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Z jednání zastupitelstva
Přinášíme výtah ze zasedání zastupitelstva od dubna do konce
roku 2017
Zasedání zastupitelstva ze dne 19. 6. 2017
1) Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2016
2) Byla schválena účetní závěrka obce za rok 2016, hospodářský
výsledek obce roku 2016 a jeho převedení na účet.
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3) Byla schválena účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola za rok 2016 a jeho převod do rezervního fondu.
4) Schválilo se rozpočtové opatření č. 1/2017
5) Byl vybrán dodavatel na kamerový a zabezpečovací systém
obce z těchto nabídek:
a) AT NOVA Valašské Meziříčí – 67 486 Kč s DPH
b) PS TRONIC Valašské Meziříčí – 79 860 Kč s DPH
c) COPSERVIS s. r. o. Darkovice - 108 621,70 Kč s DPH
Hlasováním byla schválena nabídka společnosti AT NOVA
Valašské Meziříčí
6) Byl schválen pacht a podpis pachtovní smlouvy panu
Jaroslavu Š.
7) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí závěrečný účet svazku
obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem.
Další body jednání
a) Výroba a instalace směrovek k rozhledně na Kelčském
Javorníku.
b) Plánovaný projekt VaK Kroměříž – výstavba čističky
odpadních vod a dobudování kanalizace.
c) Oprava venkovních ploch v prostorách MŠ
d) Úprava točny u vlakového nádraží, nová čekárna, plakátovací
plocha.
e) Pokračující kůrovcová těžba v obecním lese.
f) Sraz Lhot a Lehot ve Lhotce pod Ondřejníkem.
g) Pouťové posezení.
Zasedání zastupitelstva ze dne 25. 9. 2017
1) Zastupitelstvo obce neschválilo smlouvy s VaK, a. s.
Kroměříž ke stavbě ČOV a dostavby kanalizace v obci. Jedná se
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o Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a
smlouvu o právu stavby.
2) Byla schválena smlouva na nákup obecního mobiliáře –
odpočinková místa s firmou URBANIA, s. r. o. v hodnotě
137 431 Kč s DPH. Jedná se o část nákladů při budování
odpočinkových míst, s rozpočtem 180 000 Kč, z toho dotace činí
126 000 Kč.
3) Byla schválena žádost o dotaci pro pobyt občana obce v
zařízení Citadela Valašské Meziříčí.
4) Byl schválen nákup 2/16 pozemku – 67 m2 za 15 Kč/m2
(přístupová komunikace k Zubersku)
5) Byla schválena aktualizace pachtovného obecních pozemků
všem propachtovatelům a došlo k navýšení na 2 400 Kč/ha
6) Zastupitelstvo znovu schválilo bod f zasedání č. 18/7/2017 –
změna názvosloví z nájmu na pacht.
7) Byl schválen prodej pozemku paní Pavlíně P. na základě
geometrického plánu č. 1172-31/2016, kde vznikne nová parcela
č. 308/37, o výměře 301 m2, která je předmětem prodeje za cenu
60 Kč/m2.
8) Zastupitelé schválili směnnou smlouvu s finančním
vypořádáním rozdílu pozemku p. č. 724 o výměře 1747 m2 za
pozemek p. č. 733 o výměře 1313 m2 - obecní parcela. Pozemek
bude sloužit jako přístupová cesta k plánované ČOV.
9) Byl schválen nákup pozemků p. č. 1046/2, 1046/3, 1046/4,
1158/53, 1158/54, které tvoří jeden celek o výměře 9584 m2 za
kupní cenu 15 Kč/m2.
10) Byla schválena žádost SDH Podhradní Lhota o finanční
příspěvek na sociální zařízení na hasičském cvičišti u Juhyně ve
výši 5 000 Kč.
11) Zastupitelé schválili nákup doplňků za traktor Wiskonsin pro
zimní údržbu obce. Radlice s hydro natáčením, kartáč, závěs a
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pohon za celkovou cenu 72 400 Kč + DPH od firmy ADR
LOGISTIK s. r. o. Hranice.
12) Byla schválena rozpočtová opatření č. 2, 3/2017.
Ostatní body jednání
a) ČD, a. s. nabízí k prodeji budovu nádraží Rajnochovice.
b) Jsou nainstalovány digitální oboustranné hodiny
s teploměrem a časem. Staré zařízení bude instalováno na
hasičskou zbrojnici.
c) V mateřské škole je zrekonstruované sociální zařízení
v prvním patře, nová venkovní dlažba, u herních prvků je nová
plastová dlažba a nový venkovní přístřešek.
d) V lese pokračuje kůrovcová kalamita.
e) Dne 25. 11. 2017 bude Vítání občánků.
f) Rozsvěcení vánočního stromku s Mikulášem bude 2. 12. 2017
g) Projednání samostatného svozu PET lahví, aby kontejnery na
plast nebyly stále tak naplněné.
h) Pokračuje jednání k vyjmutí lesních pozemků na místě
bývalého hradu Zubříč pro změnu územního plánu.
i) V obecním lese se neustále ztrácí dřevo.
j) SDH udělá brigádu v obecním lese.
k) Oslovit Správu silnic - propust u mlýna je stále zanešená a
zalévá silnici vodou.
l) Přemístění čekárny na vlakovém nádraží na obecní pozemek,
aby se nemusel platit nájem SŽDC.
Zasedání zastupitelstva ze dne 18. 10. 2017
1) Zastupitelstvo schválilo upravenou Smlouvou o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvu o právu stavby
č. j. 75/2017 s VaK, a. s. – kanalizace.
-4-

