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Z jednání zastupitelstva
Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva opět naleznete na
webových stránkách. Ve čtvrtletníku jde pouze o výtah toho
nejdůležitějšího co se na zastupitelstvu projednává a schvaluje.
Zasedání zastupitelstva ze dne 18. 5. 2015
V období tradičních Májových mší se konalo další zasedání
zastupitelstva, v pořadí již šesté.
Hlasováním byly schváleny následující usnesení:
1) byla schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na zřízení přípojky na cvičišti u Juhyně.
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2) byl schválen pronájem obecních pozemků panu Janu
Koblihovi, Rajnochovice, o celkové výměře 6407 m2.
3) byl schválen pronájem obecních pozemků paní Šárce
Kunovské, Podhradní Lhota o výměře 848 m2.
4) byla schválena žádost o provozní dotaci ve výši 5.000 Kč
pro Oblastní charitu Bystřice pod Hostýnem
5) bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1,2/2015.
6) bylo schváleno nové majetkoprávní vypořádání mezi
Zlínským krajem a obcí Podhradní Lhota.
7) byl schválen příspěvek pro SPCCH Bystřice p. H. ve výši
5.000 Kč.
8) byla zamítnuta výroba propagační brožury o obci v počtu
300 ks za 25.000 Kč od p. Růžičkové.
9) byl schválen výběr firmy VIOLETTE Olomouc na
zpracování projektu Stavební úpravy stávajících chodníků
s bezbariérovým řešením a nasvětlení přechodů v obci
Podhradní Lhota. Cena nabídky je 119.790 Kč.
Další body jednání:
a) Výstavba okapového a přístupového chodníku u kulturního
domu, boční vchod.
b) Akceptované žádosti na výsadbu alejí, mokřadní tůň,
Energetické úspory Hasičské zbrojnice.
c) Debata o projektu na multifunkční hřiště.
d) Finanční vypořádání VÚTZ se SFŽP Praha.
e) Nová výsadba na Kříbku, místo pokácených topolů.
f) Návrh trasy cyklostezky od nádraží do Podhradní Lhoty,
navazující na cyklostezku Kunovice
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Zasedání zastupitelstva ze dne 29. 6. 2015
Na sedmém zasedání zastupitelstva začínajícího parného léta
bylo schváleno následující:
1) byl schválen závěrečný účet obce r. 2014, účetní závěrka r.
2014, hospodářský výsledek obce r. 2014
2) byl schválen rozpočtový výhled obce na roky 2012 - 2018.
3) byla schválena koupě pozemků v elektronické dražbě,
věřejné prostranství.
4) byla schválena koupě pozemků v elektronické dražbě, orná
půda a trvalý travní porost.
5) byl schválen prodej pozemků pod chatami na Kolečku v k.ú.
Podhradní Lhota žadatelům: Mgr. Stesková Eva, Bobáková
Věra, Slívová Jaromíra, Mgr. Válek Roman, Handlová Alena,
6) byl schválen výběr dodavatele prací na vybudování chodníku
u kulturního domu. Dodavatelem je firma Esko Morava
Kroměříž.
7) bylo odloženo zadání projektu na revitalizaci návsi.
8) byl schválen návrh zamítnutí příkazní smlouvy firmě
VIOLETTE Olomouc na Stavební úpravy stávajících chodníků
s bezbariérovým řešením a nasvětlením přechodů.
9) byl schválen výběr firmy na zbudování monitorovacího
systému u obecního úřadu. Dodavatelem bude PREMS
HIKONE Valašské Meziříčí, za cenu 23.052,- Kč bez DPH.
10) zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečný účet r. 2014
Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem
11) zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečný účet
Podhostýnského mikroregionu za rok 2014.
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12) byla schválena trasa cyklostezky Kunovice – Podhradní
Lhota.
13) byl schválen návrh inventarizační komise na vyřazení
majetku.
Další body jednání:
a) Hledá se nová kronikářka/kronikář.
b) Energetické úspory obecního úřadu budou dokončeny do
konce června.
c) Dne 10.7.2015 v 10 hodin se bude konat výběrové řízení
výsadby aleje.
d) Znovu se podala žádost o dotaci na zbudování mokřadní
tůně.
e) Ředitelka Mateřské školy se vzdala funkce k 30.9.2015.
f) V obci jsou nové kontejnery na bio odpad a na kovy po 3 ks.
g) Bude sepsána nová smlouva na svoz nebezpečného odpadu
s firmou A.S.A. Bystřice p.H.
Musí se podat výpověď firmě Biopas. Kroměříž.

