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Z jednání zastupitelstva
V roce 2017 byly za 1. čtvrtletí roku dvě zasedání zastupitelstva,
ze kterých opět přinášíme stručný výtah. Od tohoto vydání
čtvrtletníku již nebudou ze zápisů uveřejňovány jména osob,
abychom nebyli příliš v rozporu se zákonem o ochraně osobních
údajů. Na webových stránkách obce již nenaleznete celé zápisy
ze zasedání jako dříve, ale pouze výpisy usnesení, aby
nedocházelo k porušování jednacího řádu. Celé zápisy jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě.
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Zasedání zastupitelstva ze dne 6. 2. 2017
1) Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2017 o nočním klidu.
2) Bylo schváleno Nařízení obce č. 1/2017 o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje.
3) Byla schválena žádost o dotaci ze Zlínského kraje na místa
pasivního odpočinku. Jedná se o prostory u kulturního domu a
parčíku na Kříbku kde budou umístěny lavičky, odpadkové koše,
stojany na kola, od firmy Urbania s. r. o. Moravany. Pod všemi
prvky mobiliáře bude dlažba Duna Praktik šedá od firmy Beton
Brož.
4) Byl schválen rozpočtový výhled na roky 2017 – 2022.
5) Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 7/2016
Další body jednání
a) Je možnost nákupu pozemků přes Vrcha.
b) Zvažuje se nákup techniky na sečení trávy a zimní úklid..
Zasedání zastupitelstva ze dne 27. 3. 2017
1) Zastupitelstvo schválilo dodavatele univerzálního travního
traktůrku od dodavatele ADR LOGISTIC Hranice na Moravě za
cenu 498 520 Kč s DPH traktor W3651 s kabinou a
hydraulickým vyklápěcím košem. Bylo vybíráno ze třech
nabídek od firem:
a) Zálesí a.s. Luhačovice
b) ADR LOGISTIK s.r.o. Hranice
c) SDO Technika s.r.o. Šenov u Nového Jičína
2) Byla schválena smlouva na zhotovení projektové
dokumentace na chodník na Kříbku firmou BaF Kroměříž.
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3) Zastupitelstvo rozhodlo o účasti na soutěži Vesnice roku
2017.
4) Byla schválena žádost o dotaci z rozpočtu obce pro Středisko
rané péče EDUCO Zlín.
5) Byla schválena Žádost SPCCH Bystřice pod Hostýnem o
finanční příspěvek na činnost roku 2017 ve výši 8 000 Kč.
Další body jednání
a) Oprava točny na vlakovém nádraží za pomocí zaměstnanců
obce.
b) Přemístění čekárny na vlakovém nádraží na pozemek obce.
c) Je opravená kotelna v kulturním domě a v jídelně, proveden
úklid v KD
d) Návrh na přestavbu přízemí v kulturním domě (z kuchyňky
šatna, ze šatny kuchyňka)
e) Po rekonstrukci chodníků je třeba opravit místní komunikace
f) Žádost o nainstalování retardérů na Kříbku
g) Nabídka reklamní agentury na zhotovení triček, reflexních
pásek a jiných předmětů.
h) Zpevnění vjezdu před č. p. 33
ch) Nové pracovní síly z úřadu práce.
i) SDH a Myslivecké sdružení provádí brigády v obecním lese.
j) Žádost o zpevnění břehu v hradě před domem č. p. 42.
k) Prodej pozemku - Úřadu pro zastupování státu.
l) Žádost o odkoupení traktoru Zetor.
m) Instalace zábradlí před vchodem do mateřské školy.
n) Udělat dešťovou sháňku u domu č. p. 182.
o) Záměr pronájmu pozemku.
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Tříkráloví koledníci to nevzdali…
Sníh, silný mráz, nepříjemný vítr – hlavní atributy letošní zimy.
A to se blíží Tříkrálová sbírka. Do zmrzlých ulic má vyjít něco
kolem 200 lidí. Kolik z nich to asi vzdá, kolik v -15 °C jen tak
dobrovolně půjde ven z vyhřátého příbytku? To všechno nám
víří v hlavách při pohledu z okna a čekáme na první telefonáty.
Hlásí se první nemocná skupinka, pak druhá, třetí. A pak již
jenom:“ My vyrážíme!“ Neuvěřitelné, koledníci to nevzdávají,
děti se dokonce těší a prosí, jestli by nemohli jít i jejich kamarádi.
A tak místo třech králů jsme potkávali skupinky se čtyřmi,
dokonce i pěti králi. A i když pár skupinek onemocnělo,
rozhodly se odkoledovat to až za týden.
A tak se ptáme: „Co dává těm lidem tu sílu, tu ochotu jít?“
V první řadě jsou tou hybnou sílou určitě děti. Ty neřeší zimu,
vítr, únavu, … Na druhé straně to hezky vysvětlila jedna
z vedoucích: „Lidi na nás čekají, mají pro nás nachystané
pohoštění, cukrovinky pro děti, teplý čaj, pustí nás k nemocným
až k lůžku – nemůžeme je přece zklamat“. Ano, ještě pořád je
v nás ta přirozená touha potěšit jiné, pomáhat druhým.
Jak již bylo vzpomenuto, bylo hodně ochotných dětí, dokonce
některé skupinky koledovaly i více dní. Samozřejmě, nejraději
bychom se tomu v příštích letech vyhnuli a odkoledovali co
nejdříve. Věřím, že se najde víc ochotných lidí z řad dospělých
(vedoucím může být kdokoliv, kdo dosáhl věk 15 let) a trasy se
zkrátí.
Velký obdiv patří i dětem ze sdružení Stonoška, které každý rok
v jakýmkoliv počasí jsou ochotné tlačit vozíčky a tu svou trasu
absolvovat. Za jejich organizaci děkujeme paní Dagmar
Božovské a paní Aleně Apolenářové. Nemůžeme opomenout ani
chovanky z Domova Javorník ve Chvalčově se svou vedoucí
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skupinky, paní Karlou Studenou, které i tento rok ochotně
pomohly (chodí již 17 let).
Finanční dary byly vybírány do zapečetěných pokladniček, které
byly zapečetěny úředníky města či obce. Celkem bylo ve městě
a obcích v působnosti Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem
vybráno 352 600,-Kč. Z toho:
Bystřice pod Hostýnem
Chvalčov
Rychlov
Loukov
Rusava
Slavkov pod Hostýnem
Podhradní Lhota
Osíčko
Vítonice
Komárno
Chomýž
Rajnochovice
Brusné
Hlinsko pod Hostýnem
Libosváry
Blazice
Sovadina
Bílavsko
Mrlínek