2) Zastupitelstvo schválilo upravenou Smlouvou o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvu o právu stavby
č. j. 76/2017 s VaK, a. s. – ČOV.
3) Byl schválen finanční dar Oblastní charity Bystřice pod
Hostýnem za účelem zajištění provozu ošetřovatelské služby ve
výši 5 000,- Kč.
4) V souvislosti se započatou rekonstrukcí ve VÚTZ bylo
dohodnuto jednání zastupitelů na místě, kde bude projednán
další postup.
Zasedání zastupitelstva ze dne 15. 12. 2017
1) Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2018.
2) Byl schválen střednědobý výhled obce pro roky 2018 - 2022.
3) Zastupitelstvo obce schválilo inventarizační plán na rok 2017,
odpisový plán a byla sestavena inventarizační komise ve složení
Martin Chvatík – předseda, Vladimír Hradil a Petr Staša členové.
4) Bylo schváleno vyplácení prosincových mezd v prosinci
2017.
5) Bylo schváleno navýšení odměny jednoho z členů
zastupitelstva.
6) Byl schválen návrh rozpočtu pro rok 2018 a střednědobý
výhled mateřské školy Podhradní Lhota pro roky 2019 - 2020.
7) Zastupitelstvo schválilo provozní dotaci pro mateřskou školu
pro rok 2018 ve výši 320.000,- Kč.
8) Byla schválena rozpočtová opatření č. 4, 5, 6, 7/2017.
9) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrhy rozpočtů PMR,
MAS a Svazku obcí pro hospodaření s odpady pro rok 2018.
10) Byla schválena žádost SDH Podhradní Lhota o finanční
příspěvek ve výši 30.000,- Kč na činnost a vybavení mladých
hasičů.
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11) Po předložení nabídky na opravu traktoru Zetor zastupitelé
požadují předložení jiných cenových variant.
Ostatní body jednání
a) Opravy ve VÚTZ – nové vnitřní uspořádání zázemí.
b) Novoroční ohňostroj se svařákem 1. 1. 2018.

