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Koronavirus u nás v obci
Vážení občané,
letošní rok je zvláštní tím, že nám výskyt koronaviru COVID 19
ovlivnil soukromý, pracovní i společenský život. A nejen nám,
ale i všem lidem na celém světě. U nás to začalo 4. března a to
přijetím mimořádného opatření vydaného Ministerstvem
zdravotnictví. Jednalo se především o omezení hromadných
akcí a o tom, jak se máme chovat v případě možné nákazy. 5.
března krajská hygienická stanice vydává pokyny všem
školským zařízením, 6. března další mimořádná opatření
ministerstva zdravotnictví o pohybu osob ze zahraničí a opatření
při nákaze. 10. března další opatření ministerstva zdravotnictví zákaz hromadných akcí a uzavření škol (kromě škol
mateřských). Vrcholí to vyhlášením nouzového stavu a to od 12.
března 2020 na 30 dnů, kde je celá řada zákazů a příkazů. 15.
března se opatření zpřísňují, a to zákazem volného pohybu osob
s podmínkami s tím souvisejícími, omezení či uzavření služeb,
firem a podobně. A opět přichází zpřísnění v podobě povinného
nošení roušek a to nařízením ze dne 30. března 2020. U nás na
obci se dopady nejdříve projevily omezením v Mateřské škole
vydané 13. března, a to zákazem konání všech hromadných akcí.
Dne 17. března se na dobu trvání krizového stavu uzavírá
Mateřská škola. Provoz školky je opět zahájen 18. května a
taktéž je zrušen zákaz konání hromadných akcí a to na základě
zrušení nouzového stavu ze dne 17. května. Situace byla jak ze
začátku, tak v průběhu někdy nepřehledná, podmínky se měnily
ze dne na den. Právě proto chci tímto poděkovat našim
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občankám
a to především paní Pelcové Marii, Rýcové Marcele, Chytilové
Věře, Slámkové Evě, dále i Pavlištikové Haně, Schmidtové
Renatě, Chromcové Marii, Rajnochové Jaroslavě, které se na
základě výzvy obecního úřadu velice rychle a dobře zhostily šití
roušek hlavně pro naše starší občany. Roušky byly okamžitě
občanům rozdávány. Poděkování patří také kolektivu v místním
obchodě, že to vše tak dobře zvládli a nakonec všem našim
občanům za trpělivost a příkladnému chování v dané situaci.
Problémy dále přetrvávají, tak to budeme muset ještě nějakou
dobu vydržet. Pevně věřím, že se vše v dobré obrátí a všem přeji
pevnou vůli a optimismus do budoucnosti.
Petr Horáček