111 290,31 893,21 386,20 515,19 968,16 792,15 391,14 196,13 518,12 582,11 903,11 601,11 162,10 123,8 975,5 726,5 663,5 030,4886,-

Část výtěžku sbírky zůstane na kontě Charity Česká republika a
využije se aktuálně na pomoc v zahraničí a na významné charitní
projekty v rámci Diecézních charit. Zbylá část výtěžku se vrátí
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do Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem a bude použita na
další rozvoj služeb Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem.
Všem občanům děkujeme, že přispěli při této sbírce svým dílem
– jestli už to bylo penězi, laskavým přijetím koledníků,
pohoštěním, zájmem o tuhle akci nebo jen milým úsměvem. Je
to znak toho, že lidí s dobrým srdcem a ochotou pomáhat se u
nás najde ještě stále dost.
Srdečně také děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na úspěšné
realizaci sbírky, koledníkům, dětem i dospělým, starostům a
úředníkům města a obcí, bez nichž by dobročinná akce takového
rozsahu byla neuskutečnitelná. Velké poděkování patří otci Janu
Hrudíkovi a sestře Aničce Cahlové, kteří nám udělali zázemí na
nové faře, když zima již byla nesnesitelná, abychom se ohřáli,
dali si teplý čaj, kávu a úžasné koláčky. Nemůžu opomenout ani
p. Hradilovou a p. Gajduškovou z Podhradní Lhoty, protože již
17 let je to skvělá spolupráce a moc nám svoji ochotou ulehčují
organizaci sbírky.
Rok od roku nejen stoupá štědrost dárců, ale bohužel roste i
počet lidi v nouzi nebo těch, kteří potřebují služby Charity. Proto
další podpora na rozšíření služeb Charity bude stále potřeba.
Děkujeme, že díky Tříkrálové sbírce můžeme i my někomu
pomáhat, že se můžeme přitom učit dávat a můžeme i takovým
způsobem bojovat za lepší a hezčí svět. Nikdy nevíme, kdy tu
pomoc budeme potřebovat právě my.
Mgr. Helena Janovská
koordinátor Tříkrálové sbírky
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Kulturní akce
19. Valentýnský karneval

