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Z jednání zastupitelstva
V posledním čtvrtletí roku 2016 se zastupitelé sešli na dvou
veřejných zasedáních. Poslední říjnový den a před Vánočními
svátky 16. prosince, kdy také ukončili rok 2016 bilancováním a
plány na příští rok. Kompletní zápisy naleznete jako obvykle na
webových stránkách obce.
Zasedání zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
1) Byla schválena hodnotící komise pro Strategii obce na období
2017-2022. Strategii zpracovává Podhostýnský mikroregion na
základě dotazníků.
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2) Byla schválena změna hranice katastru obce v rámci
komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunovice.
3) Byla schválena koupě služebního automobilu značky Renault
Mégane.
4) Byl schválen plán inventur a inventarizační komise ve složení
předseda: Chvatík Martin, členové: Fiala Erik, Hradil Vladimír.
5) Schválilo se rozpočtové opatření č. 4, 5
Další body jednání:
a) Bude vydána Obecně závazná vyhláška k nočnímu klidu.
b) Proběhne jednání v Mateřské škole o kulturním a sportovním
programu, na který bude obec přispívat.
c) Zjistit podmínky na dotace k zakoupení obecního traktoru.
Zasedání zastupitelstva ze dne 16. 12. 2016
1) Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2017.
Příjmy i výdaje jsou vyrovnané ve výši 6 392 000.
2) Bylo schváleno vyplácení prosincových mezd v prosinci.
Tímto se ukončí účetní rok, včetně odvodu sociálního a
zdravotního pojištění i daní z mezd.
3) Bylo schváleno vytvoření nového pracovního místa – dělník
u obce. Z důvodu velkého nárůstu prací především v obecním
lese, ale také při údržbě majetku obce.
4) Bylo schváleno zmocnění starosty a místostarosty k nákupu
nemovitosti č. p. 75 v elektronické dražbě. Zastupitelstvo
zmocňuje starostu a místostarostu k nákupu nemovitosti č. p. 75
do výše 500.000,- Kč na rok 2017 s účinností od 1. 1. 2017 do
majetku obce.
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5) Zastupitelstvo schválilo návrh starosty na rekonstrukci
chodníku na Kříbek po pravé straně. Chodník bude prodloužen
až k mostku přes Škvořatinu.
6) Bylo schváleno nadstřešení skladu u VÚTZ.
7) Byl schválen odpisový plán obce pro rok 2016.
8) Schválilo se rozpočtové opatření č. 6/2016.
Další body jednání:
a) Na příštím zasedání bude schválena Obecně závazná vyhláška
k nočnímu klidu
b) Zamítnutí nabídky firmy ETÉR k uveřejněné v seznamu.
c) Pan Šindelek byl upozorněn a vyzván k odstranění vlečky
z obecného pozemku, který je předmětem pronájmu panu
Tomčákovi.