Z jednání zastupitelstva
Přinášíme výtah ze zasedání zastupitelstva od počátku roku
2020. Také na tyto jednání obce dolehly různá opatření vydaná
v období nouzového stavu, ale i přesto se chod v obci nezastavil
a výsledkem je řada projednaných bodů.
Zasedání zastupitelstva ze dne 20. 4. 2020
1) Byl vybrán dodavatel instalatérských prací na rekonstrukci
sociálek v kulturním domě firma JH MONTA s. r. o. Osíčko za
cenu s DPH 268 264,26 Kč. Dále byl vybrán dodavatel
zednických prací pan Zdeněk Žejdlík, Podhradní Lhota za cenu
49 923 Kč.
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2) Zastupitelé schválili nákup zametacího kartáče KM – M 1250
UZ, za cenu 100 000 Kč bez DPH.
3) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej pozemku p.
č. 312/17 o výměře 938 m2, 312/18 o výměře 55 m2 a 312/19 o
výměře 35 m2 v k. ú. Podhradní Lhota za cenu 60 Kč za m2.
4) Zastupitelstvo obce projednalo žádost místní prodejny
potravin Podhradní Lhota 35 o finanční příspěvek na podporu
podnikatelské činnosti ve výši 48 000 Kč. Jednání bylo odloženo
pro nedostatek podkladů.
5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: OT-014330054607/001 mezi Obcí
Podhradní Lhota a E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice, na
akci Podhradní Lhota - kabel NN, VaK.
6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pořízení nového
varného kotle pro stravovací zařízení Podhradní Lhota, typ
ALBA - objem 95 l za cenu 105 980 bez DPH.
7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na podnět
Krajského úřadu Zlín, odbor dopravy a silničního hospodářství,
změnu názvu autobusové zastávka na nádraží ze Zastávka
Rajnochovice, žel. st. na Podhradní Lhota, žel. st.
8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č. 2 ke
smlouvě o zřízení pověřence. Obsahem tohoto dodatku je úprava
práv a povinností a odměny ve výši 600 Kč za měsíc.
9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtová
opatření č. 7-12/2019 a 1/2020.
Zasedání zastupitelstva ze dne 22. 6. 2020
1) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo bez výhrad návrh
Závěrečného účtu obce za rok 2019.
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2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku
obce za rok 2019, hospodářský výsledek a jeho zaúčtování na
účet 432.
3) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku
mateřské školy, její hospodářský výsledek a jeho převedení do
rezervního fondu.
4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh
rozpočtového opatření č. 2/2020
5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: OT-014330059014/001 mezi Obcí
Podhradní Lhota a E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice, na
akci Podhradní Lhota - kabel. smyčka NN, VaK.
6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o zřízení
služebnosti mezi obcí Podhradní Lhota a CETIN a. s., akce
umístění a provozování komunikačního podzemního vedení
veřejné komunikační sítě s optickými a metalickými kabely,
rozvaděče u Mateřské školy.
7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č. 1
nájemní smlouvy mez obcí Podhradní Lhota a nájemcem p.
Alešem Zichalou, týkající se snížení nájmu za nebytové
prostory. Snížení je datováno od 12. 3. 2020 do 12. 9. 2020.
8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo realizaci projektu
„Veřejně přístupný sportovně rekreační areál v obci Podhradní
Lhota“, s dotací z Ministerstva pro místní rozvoj.
9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o finanční
příspěvek na provozování prodejny potravin v obci na rok 2020.
10) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrhy závěrečných
účtů PMR a Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod
Hostýnem za rok 2019.
11) Zastupitelé schválili plán společných zařízení komplexních
pozemkových úprav Komárno návrh komunikací – polních cest.
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12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o finanční
příspěvek ve výši 15 000 Kč na opravu zásahové mašiny PS 15.
Zasedání zastupitelstva ze dne 10. 8. 2020
1) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemky
p. č. 1215/1 a 1215/11, ostatní plocha.
2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo změnu názvu
železniční zastávky Rajnochovice na železniční zastávku
Podhradní Lhota v k. ú. Podhradní Lhota.
3) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh
rozpočtového opatření č. 3/2020.
Zasedání zastupitelstva ze dne 31. 8. 2020
1) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výběrovým řízením na
dodavatele sportovního hřiště, které se konalo 11. 8. 2020 na
obecním úřadě. Dodavatelská firma s nejnižší cenou byla
vybrána společnost SWIETELSKY stavební s. r. o. Valašské
Meziříčí s cenovou nabídkou 3.552.247,52 Kč. Starosta byl
pověřen k podpisu smlouvy.
2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo bezúplatný převod
vlastnického práva k nemovitým věcem Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, část pozemku p. č. 1212.
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TJ Sokol Podhradní Lhota z. s. a jeho současné dění
Dne 20. 6. 2020 se sešla Valná hromada místního spolku TJ
Sokol, kde byl zvolen nový výkonný výbor a předseda tohoto
spolku pan Petr Vykopal. Valné hromadě předcházela brigáda na
výletišti, kde se sešli aktivní členové a společně nostalgicky
zavzpomínali na akce, které zde proběhly v minulosti.

Členové spolku se shodli, že by rádi znovu obnovili aktivitu na
místním výletišti v podobě kulturních, společenských a v
neposlední řadě sportovních akcí. Do budoucna bychom rádi
přivítali spolupráci a podporu spoluobčanů, obce a ostatních
spolků. Víme, že nás čeká mnoho práce, ale věříme, že
společnými silami to v Podhradní Lhotě zvládneme a otevřeme
novou kapitolu v naší vesnici.
Foto: TJ Sokol, Text: Jakub Chytil
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Co se děje na hradě
Podhradní Lhota, jak už sám název napovídá, se pojí s existencí
dvou starobylých hradů, které tu před staletími stávaly. Teď jsou
z nich jen zbytky zřícenin a o ty vlastně jde. Jedna lokalita
zříceniny se nachází na katastru naší obce. Je vedena jako
kulturní památka a obec Podhradní Lhota je vlastníkem. Proto
jsme chtěli navázat na počáteční aktivity z roku 2008, kdy vznikl
dokument Památková úprava areálu hradu Nový Šaumburk. Než
se vše mohlo oficiálně rozběhnout, předcházelo tomu mnoho
zařizování - vytýčení v terénu, geodetické zaměření jádra v roce
2016, změna územního plánu, ta trvala skoro dva roky, jednání s
památkáři, vyjmutí půdy z lesního fondu, aktualizace