Nová rozhledna na Kelečském Javorníku
Výstavba ojedinělé rozhledny právě započala, hotová by měla
být ke konci června 2015. Už teď je však zřejmé, že termín
dokončení se o něco protáhne. Bude to ojedinělá stavba tohoto
druhu, konstrukce bude realizována podle návrhu Ing. Ondreje
Balážika a architektky Marty Balážikové. Věž se bude skládat z
centrálního ocelového sloupu s vřetenovým schodištěm. Vnější
obložení rozhledny bude tvořit dvanáct ohýbaných
modřínových lamel, jejichž půdorys bude připomínat hodinový
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ciferník a vyhlídková plošina bude uzpůsobena
mimo jiné k použití jako jednoduché sluneční
hodiny. Návštěvník bude moci sledovat okolí
skrze lamely po celou dobu výstupu. Každý
jedenáctý stupeň ze 156 schodů tvoří zastavení s
vyhlídkou a poslední, dvanáctá, podesta je
hlavní vyhlídková plošina. Nová rozhledna
zvyšuje atraktivnost Hostýnských vrchů a
návštěvnost Kelčského Javorníku. Celková
výška rozhledny by měla být 35 metrů, což
symbolicky umožní se v Hostýnských vrších
dostat na hranici 900 m. n. m.
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Kulturní akce
Stavění a kácení máje
Tak jsme opět po letech měli ve Lhotě na návsi Máj. První Máj
nám padl dva dny po postavení, takže se nám nepodařilo
pohlídat před nájezdníky až do konce května. Ale to nás
neodradilo, ale naopak vyprovokovalo k tomu, že náš druhý
Máj, byl ještě lepší a hlavně vyšší, proto jsme potřebovali
pomoc místních. Na začátku to však vypadalo, že bude málo
rukou, ale postupně se vytvořil tým lidí a jednoho bagru, kteří
stavění lehce rozpačitě zvládli. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem kdo přišli na pomoc při stavění Máje. Letos to byl nácvik
a příští rok to půjde samo.
No a když jsme ho pracně v pátek postavili, tak jsme ho i řádně
v sobodu skáceli. Kácení jsme spojili s aktivitami pro děti i
dospělé. Zábavné odpoledne zahájilo vystoupení malých dětí z
aerobiku. Následně začalo soutěžní odpoledne, kde se děti
účastnily disciplín jako je kop na branku, skákání v pytli, jízda
na traktoru, nebo překážková dráha.
I pro dospělé ve zdatné fyzické kondici byly připraveny
netradiční soutěžní disciplíny: nesení závaží, přehoz balíkem
slámy, řezání dřeva a držení závaží.
Počasí nám nepřálo, a tak uprostřed odpoledně začalo vydatně
pršet. Přístřeší nám poskytl Hostinec u Novosadů v nově
zrekonstruovaném sále, kde také proběhlo vystoupení dětské
skupiny Javorníček a vyhlášení výsledků soutěží. Všechny
disciplíny byli samozřejmě po těžké dřině odměněny.
Kategorii děti vyhráli:
Chlapci: 1. Ondra Leitner, 2. Prokop Chvatík, 3. Lukáš Vraj
Děvčata: 1. Mařenka Žejdlíková, 2. Rozárka Kunovská,
3. Anička Juráňová
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Kategorie dospělí :
Muži: 1. Jarek Kopecký, 2. Jiří Gajdůšek, 3. Lukáš Staněk
Ženy: 1. Hanka Staňková, 2. Petra Kaděrová, 3. Maruška
Vlašičová