Cvičení nás baví!
Již čtvrtým rokem funguje kroužek aerobiku pod záštitou TJ
Sokol Podhradní Lhota. Jednou týdně se scházíme s dětmi ve
věku 4-9 let v místním kulturním domě.
Každým rokem je nás víc a víc, a proto jsme se s kolegyní Leňou
Zapletalovou rozhodly, že děti rozdělíme na dvě skupiny, mladší
a starší. Letos nám přibyli ti nejmenší nováčci, které vede Evička
Vacková. Děti jsou moc šikovné, baví je to. Cvičení mají
prozatím hrou, kdy se např. základní kroky aerobiku učí formou
básničky, tancují na dětské písničky a hrají hry.
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Starší děti mají program náročnější, ale začínaly úplně stejně
jako mladší děti. V prvním roce jsme s dětmi nacvičily skladbu
Šmoulové, se kterou vystupovaly na dětských karnevalech, a
zúčastnily se i první soutěže, která se konala v Loukově v roce
2014. Pro nás samotné byl velký úspěch to, že děti tuto skladbu
zacvičily úplně
sami a odměnou
jim bylo třetí
místo
v nejmladší
kategorii.
Po
prvním,
zkušebním roce,
pár dětí odešlo a
přibyly další.
Druhý rok probíhal podobně, ale už jsme musely děti rozdělit do
dvou skupin. Mladší děti trénovaly kroky, hrály hry, nacvičovaly
vystoupení na kulturní vystoupení formou známých dětských
písniček. Se starší skupinkou dětí jsme nacvičovaly skladbu
Dívky z kosmu na soutěže. S trénováním nám pomáhala Nela
Ondroušková. Holky byly velice šikovné, získaly 1. místo
v kategorii v okresním kole v Bystřici pod Hostýnem, Cenu za
originalitu a 2. místo v krajském kole v Otrokovicích a stejně
velký úspěch měly i při kulturních vystoupeních v okolních
vesnicích. Bohužel díky časově náročnému studiu vysoké školy
jsme musely tuto skupinku rozpustit a ponechat jen mladší děti.
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Loňský rok byl pro nás stejně úspěšný jako předchozí, kdy jsme
se do náročnějšího tréninku pustily i s mladší skupinkou dětí,
které byly ve věku 5-8 let. Se skladbou Pozdrav zdaleka jsme
získaly 1. místo v nejmladší kategorii v okresním kole v Bystřici
pod Hostýnem, Cenu za kostým, 2. místo v krajském kole a 1.
místo v soutěži „Včelínský pohár“. S touto skladbou
vystupovaly i na dětských karnevalech a místním Srazu traktorů.
Společně s dětmi a rodiči nám tento úspěch dodal obrovskou
motivaci do dalšího roku.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří mají velký podíl na
fungování tohoto kroužku. Obrovské díky patří Lence
Zapletalové, mé výborné kamarádce, bez které bych tyto hodiny
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aerobiku nezvládla zkombinovat se studiem a nyní už i
s pracovním nasazením. Jsme moc spokojené s přístupem
rodičů, kteří své děti velice podporují nejen finančně, ale nechybí
i na trénincích, vystoupeních a soutěžích. Bez nich by to nešlo.
Ocenění za kostýmy patří paní Slámkové z Podhradní Lhoty,
která nám vždy vyjde vstříc a ušije nám kostým přesně podle
našich představ. Díky patří i Obecnímu úřadu Podhradní Lhota,
který nám letos přispěl na kostýmy, Michalovi Pazderovi za
finanční podporu a TJ Sokol Podhradní Lhota, který nám
pravidelně financuje startovné na soutěžích.
Doufám, že letošní rok bude minimálně stejně úspěšný jako ten
loňský. Můžete se těšit na novou skladbu, kterou právě pilně
trénujeme. Za kroužek aerobiku, s velkým poděkováním
Monika Chromcová

Vítání občánků
Po přibližně 24 leté pauze se podařilo v obci obnovit Vítání
nových občánků. První obnovená událost se konala 20. listopadu
2016 v obecní jídelně. Noví občánci Podhradní Lhoty museli mít
trvalé bydliště v obci a na toto setkání byli pozváni všichni, kteří
se narodili od 1. ledna 2015, a to symbolicky od roku, kdy bylo
zvoleno současné zastupitelstvo. Možná by se slušelo pozvat
všechny nové občánky za roky, kdy se vítání občánků nekonalo,
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ale asi by nám nestačil kulturní dům a symbolická kolébka by
jim byla jistě malá.

Událost začala za doprovodu hudby paní Slimáčkové a dětí,
které se mohly pochlubit hrou na dechové nástroje. Vystoupily
děti z mateřské školy, po nichž mohla začít samotná ceremonie.
Starosta obce všechny přivítal a pronesl řeč, ze které bylo jasné
jak nejen v dnešní době je důležitá péče o budoucí generaci, ale
především výchova nových občánků k tradičním hodnotám naší
společnosti, a aby si rodiče a děti vážili toho, že jejich výchozím
domovem je právě naše obec. Po úvodních slovech byli
jednotliví noví občánci se svými rodiči pozváni, aby jim pan
starosta mohl popřát a předat pamětní list. Tato událost není jen
záležitostí dětí a rodičů, ale také pro nejbližší příbuzné, babičky
a dědečky, kteří se sešli v hojném počtu.
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Je důležité, že tato dlouho opomíjená tradice se zde opět vrátila,
protože právě děti jsou naše budoucnost a je potěšením nové
občánky přivítat v Podhradní Lhotě.
red.