-8-

dokumentu oprav hradu, vyjadřování dotčených orgánů.
Nakonec se vše podařilo a mohli jsme reálně něco začít dělat. Ve
spolupráci s památkovým úřadem a především za pomoci pana
Vrly, jsme se dohodli na praktické ukázce oprav zdiva. Tomu
všemu hodně napomohla aktivita nově vznikajícího spolku pro
záchranu hradu v čele s panem Tomášem Třetinou. Ten se
nejvíce podílel na přípravných pracích před plánovanou
ukázkovou akcí. Ve dnech 7. - 8. srpna proběhla na hradě ukázka
postupu záchranných prací, které se zúčastnili zástupci
památkového ústavu z Kroměříže, dále zástupci obce a nově
vznikajícího spolku a další příznivci. Z akce je natočena
reportáž, kterou lze dohledat na YouTube. Abychom se mohli
podělit o zkušenosti, něco se dozvědět o historii naší památky,
proběhne 23. října v kulturním domě beseda s panem Vrlou.
Předpokládáme, že zde budou i nějaké fotografie, ukázky nálezů,
promítání a určitě zajímavé informace. Cílem všeho je zachránit
naši památku a udržovat ji v plánovaném stavu. To vše se můžete
dozvědět na právě na přednášce. Bude to běh na dlouhou trať,
ale věřím, že se nám to podaří a stane se z našeho hradu pěkné
místo, kde se lidé budou chtít zastavit a řeknou si: „Tady je
hezky.“
Foto: p. Vrla, text: Petr Horáček
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Nové sportovní hřiště
Na místě bývalého fotbalového hřiště v rohové části blízko hřiště
Sokola bude postaveno multifunkční hřiště. Stavba začíná
v průběhu září tohoto roku a bude dokončena na jaře roku 2021.
Projekt se stavebním povolením byl připraven již delší dobu tzv.
v šuplíku a čekalo se na nějaký dotační titul, který pomůže
s financováním této akce. Na první pokus se dotaci získat
nepodařilo, ale na podruhé již byla dotace schválena, ale
podmínkou bylo, aby stavba
započala již v tomto roce.
Proto bylo zapotřebí provést
co nejdříve výběrové řízení
na dodavatele, protože do
zimy bylo relativně málo
času. To vše se podařilo a
mohlo se začít stavět.
Nové sportoviště bude
možné využívat pro různé
sporty
jak
v letních
měsících, tak také v zimě
pro ledovou plochu, pokud
tomu zima dá podmínky. U
hřiště bude také malé zázemí
se suchým WC. Tento typ
sportoviště dlouho u nás ve
vsi chyběl a muselo se za
sportem někam jinam. Areál
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kolem tohoto hřiště by se měl postupně více rozvíjet a do
budoucna vznikne kolem kulturního domu místo pro
volnočasové aktivity. V době kdy děti podléhají moderním
technologiím, které jim zaměstnávají velké množství volného
času, je důležité, aby měly možnost tento čas trávit třeba právě
sportem. Tak doufejme, že k tomu bude nové hřiště dobrým
lákadlem.
Text: Erik Fiala

Výstavba ČOV a dostavba kanalizace
S příchodem podzimu začala na území naší obce poměrně
rozsáhlá stavební akce s názvem „Dostavba kanalizace a
výstavba čistírny odpadních vod“. Iniciátorem a investorem
celého projektu je společnost VaK Kroměříž. Na
spolufinancování se podílí Ministerstvo životního prostředí.
Práce by měly probíhat po dobu jednoho roku od září 2020 do
září 2021. Touto stavbou obec získá lepší status, co se týče
kvality života v naší obci a přístupu k životnímu prostředí. Už
nebudeme splašky pouštět do naší Juhyně, ale za pomocí čistírny
bude odpadní voda přečištěna.
Stavba však omezí běžný chod v naší obci a většině občanů,
různým způsobem zkomplikuje každodenní život. S kanalizací
jsou spjaty nejrůznější výkopy a omezení. Bude potřeba velká
míra tolerance a pochopení. Předpokládáme, že investor bude
včas a dobře informovat občany o nastávajících stavebních
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úsecích a plánovaných pracích. Obecní úřad se bude snažit být
jakýmsi mostem mezi občany a probíhající stavbou. Pro mnohé
občany se toho až tak moc nezmění, ale mnohým nastanou
komplikace s novým napojením na kanalizaci.
Je v obecném zájmu, abychom byli k životnímu prostředí co
nejšetrnější, a tato stavba k tomu jistě přispěje. Na druhou stranu
je také nutné hájit zájmy obce jako celku a občanů jako
jednotlivců, což je úkolem Obecního úřadu, který se snaží být ve
věci nápomocen.
V rámci této stavební akce byla na webu obce zřízena záložka
ČOV a kanalizace, která je umístěna ve složce projekty v obci
v levém sloupci. Je zde umístěna situační mapka projektu
stavby. Postupně budou přidávány jednotlivé informace o
plánovaných úsecích a průběhu stavby od investora VaK
Kroměříž, a. s. a zhotoviteli Commodum, spol. s r. o.
Text: Erik Fiala