Období Valentýna je v Podhradní Lhotě již řadu let spojováno
s karnevalem pro děti, rodiče a příznivce dobré nálady. Nejinak
tomu bylo i letos a masky opět rozveselily děti a celý kulturní
dům. Velký dík patří všem, kteří se na této akci podílí v čele
s Lucií Vlachovou. Jubilejní ročník se blíží a nejen děti se už teď
těší na to, za koho, nebo co se budou moci v tento den vydávat.
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Vodění medvěda
Dobrovolní hasiči v Podhradní Lhotě opět nenechali nic náhodě
a oslavili příchod
jara ve vesnici
s medvědem
v čele, i přes to že
zima se držela víc
než kdy jindy.
Dovést medvěda
přes celou ves není
jistě jednoduché,
ale pokud má
kolem
sebe
pevnou ruku, může na dvorku s panímámou protančit nejedny
medvědí tlapky.

-8-

Novoroční ohňostroj 2017
Již třetím rokem se na návsi uskutečnil Novoroční ohňostroj.
Přes nepřízeň počasí, kdy ves zahalila hustá mlha, se bylo na co
dívat. Takové kouřmo neodradilo ani věrného fotografa
obecního ohňostroje, který za tohoto stavu pořídil opět zajímavé
fotky. Jednu z každého ročníku jsme zde vybrali.

red.

Foto: Zdeněk Uhřík
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Z denního chodu obce
Letošní tuhá zima dlouho nedovolila venkovní práce, ale na
druhou stranu mohla probíhat údržba obecních budov.
V kulturním domě a v jídelně tak byly rekonstruovány kotelny,
jejichž prostory byly kompletně vyklizeny, opraveny omítky a
vymalovány stěny a natřeny ostatní prvky. Probíhá oprava
autobusové točny na vlakovém nádraží. Ani tuhá zima kůrovce
nezastavila a kalamita v obecním lese trvá. Na úklidu a nové
výsadbě se podílejí také Dobrovolní hasiči a Myslivci.
Obec Podhradní Lhota se v letošním roce účastní soutěže
„Vesnice roku 2017“
red.

Nový univerzální travní traktůrek
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Společenská kronika
Narození:
Boumová V. Adéla
Gajdušek Prokop
Jurčíková Anna

14. února 2017
24. února 2017
10. března 2017

Klimková Albína
Židková Ludmila
Novosadová Marie

28. února 2017
11. března 2017
15. března 2017

Zemřeli:

V prvním čtvrtletí roku 2017 se do Podhradní Lhoty nikdo
nepřistěhoval, ani neodstěhoval.
Naši jubilanti:
Leden 2017
Hostašová Eva
Koblihová Eva
Hanák Pavel
Kapplová Vlasta

81 let
83 let
50 let
84 let

Únor 2017
Knedla František
Čubová Františka
Staněk Bohuslav
Smolka Antonín
Klečka František

82 let
81 let
83 let
60 let
50 let
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Koloničná Renata
Dubjáková Marie
Mohylová Marie

50 let
86 let
81 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.

Co nás čeká v 2. čtvrtletí 2017
30. dubna

Stavění máje – náves

1. května

Čištění toku Juhyně

6. května

Posezení pro důchodce - jídelna

27. května

Kácení máje - náves
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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
Facebook: https://www.facebook.com/Podhradní Lhota

Vydal: Obecní úřad Podhradní Lhota. Dne 20. dubna 2017
Distribuce: Neprodejné, do schránek občanům obce, na obecním úřadě, na
webových stránkách obce www.podhradnilhota.cz
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