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Z jednání zastupitelstva
Jako obvykle Vám předkládáme to nejdůležitější co se na
zasedání zastupitelstva projednává a schvaluje. Kompletní
zápisy jsou ke shlédnutí na webových stránkách obce.
Zasedání zastupitelstva ze dne 31. 8. 2015
Poslední prázdninový den se konalo jediné zasedání
zastupitelstva 3. čtvrtletí roku 2015 v pořadí již osmé.
Zastupitelstvo obce bude kromě veřejných zasedání pořádat
také pracovní schůzky, pro zefektivnění práce zastupiletů. Zde
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se samozřejmě nebudou schvalovat žádná usnesení, ale řešit
aktuální projekty a diskutovat o aktuálních problémech.
Hlasováním byly schváleny následující usnesení:
1) byla schválena smlouva s firmou MK-stav Building, s.r.o.,
Krhová, na akci Energetické úspory Hasičské zbrojnice, jako
vítěz výběrového řízení.
2) byla schválena smlouva s firmou Zábojník Contraktors,
s.r.o., Bystřice pod Hostýnem, na realizaci akce Výsadba
dřevin, která vyhrála výběrové řízení.
3) byl schválen dodavatel na realizaci akce Mokřadní tůň.
Firma EKO Agrostav a.s., Přerov, vítěz výběrového řízení.
3) byla schválena žádost o prodeji pozemku p.č. 182, pod
chatou č.e. 48, majitelky Pavlíny Pavlíkové z Kroměříže.
4) byla schválena rekonstrukce vzduchotechniky ve
stravovacím zařízení.
5) zastupitelstvo zamítlo jedinou nabídku na rekonstrukci
topení na hasičské zbrojnici. Bylo tak navrženo, že proběhne
výběr dodavatele ze třech různých cenových nabídek.
6) bylo schváleno zadání projektové dokumentace pro územní
řízení DUR na rekonstrukci stávajících chodníků, firmou IWW
engeneering, s.r.o. Kroměříž, za cenu 42 tis. Kč
7) bylo schváleno vypracování studie rekonstrukce návsi, ing
Habartou. Cena studie do 60 tis. Kč
Další body jednání:
a) Dne 3. 9. 2015 první schůzka konkursní komise na výběr
nové ředitelky MŠ. Dvě přihlášené uchazečky. Konkurs
pokračuje 18. 9. 2015
b) Samostatný sběr plastových láhví do pytlů.
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c) Příprava místa pro kontejnery na odpad – za obecním
úřadem.
d) Finanční vypořádání VÚTZ se SFŽP Praha – bez závad.
e) Nová výsadba na Kříbku, místo pokácených topolů.

Slavnostní otevření nové rozhledny
V předchozím čísle čtvrtletníku jsme Vás informovali o
výstavbě rozhledny. 15. září 2015 byla slavnostně otevřena
nová rozhledna na Kelečském Javorníku. Elegantní a účelná
věž z modřínového dřeva a zinkované oceli nabízí kruhový
výhled na okolní krajinu, který zahrnuje Oderské vrchy a
Jeseníky na severu, Beskydy na východě, Chřiby a Drahanskou
vrchovinu na západě i pásmo Bílých Karpat na jihu. Turistické
trasy vycházejí z Rajnochovic, Podhradní Lhoty, Loukova,
Chvalčova a z Tesáku.
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K její výstavbě se sdružilo 15 obcí Podhostýnského
mikroregionu. Dále se o výstavbu zasloužili aktivní členové
Sdružení přátel Kelčského Javorníku a spousty dalších
příznivců. Od první oficiálně zveřejněné myšlenky postavit
rozhlednu uběhlo dlouhých 10 let.
Ve dnech volna a za pěkného počasí můžeme pak v naší obci
vidět, jakému zájmu se rozhledna těší. Množství aut na návsi a
zvýšený počet turistů, kteří míří po turistických značkách do
kopce, jsou toho důkazem. Na samotnou rozhlednu si pak
mnohdy musíte vystát frontu. Nezbývá než poděkovat všem,
kteří se o stavbu zasloužili a podařilo se jim náš kraj zviditelnit.
Aktuálně bylo vydáno také turistické razítko Rozhledna
Kelčský Javorník a je turistům k dispozici na obecních úřadech
ve Chvalčově a Rajnochovicích, v Hostinci ve Dvoře a
v restauraci na Tesáku.

Fotografie: autor paní Stefrová
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Kulturní akce
Uplynulé čtvrtletí bylo plné zábavy a různých akcí.
11. července v Hostinci u Novosadů se konala letní zábava,
která opět přispěla k návratu kulturního dění do centra obce.
Dobrovolní hasiči uspořádali na svém cvičišti dvě soutěže,
z toho jednu noční. 12. září dobrovolní hasiči oslavili 110 let od
svého založení. Na této akci mimo jiné mohli lidé shlédnout
historickou a současnou techniku, kterou hasiči ke své činnosti
potřebují.

Začátek září byl skutečně nabitý akcemi. 5. září se uskutečnil
druhý ročník srazu traktorů před Hostincem u Novosadů.
Předchozí ročník měl velký ohlas, tak se již každý těšil, jak
Lhotou projede přehlídka traktorů nejrůznějších kategorií.
Poslední srpnový víkend se mělo konat rozloučení
s prázdninami u táboráku, bohužel tato akce musela být
zrušena. Pro milovníky turistiky a trailových běhů 8. srpna
odstartovala Hostýnská osma, jejímž centrem byly
Rajnochovice. Závěr trati však míjel také naši obec přes hrad
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Šaumburk. Hlavní kulturní akcí uplynulého čtvrtletí byla
nepochybně Anenská pouť, při které se koná pouťová zábava a
pouťové posezení.