Soutěž vesnice roku 2017
Významnou událostí, která se uskutečnila v naší obci, byla účast
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017. Letos poprvé se
naše obec této soutěže zúčastnila a před hodnotitelskou komisí

se prezentovala svými přednostmi. Na celou prezentaci byl
přesně vymezený čas a pro komisi byl program nabitý po celou
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dobu návštěvy. Po oficiálním uvítání se rozběhl kolotoč událostí,
který měl obec představit pochopitelně v tom nejlepším světle.
První bylo k vidění představení souboru Javorníček a těch našich
nejmenších z Mateřské školy. Děti členy komise rozveselili a tak
se pokračovalo dál na hasičský dům, kde bylo připraveno
občerstvení. Zatímco se všichni občerstvovali, proběhla
powerpointová prezentace s představením základních informací
o naší obci. Se zmrzlinou v ruce opustili naši vážení hosté
hasičský dům a šli si prohlédnout obecní knihovnu. Před
obecním úřadem poté se svým představením vystoupily děti
z aerobiku a následovala prohlídka připravených nástěnek
obecních spolků tedy SDH, Myslivecké sdružení a dětský
aerobic pod hlavičkou Sokola. Obecní úřad představil
realizované obecní investice a kulturní akce, které probíhají
během roku. Za zmínku také stojí veterán škoda octavia.
Následovala projížďka obcí, kterou kočíroval pan Gajdůšek se
svým
traktorem
s připraveným
trajlerem
sloužícím jako
paluba. První
zastavení bylo
v místní
pekárně s ruční
výrobou
kváskového
chleba,
což
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komisi velice zaujalo. Následoval přesun na hasičské cvičiště,
kde už byli připraveni ti nejmenší hasiči s požárním útokem. Než
se všichni nadáli, děti měly útok za sebou a po krátké prohlídce
se opět posádka nalodila a souprava putovala napříč vesnicí až
do nové ulice na Nivách. Na poslední zastávce si komise mohla
prohlédnout výsadbu alejí jako jeden z obecních projektů. Odtud
je pak pěkný pohled na Javorník a celou vesnici. Po návratu před
obecní úřad čekala komisi ochutnávka domácích koláčů, které

jim připravily šikovné lhotské dámy. Součástí této akce je mimo
jiné soutěž o nejlepší domácí koláč. Všem, kteří se svým
koláčem prezentovali, patří velké poděkování, že i tímto
předvedli kouzlo naší obce. Komise se postupně rozloučila a
odjela na další prezentace vesnic v našem kraji. Při vyhlašování
výsledků pak naše obec získala mimořádné ocenění za práci
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s mládeží. Vítězem krajského kola se stala obec Slavkov u
Uherského Hradiště, jež později uspořádala děkovnou akci, pro
všechny soutěžící obce. Účast v této soutěži především
potvrdila, že bydlíme v malebné vesnici a krásném prostředí, což
je základem pro spojený život. Závěrem se sluší poděkovat
všem, kteří se na této události podíleli a pomohli tak naši obec
zviditelnit.
Foto: archiv obecní úřad, text redakce

Sraz Lhot a Lehot 2017
Lhotka pod Ondřejníkem byla pořadatelskou vesnicí 37. ročníku
srazu Lhot a Lehot. Pár zástupců naší obce se tohoto srazu také
účastnilo a mohou potvrdit, že se jedná každoročně o velkou
událost.

Sraz Lhot a Lehot je krásným příkladem spolupráce mezi obcemi
České a Slovenské republiky. Společné setkávání občanů Lhot a
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Lehot má tradici od roku 1981, kdy se první sraz konal v
Uhlířské Lhotě v okrese Kolín. S myšlenkou uspořádat první
setkání Lhot a Lehot přišli pánové Doležal a Kalousek.
Srazy slouží občanům dotčených obcí k společnému prožití
volného času při sportovním zápolení a při sledování kulturních
pořadů. Při tom se vzájemně poznávají a vznikají přátelské
vazby trvající po zbytek jejich životů. Představitelé obecních
samospráv si při formálních i neformálních setkáních v rámci
srazu vyměňují zkušenosti z řízení a rozvoje jimi spravovaných
obcí v různých částech obou republik.
V roce 2018 bude sraz hostit Dlouhá a Husí Lhota u Mladé
Boleslavi, kde jsou všichni nejen Lhoťané vítáni.
Foto: archiv obecní úřad, text redakce