Kulturní akce
Rozsvěcování vánočního stromu s Mikulášem
Po roce se před obecním úřadem mohli Lhoťané opět sejít při
příležitosti rozsvěcování Vánočního stromu. Úvodem pronesl
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sváteční slovo starosta obce a tímto úvodem vnesl do okolí
vánoční atmosféru, které už jen chyběla sněhová peřina.
Vystoupily děti z Mateřské školy, které předvedly svou

šikovnost při přednesu básniček a zpěvu písniček. Následovalo
vystoupení těch nejmenších z aerobiku, o kterých je v tomto
čtvrtletníku zmínka v článku Cvičení nás baví. Pak už všichni
společně očekávali Mikuláše, který svým osobitým způsobem
vždy něco v obci pochválí, ale také pokárá ty zlobivé. Mikuláš
však je především důležitou postavou pro naše děti, které na něj
vzhlížejí plné očekávání. Děti se rychle před Mikulášem
seřadily a letos se dobře připravily, protože básničky a písničky
jim šly jedna radost. Odměnou pak byly sladké balíčky. Pro
dospělé pak bylo odměnou něco na zahřátí, a to nemuseli
-9-

odříkat žádnou tu básničku jako děti. Za doprovodu koled
v podání Carpe diem jistě všichni nasáli tu správnou vánoční
náladu a postupně se rozešli do tepla svých domovů.
red.

Vánoční koncert tanečního souboru Mezříčan
Do Podhradní Lhoty byl pozván taneční soubor Mezříčan se
svým pěveckým pásmem valašských vánočních koled. Do
kulturního domu se sjelo spousta valachů malých a velkých
v doprovodu cimbálové muziky.
Zpívání koled mělo určitý příběh, který jak se na vánoce sluší,
se odehrával kolem jesliček a narození Jezulátka. I ty nejmenší
děti předvedly náročné písně, v duchu valašských tónů. Největší

zážitek však bylo, když začal soubor zpívat jako jedno velké
hudební těleso, z toho pak běhal mráz po zádech.
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Všichni návštěvníci si na závěr mohli se souborem zazpívat a
vyzkoušet tak náročnost písní. Škoda jen, že na tak pěkné
vystoupení, které tady moc nevidíme, přišlo relativně málo lidí.
red.

Z denního chodu obce
Byla dokončena rekonstrukce chodníku od návsi na Kříbek po
levé straně. Tato rekonstrukce pomyslným způsobem
odstartovala rekonstrukci chodníků v celé obci. Nadcházející
zimní údržba tak bude na tomto úseku mnohem jednodušší.
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V obecním lese pokračuje kůrovcová kalamita, která kromě
těžby sebou přináší mnoho práce s úklidem a novým
zalesňováním.

Společenská kronika
Zemřeli:
Jemelíková Emílie
Novosad Alois

30. října 2016
12. prosince 2016

Vykopal Petr
Vykopalová Šárka
Vykopal Ondřej
Vykopal Matěj
Úlehla Martin

2. listopadu 2016
2. listopadu 2016
2. listopadu 2016
2. listopadu 2016
24. listopadu 2016

Hasal Miroslav
Sobková Kamila
Páral Pavel

12. října 2016
7. listopadu 2016
7. listopadu 2016

Přistěhovali se:

Odstěhovali se:
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Naši jubilanti:
Říjen 2016
Hošáková Marie
Vašinová Marie
Jakubovská Valerie
Staša Alois
Laibner Jiří

91 let
88 let
85 let
80 let
60 let

Listopad 2016
Poláček Lubomír
Rábl Lubomír
Velhudová Marta

60 let
50 let
60 let

Prosinec 2016
Měsíc František
Žejdlíková Marta
Mičunková Marie
Tomčáková Anežka
Mičková Helena
Peřichová Olga
Židková Ludmila

83 let
60 let
50 let
89 let
89 let
89 let
88 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
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Co nás čeká v 1. čtvrtletí 2017
7. ledna
4. února
11. února
18. února
25. února

Tříkrálový ples
Kulturní dům Podhradní Lhota
DiskoV
Kulturní dům Podhradní Lhota
19. Valentýnský karneval
Kulturní dům Podhradní Lhota
Vodění medvěda
Myslivecký les
Kulturní dům Podhradní Lhota

Fotbalové zápasy jarního kola III. Třídy sk. A –
muži v Rajnochovicích
9. 4. 2017 15:30 NE

Rajnochovice – Záhlinice

23. 4. 2017 16:00 NE

Rajnochovice – Prusinovice

7. 5. 2017 16:30 NE

Rajnochovice - Zahnašovice

21. 5. 2017 16:30 NE

Rajnochovice – Hlinsko p/H

11. 6. 2017 16:30 NE

Rajnochovice - Žeranovice
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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. ledna 2016
Distribuce: Neprodejné, do schránek občanům obce, na obecním úřadě, na
webových stránkách obce www.podhradnilhota.cz
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