Pouťová zábava a pouťové posezení
V páteční podvečer 24. července 2015 se pozvolna rozjela
tradiční pouťová zábava. Centrem byl kulturní dům, kde
k poslechu a tanci již po několikáté hrála mladými oblíbená
kapela Street 69. Zábavu se kapela snažila rozjet hned od
začátku a nasadila rychlé taneční písně. Trvalo však delší dobu
než se tanečníci odhodlali na parket, možná proto, že hudba
byla natolik hlasitá, že si první potřebovali v klidu popovídat a
občerstvit se.

Fotografie: autor Eva Mikešková
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Zábavu opět pořádali Dobrovolní hasiči z Podhradní Lhoty a
měli se co otáčet aby včas uspokojili žíznivé a hladové
návštěvníky. Zábava se protáhla do brzkých ranních hodin a
pořadatele tak čekalo spoustu práce s úklidem.

Fotografie: autor Erik Fiala

V sobotu pak navázalo pouťové posezení před obecním
úřadem, kde byl postaven stan, který chránil před případným
deštěm, ale letos spíše před ostrým sluníčkem. Dalším úkrytem
parného léta byl parčík před kapličkou s rozmístěnými
lavičkami. Pouťové sobotní odpoledne zpestřilo malování na
obličej a taneční vystoupení, kde se mohli zapojit také občané.
Pro děti byly připraveny bonbóny, které si museli nachytat na
Polášce, kde kroužilo letadlo plné sladkostí. Posezení
doprovázela živá hudba, která s postupujícím večerem vytáhla
většinu osazenstva k tanci a opět se zábava protáhla pro
vytrvalce až do rána.
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Cyklostezka Podhradní Lhota - Kunovice
Obecní úřad Podhradní Lhota připravuje projekt cyklostezky,
která by měla navázat na cyklostezku Kunovice končící pod
vlakovým nádražím Rajnochovice. Trasa povede po pravé
straně silnice ve směru z Podhradní Lhoty k vlakovému
nádraží. Bude se jednat o komunikaci sloužící nejen cyklistům
jejichž počet neustále narůstá, ale také pro chodce, kteří se
pohybují směr vlakové nádraží. Hlavním cílem je zajistit
bezpečnost cyklistů a chodců, kteří se nyní pohybují na hlavní
cestě, po které jezdí ve velkém počtu těžké automobily a
mnohdy chodci a cyklisté nemají kde se vyhnout. Dalším
cílem je, přiblížit se k regionům, které již takovéto komunikace
mají a nezůstat tak v tomto směru pozadu. Financovat by se
měla tato akce z větší části z dotačních fondů pro rozvoj
infrastruktury. Jako nejtěžší úkol celého procesu do fáze
výstavby bude majetkoprávní vypořádání pozemků pod
stavbou, kde je velké množství parcel a vlastníků. Věříme, že
místní obyvatelé budou tomuto projektu nakloněni a samotní
vlastníci budou při jednání vstřícní, neboť výsledkem bude
stavba prospěšná pro všechny obyvatele, ale samozřejmě i pro
návštěvníky obce a okolí. Trasování samotné cyklostezky bylo
již zastupitelstvem schváleno a je k dispozici na obecním úřadě.
Postupně bude také na webových stránkách obce přidán odkaz
s aktuálním stavem projektu a samotnou trasou cyklostezky.
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Z denního chodu obce
Probíhá akce s názvem „Energetické úspory Hasičské
zbrojnice, tzn. výměna oken a zateplení. Probíhá kůrovcová
těžba v obecním lese. Zahajují se další dotační akce Mokřadní
tůň a Výsadba alejí. Připravuje se nová úklidová technika na
zimní údržbu.
Konkurs na novou ředitelku Mateřské Školy vyhrála
paní Bc. Hana Šolcová

Společenská kronika
Narodili se:
Hradil Ondřej
Šaláková Nela

26. července 2015
29. září 2015

Hasalová Marie

5. září 2015

Zemřeli:
Odstěhovali se:
Smékalová Jaroslava 31. srpna 2015
Matyášová Markéta 2. září 2015
Naši jubilanti:

Červenec, Srpen, Září 2015
Hošáková Marie
Jakubovská Valerie
Novosad Josef
Jemelíková Emílie
Novosad Antonín
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90 let
84 let
83 let
81 let
70 let

Měsíc František
Tomčáková Anežka
Mičková Helena
Dubjáková Ludmila
Mohylová Jarmila
Kaděrová Alena
Židková Ludmila

82 let
88 let
88 let
60 let
50 let
60 let
87 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.

Co nás čeká
14. listopadu 2015 od 14:00
27. listopadu 2015 od 15:00
27. listopadu 2015 od 19:00
5. prosince 2015 od 15:30
5. prosince 2015

O nejlepší guláš Rajnochovic
Kulturní dům Rajnochovice
Prodejní adventní výstava
Kulturní dům Rajnochovice
Putování do Betléma
U ZŠ v Rajnochovicích
Rozsvěcování vánočního stromu
u obecního úřadu
Hon na zajíce a škodnou
místního Mysliveckého sdružení
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Upozornění:
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. října 2015
Distribuce: Neprodejné, do schránek občanům obce, na obecním úřadě, na
webových stránkách obce www.podhradnilhota.cz
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