Sportovní činnost SDH Podhradní Lhota
SDH Podhradní Lhota se
věnuje (mimo kulturní
činnosti,
společenské
činnosti,
brigádní
činnosti,
činnosti
zásahové jednotky) také
POŽÁRNÍMU SPORTU,
ve kterém v sezóně 2017
zaznamenali mnoho velmi
dobrých
a
několik
skvělých výsledků. V první řadě připomeneme úspěch družstva
starších pánů, kteří zvítězili ve své kategorii na Memoriálu
Davida Žejdlíka. Jsme rádi, že i naši mladí hasiči se v této sezóně
účastnili 2 soutěží, i když to měli velice těžké. Jejich družstvo se
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skládá z několika starších a několika mladších, tak museli
soutěžit v kategorii starších. Ale i tak se jim povedlo splnit
všechny disciplíny a nabrat zkušenosti do dalších bojů.
V listopadu nám přibylo několik mladších dětí, tak doufáme, že
když budou soutěžit ve svých kategoriích, tak se jim podaří
dosáhnout pěkných výsledků. Nejvíce se požárnímu sportu
věnuje družstvo mužů. Na začátek bude dobré jeho složení
přestavit, protože ne všichni jsou z Podhradní Lhoty. KOŠ –
Zdeněk Žejdlík z Podhradní Lhoty, SAVICE – Karel Poláček
z Podhradní Lhoty, STROJ – Jan Frýdek z Kunovic, BÉČKA –
Zdeněk Frýdek člen SDH Podhradní Lhota z Kunovic,
ROZDĚLOVAČ – Josef Kundrát z Loučky, LEVÝ PROUD –
Dan Hradil z Kunovic, PRAVÝ PROUD - Vojtěch Fiala
z Podhradní Lhoty.
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V průběhu sezóny se zúčastnili cca 50 soutěží. Někdy se dařilo
méně, ale z většiny soutěží mohli odjíždět spokojeni. Vyhráli 10
soutěží a několikrát se umístili na pohárových pozicích.
V Podhostýnské hasičské lize se celkově umístili na 9. místě, což
není špatné v tak špičkové konkurenci. Největší radostí a
oslavou ale bylo vítězství Valašské hasičské ligy. Vyhrát ligu
v součtu všech soutěží je skvělé. Slavnostního vyhlášení na
soutěži v Kunovicích se mimo věrné fanoušky zúčastnil také
starosta Sboru a starosta obce Podhradní Lhota, který klukům
veřejně poděkoval a gratuloval k tomuto úspěchu. Děkujeme
jim za důstojnou reprezentaci sboru, ale i obce Podhradní Lhota.
Foto: archiv SDH podhradní Lhota, text Marie Žejdlíková
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Kulturní akce
Stavění a kácení máje
Již potřetí se na návsi v naší obci konala obnovená tradice
Kácení máje. To že to místní nadšenci myslí opravnu vážně
dokazuje
také
skutečnost,
že
každoročně
se
výška
májky
zvyšuje až na
letošních 33m. Už
při
dopravě
stromu
nastal
drobný problém
se na návsi se
stromem otočit.
Velkou výzvou
pak bylo samotné
postavení májky,
protože
místní
stavěči to zvládají
holýma rukama
osvědčenou
metodou. Z události stavění máje se tak stává celkem zajímavá
podívaná i pro náhodné kolemjdoucí. Dokonce i zkušení atadoři
měli z letošního ročníku stavění pořádného stromu respekt a
obavy. Za úspěšné postavení tak vysokého stromu je třeba
poděkovat všem, kteří se události zúčastnili a nebyli to jenom
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ryzí Lhoťané. Za celý květen nebyl zaznamenán žádný
výraznější pokus o pokácení májky a nebylo třeba hlídkovat,
jako to bývá zvykem v jiných vesnicích. Samotné zabezpečení
kmene je toho důkazem. Po měsíčním čekání přišlo na řadu
slavnostní Kácení máje. K poslechu hrála cimbálová muzika a
opět se nám představil taneční soubor Mezříčan se svými

