoduchost a rychlost dostupnosti sdělovaných
informací. Měly by se zde zveřejňovat jednotlivé akce a události
v obci. Dalším využitím by mělo být zveřejňování obecních
hlášení, což by mohli uvítat lidé, kteří v době obecního hlášení
nejsou v obci přítomni, nebo hlášení prostě jen neslyšeli. Bereme
v potaz také to, že mnoho lidí služby sociálních sítí nevyužívá a
asi se budou ptát na co je to dobré? Informace tak nebudou pro
všechny dostupné, ale i tak je čím dál větší množství lidí, kteří
to snad uvítají a mladší generace si možná řeknou, jak to že už
se to dávno nevyužívá? Doufejme tedy, že to alespoň někteří
z Vás ocení. Oficiální webové stránky obce i nadále poběží ve
stejném režimu jako doposud, ale je třeba uznat, že sociální síť
je jednodušší pro rychlé sdělení informací, oproti webovým
stránkám, které si tak často každý neprohlídne.
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Napsali o nás – kroměřížský deník
„Na investiční akce se snažíme získat příslušné dotační tituly,
ale abych řekl pravdu, papírování okolo žádostí je opravdu
kvantum, vše by mělo být daleko jednoduší. Lepší by rozhodně
bylo zvýšit obcím přímé financování, než aby dokola žádaly stát
o dotace na cokoliv, co se má v obci opravit," postěžoval si
starosta Petr Horáček.

Podle něj by přímé financování navíc dovolilo obcím lépe
plánovat budoucí investice. V minulém roce i přesto
v Podhradní Lhotě dotace získali, a tak zateplili a vyměnili okna
i dveře na tamním obecním úřadě. Vzápětí na to pak navázali
opravou hasičárny. „Celá stavba stála přes milion korun, zateplili
jsme ji a následně z vlastních zdrojů kompletně zrekonstruovali,
včetně výměny kotlů," dodal starosta.
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V minulém roce nechalo vedení obce zpracovat také návrh na
výsadbu větrolamu a tamního háje. Navíc vznikla mokřadní tůň,
která zadržuje vodu, to vše v rámci příslušných dotačních titulů.
„Letos bychom rádi zrekonstruovali sociální zařízení v mateřské
škole, a pokud to vyjde, chceme v budoucnu postavit více
parkovacích míst v okolí kulturního domu," dodal Petr Horáček.
Zároveň obec plánuje opravy chodníků okolo místních
komunikací, které chce financovat z vlastního rozpočtu.
Daniela Zedníčková, kroměřížský deník
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Kulturní akce
Valentýnský karneval 2016
Tentokrát nás téma Vesmírný Valentýnský karneval zaneslo až
ke hvězdám a proto si troufáme říci, že opět hvězdný byl i 18.
ročník karnevalu. O zábavu, program, občerstvení a radost
v podobě soutěží, ocenění masek a tomboly se postaral celý tým
spolku Život na venkově, který tuto událost věnovanou
především dětem a mládeži připravuje víceméně po celý rok.

Více než 100 dětí a více než 200 hostů zajistilo naplněnost sálu
a s tím spojenou fantastickou atmosféru. V programu se kromě
jiného prezentovalo vystoupení folklórního valašského souboru
Javorníček, který je podporován právě spolkem Život na
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venkově, dále svou energii a nadšení k tanci předvedla skupina
dětského aerobiku z Podhradní Lhoty. V závěru přišel i
kouzelník.
Je milé vidět odcházející šťastné děti s vyhraným velkým
plyšovým medvědem a příjemné pozorovat děti bránící se jít
domů po ukončení akce. To je velké ocenění pro nás
organizátory, které nám potvrzuje smysl a přínos těchto akcí, kde
není o výdělku řeč, ale nehmatatelná hodnota přínosu je
nevyčíslitelná. Možná naše budoucí generace nevzpomene
přímo na nás, ale právě na krásné zážitky a zkušenosti, které jim
události tohoto typu dávají. Poděkování patří i podpoře obce
v podobě pronajatého sálu a příspěvku na věcné ceny. Dále všem
podporu. Velké poděkování patří členům spolu, kteří věnovali
svůj čas přípravě a realizaci karnevalu. Za jejich lidský a tím
nejcennější přístup.
Marie Válková, Lucie Vlachová

Z denního chodu obce
Obec přijala prostřednictvím úřadu práce tři pracovníky a do
trvalého pracovního poměru nastoupil jeden zaměstnanec.
V obecním lese probíhá zalesňování holin po kůrovcové
kalamitě, která byla poměrně rozsáhlá. Započaly se práce na
jarním úklidu obce, zametání po zimním posypu, sbírání
odpadků kolem cest, ořez větví a další. Zahájila se oprava skladu
mezi obecním úřadem a hasičárnou, kde bude také vybudováno
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zastřešené parkování pro obecní traktory a lepší umístění
kontejnerů u obecního úřadu. Probíhá zaměřování chodníků pro
dotační projekt rekonstrukce chodníků kolem hlavní cesty.
Připravuje se geometrický plán pro výkup pozemků pod
plánovanou cyklostezkou Podhradní Lhota – Kunovice. Bližší
informace o tomto projektu jsou k dispozici na obecním úřadě.

Společenská kronika
Narodili se:
John Sebastian
Kundrát Daniel

15. ledna 2016
29. února 2016

V prvním čtvrtletí roku 2016 se žádný občan do Podhradní
Lhoty nepřistěhoval ani se odtud neodstěhoval.
Naši jubilanti:
Leden 2016
Hostašová Eva
Koblihová Eva
Měsíc Václav
Zbořil Milan
Dubčáková Jana
Kapplová Vlasta

80 let
82 let
50 let
50 let
70 let
83 let

Únor 2016
Knedla František

81 let
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Čubová Františka
Staněk Bohuslav
Dubjáková Marie
Mohylová Marie
Jemelíková Eliška
Hlobil Zdeněk

80 let
82 let
85 let
80 let
60 let
82 let

Březen 2016
Novosad Radek
Chromec Zdeněk

50 let
70 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.

Co nás čeká ve 2. čtvrtletí 2016

23. dubna 2016 od 19:00
30. dubna 2016 od 16:00
14. května 2016
28. května 2016
11. června 2016

Sousedské posezení
kulturní dům Podhradní Lhota
Stavění máje
Náves Podhradní Lhota
Posezení pro důchodce a matky
Kulturní dům Podhradní Lhota
Kácení máje
Náves Podhradní Lhota
Sraz traktorů
Náves Podhradní Lhota
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Výzva:
Hledá se kronikář pro vedení obecní kroniky. Kdo bude mít
elán se zhostit tohoto úkolu, bude vítán na obecním úřadě.

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 5. dubna 2016
Distribuce: Neprodejné, do schránek občanům obce, na obecním úřadě, na
webových stránkách obce www.podhradnilhota.cz
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