Nejstarším účastníkem siláckých soutěží byl pan Alois Staša,
kterému tak patří velký obdiv.
Jakmile se nám počasí umoudřilo, tak jsme se pustili do kácení
Máje, který odvážně shodil Starosta obce. O vlajku svedli malý
souboj Ladislav Letoch a Lukáš Staňek, který souboj nakonec
vyhrál. Tímto mu vznikla povinost vylosovat šťastlivce v
tombole, který si odnese celý Máj domů. Co náhoda nechtěla
vylosoval sám sebe, ovšem ceny se gentlemansky zřekl a
druhým vylosovaným byl pan Duchoň, který také máj odmítl a
na potřetí se opět vylosoval Staňek, kterému mu byl samotný
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strom zřejmě souzen, tak si jej už ponechal. A tímto náš
program skončil. Ovšem posezení a muzika, kterou zajistil
Radek Novosad pokračovala až do pozdějších hodin.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem za pomoc, jak při
organizaci, tak v průběhu akce.
Těšíme na příští ročník, který se už teď plánuje. Doufáme tak
v obnovení tradice, která tady v Podhradní Lhotě má své místo.
Pavlína Fialová

70. Výročí osvobození Podhradní Lhoty
Dne 7.5.1945 přišla do naší obce směrem od Valašského
Meziříčí přes „ Vrcha“ menší skupina Ruských vojáků. Zbytek
vojáků pokračoval směrem na Komárno.
Naproti jim šli pan Alois Kappl a Josef Ovčačík. První Ruský
prapor byl vyvěšen právě na domě Ovčačíků (nynější
Hlobilovo-proti školce).
Vojáky oficiálně přivítal starosta obce pan Jan Kraut, který poté
ihned rozpustil obecní zastupitelstvo.
Ještě tentýž den se konaly v hostinci u Marků nové volby do
obecního zastupitelstva. Na návrh Josefa Slámky a Aloise
Derky, bylo stávající zastupitelstvo ponecháno ve funkcích
s tím, že bylo doplněno o paní Františku Šimkovou, vdovu po
popraveném Josefu Šimkovi.
8.5. 1945 se na návsi konala velká „manifestace“ na které
promluvil starosta Jan Kraus a redaktor František Kratochvíl,
který se v posledních válečných dnech ukrýval v naší obci.
Do obce poté přišly další oddíly Ruského vojska, které našly
ubytování v jednotlivých hospodářstvích.
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Vojska se v obci zdržely do konce léta 1945, poté postupně
obec začaly opouštět.
PHDr. Josef Novosad

Z denního chodu obce
Byla dokončena akce s názvem „Energetické úspory obecního
úřadu, tzn. výměna oken a zateplení. Probíhají opravy obecních
cest. Nové nátěry zábradlí mostků. Příprava nového chodníku u
kulturního domu

Společenská kronika
V druhém čtvrtletí roku 2015 se žádný nový občan v Podhradní
Lhotě nenarodil, ani nezemřel.
Odstěhovali se:
Mikula David
Koblihová Lucie
Kopecká Iva

13. května 2015
1. června 2015
25. června 2015

Bičanová Ivana
Suchánková Zuzana
Kundrátová Eliška
Kundrát Václav

18. května 2015
27. května 2015
17. června 2015
17. června 2015

Přistěhovali se:

Naši jubilanti:

Duben, Květen, Červen 2015
Rýcová Marcela
Urbánek Jaroslav
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60 let
50 let

Kopecký Miroslav
Žejdlík Zdeněk, 3
Uhrová Jarmila
Vičanová Marie
Ptáčková Miluše
Fialová Stanislava
Rajnochová Jaroslava
Žejdlík Zdeněk, 155
Duchoňová Hana
Klímková Albína

60 let
60 let
70 let
85 let
60 let
70 let
84 let
60 let
60 let
93 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.

Co nás čeká
11. července 2015
24. července 2015 od 20:00
25. července 2015 od 15:00
8. srpna 2015 od 13:00
8. srpna 2015 od 8:08
29. srpna
4. září 2015 od 20:00
5. září 2015
12. září 2015

Zábava k poslechu a tanci,
Hostinec u Novosadů
Pouťová zábava, kulturní dům
Pouťové posezení, náves
Hasičská soutěž
„O pohár starosty obce a SDH"
Hostýnská Osma,Rajnochovice
přechod Hostýnských vrchů
Ukončení prázdnin u táboráku,
u kulturního domu
Noční hasičská soutěž
Sraz traktorů, náves obce
Oslavy 120 let založení SDH
Podhradní Lhota
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Upozornění:
V obci jsou nové kontejnery na bio odpad a kovy po 3 ks.
Upozorňujeme na správné třídění odpadů.

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. července 2015
Distribuce: Neprodejné, do schránek občanům obce, na obecním úřadě, na
webových stránkách obce www.podhradnilhota.cz
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