lidovými tanci v krojích. Zpestřením jistě bylo vystoupení
mažoretek STARS z Bystřice pod Hostýnem, které na soutěžích
sbírají mnoho ocenění. Na své si během slunečného odpoledne
přišly také děti, pro které byly připraveny různé soutěžní
disciplíny. Ani dospěláci ale nemuseli zahálet a mohli si
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zasoutěžit v siláckých disciplínách, jež doprovázejí program již
pravidelně. Zpočátku jsou vždy všichni zdrženliví, ale
s postupem času soutěžících přibývá. Pro vítěze pak čekaly
výhry v podobě domácích
zvířat. Samotné kácení
májky měl v režii pan
starosta
a
s dobře
nabroušenou břichatkou
spadl strom ukázkově. O
vlajku se pak strhl
dramatický souboj, po
kterém následovala volná
zábava končící v pozdních večerních hodinách.
Foto: archiv obecní úřad, text redakce

Anenská pouť
Každoročním středobodem se u nás stává období poutě. Je to
možná, i proto že v tomto období se půlí dětem prázdniny. Ty
nejmenší zajímají hlavně pouťové atrakce a dobroty na stole, ale
pro ty starší to znamená hlavně čas, kdy se rodiny a přátelé
scházejí u jednoho stolu. V průběhu týdne přijedou komedianti
se svými kolotoči, ale v naší obci se dá říci, že pouť začíná
páteční zábavou pořádanou borem dobrovolných hasičů. Sobota
již několik let je dnem, kdy před obecním úřadem hraje muzika,
a lidé se scházejí, aby se společně zastavili a strávili spolu chvíle
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zábavy a odpočinku v dnešní uspěchané době. Nedělní
vyvrcholení víkendové akce, je jakousi poutí nejen Lhoťáků do
obce Rajnochovice, kde je ten den centrum poutě v pravém slova
smyslu, tedy kolotoče a stánky, které už zdobí i jiné zboží, něž
to tzv. vietnamské, jak tomu bylo před pár lety.
Foto: archiv obecní úřad, text redakce.

Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem
Rok se s rokem sešel a na začátku adventu je potřeba rozsvítit
vánoční strom i v naší obci. Tuto událost každoročně doprovází
krátký program a pravidelně také mrazivé počasí. Za poslechu
- 16 -

vánočních koled se
představily
děti
z Mateřské
školy
s básničkami
a
písničkami, které si
připravily nejen pro své
rodiče, ale pro všechny
přítomné.
Školáci
předvedli svůj um na
různé hudební nástroje, kde jim jistě mrzly prsty, ale na výkonu
to nebylo vůbec znát. Ti co mají Mikuláše pořád za
nadpřirozenou bytost, se na závěr také dočkali, protože už vědí,
že když se pochlubí dobře nacvičenou básničkou, nebo
písničkou budou po zásluze odměněni pytlíkem dobrot.
Dospěláci se zase zahřáli teplým čajem s rumem. V průběhu
podvečera se rozsvítil i Vánoční strom, který plně dotvořil v naší
obci atmosféru Vánoc.
Foto: archiv obecní úřad, text redakce
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Z denního chodu obce
Všichni vidíme, jak se ztrácí před očima stromy nejen z obecního
lesa. Kůrovcová a následná větrná kalamita téměř zlikvidovala
stromy v oblasti hradu. S tím je spojena spousta práce nejen pro
těžaře, ale také pro obecní zaměstnance s úklidem a výsadbou
nových stromků. Ve školce proběhly významné investice
v rámci rekonstrukce sociálního zařízení v prvním patře a nová
dlažba a hrací plochy před školkou. V kulturním domě se rozbíhá
drobná rekonstrukce a uspořádání zázemí hlavního sálu.
K novému traktůrku na sečení trávy bylo doplněno příslušenství
na zimní údržbu.
Čištění toku Juhyně
„My pro vodu – voda pro nás“ Obecní úřad v Podhradní Lhotě
ve spolupráci s Povodí Moravy uspořádal akci na toku Juhyně,
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kde proběhlo čištění především břehů potoka na katastru obce
Podhradní Lhota. Začátek byl pod železničním mostem a
podařilo se, dojít téměř na konec katastru pod Mohylovým.
Dobrovolníkům patří velký dík, především z řad dobrovolných
hasičů. Rodiče sebou vzali také děti, které si tak v útlém věku
vytvářejí přirozený vztah k přírodě a svému okolí. Nasbíraly se
dvě vrchovaté vlečky odpadků, především plasty, sklo a kovy.
Ukázalo se také, že z dob totality nám v přírodě neustále
zůstávají drobné skládky, kdy nakládání s odpadem bylo
přehlíženo. Tato akce je spojena s tzv. dnem vody a podobné
očisty probíhají po celé republice.
Mobilní rozhlas
Od ledna nového roku obecní úřad nabízí novou službu občanům
v podobě tzv. mobilního rozhlasu. Hlášení obecního rozhlasu
můžete zdarma dostat také formou SMS do mobilního telefonu.
Stačí na obecní úřad nahlásit telefonní číslo a informace
z obecních hlášení máte, i když rozhlas zrovna neslyšíte. Tento
systém se dá také využít při mimořádných událostech, jako jsou
uzávěry vody, odstávky elektřiny, nebo konání různých
společenských akcí.
Foto: archiv obecní úřad, text redakce
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Společenská kronika
Narození:
Chytilová Tereza

4. prosince 2017

Zemřeli:
Holub Ondřej
6. května 2017
Koblihová Eva
22. července 2017
Doležel František
28. července 2017
Kappl Václav
2. srpna 2017
Pavlištíková Ludmila 25. srpna 2017
Odstěhovali se:
Ondroušková Jitka
Ondroušek Ondřej
Ondroušek Martin

5. dubna 2017
5. dubna 2017
5. dubna 2017

Kunz Luděk
Kunzová Petra
Beránková Darina
Jemelík Libor

14. června 2017
14. června 2017
8. listopadu 2017
4. prosince 2017

Přistěhovali se:

Naši jubilanti:
Duben 2017
Forejtková Danuše
Drápal Josef

70 let
70 let

Novosadová Ludmila 70 let
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Květen 2017
Pavlištík Pavel
Halama Karel
Doležalová Renata

60 let
60 let
50 let

Vičanová Marie
87 let
Gajdušková Anna
70 let
Rajnochová Jaroslava 86 let

Červen 2017
Halamová Eva

60 let

Horáčková Magda

50 let

Červenec 2017
Sanitrák Josef
Žejdlíková Marie

60 let
94 let

Chvatík Jaroslav

70 let

Srpen 2017
Klečka František
Gomola Stanislav

84 let
60 let

Kappl Václav
Mikulová Ilona

90 let
60 let

Září 2017
Burdová Anna

60 let

Říjen 2017
Hošáková Marie
Staša Alois

92 let
81 let

Hradil Vladimír

50 let

Prosinec 2017
Měsíc František
Smolková Eva
Tomčáková Anežka
Peřichová Olga

84 let
70 let
90 let
90 let

Chvatíková Marie
Rakus Antonín
Mičková Helena

70 let
50 let
90 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
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Co nás čeká v 1. čtvrtletí 2018
6. ledna

Tříkrálový ples – kulturní dům

20. ledna

DiskoV – kulturní dům

3. února

Valentýnský karneval – kulturní dům

10. února

Vodění medvěda

17. února

Myslivecký ples – kulturní dům
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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 15. ledna 2018
Distribuce: Neprodejné, do schránek občanům obce, na obecním úřadě, na
webových stránkách obce www.podhradnilhota.cz
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