Kulturní akce
Dětský karneval
V období plesové sezóny, většinou kolem svátku Svatého
Valentýna, byl každý rok v naší obci pořádán dětský karneval.
Byla to vždy velmi kvalitní a zábavná akce pro děti nejen z naší
vesnice, ale i z blízkého okolí. Tuto akci úspěšně pořádal spolek
Život na venkově. Před organizací karnevalu v roce 2019 byla
- 12 -

obec Podhradní Lhota oslovena o spolupořádání akce se spolkem
Život na venkově. Vzhledem k tomu, že je pro nás důležité
kulturní dění v obci pro všechny věkové kategorie, zapojili jsme
se do spolupráce organizace dětského karnevalu. Snažíme se
navázat na kvalitu pořádaných karnevalů v minulých letech,
proto v programu zůstalo zařazeno vystoupení našich dětí
z aerobiku, taneční a soutěžní aktivity. Letos jsme pro zpestření
programu pozvali Klauny z Balónkova, dále nechybělo ani
ocenění originálních masek, dětská tombola a bohaté
občerstvení.

Chceme poděkovat všem, kteří na této akci pro děti
spolupracovali – jak organizátorům, tak sponzorům. Pokud jste
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se karnevalu zúčastnili, doufáme, že se Vám akce líbila a těšíme
se na další ročník Dětského karnevalu.
Foto: archiv obecní úřad, text Marie Žejdlíková, Radka Švejdová

Pouťový víkend
V polovině prázdnin najdeme v kalendáři svátek Svaté Anny.
Vzhledem k tomu, že farní kostel v Rajnochovicích je zasvěcen
sv. Anně, slavíme vždy následující „pouťový“ víkend plný
kulturních, společenských i duchovních akcí. V naší obci
začínáme páteční pouťovou zábavou, kterou pořádají místní
hasiči. Na letošní zábavu všichni zúčastnění jen tak
nezapomenou.
Dvě hodiny před
začátkem akce
se spustil silný a
dlouhý
déšť,
který po sobě
zanechal velmi
podmáčený
terén. Nebylo to
tentokrát
na
lodičky,
ale
spíše na gumáky. Přesto se ukázalo, že některé lidičky počasí
neodradilo a přišli se pobavit nejen s místními kamarády, ale
také s těmi „Lhoťáky“, kteří se sjedou do rodné obce na tento
víkend i z dalekých krajin. Zábavou nás provázela kapela Motus.
- 14 -

V sobotu pořádá každoročně obec Podhradní Lhota pouťové
posezení na návsi, na kterém se mohou občané společně setkat a
pobavit. Po loňském zrušeném pouťovém posezení (z důvodu
deště), nám letos počasí přálo. Akci jsme zahájili krátkou
bohoslužbou u kapličky, po které přednesl pár slov pan starosta.
K poslechu a tanci nám zahrála hudební skupina One Classic.
Děti k zábavě využily připravený skákací hrad a možnost
malování na obličej. Gulášek a další pochutiny a tekutiny pro nás
tentokrát zajistilo Myslivecké sdružení Podhradní Lhota.
Pouťový víkend bývá završen v neděli, kdy jsme měli možnost
zúčastnit se mše svaté v kostele Svaté Anny v Rajnochovicích a
následně se stavit pobavit na kolotoče a další doprovodný
program v Rajnochovicích.
Foto: archiv obecní úřad, text Marie Žejdlíková, Radka Švejdová

Z denního chodu obce
V kulturním domě máme za sebou kompletní rekonstrukci
sociálního zařízení v patře a odstranění prosklených konstrukcí
ve vstupu. Připravuje se rekonstrukce sociálního zařízení šaten a
vytvoření jednotného zázemí pro občerstvení. Vedle kulturního
domu na místě bývalého fotbalového hřiště byla zahájena
výstavba multifunkčního hřiště, které bude využitelné nejen
v letních měsících, ale také v zimě pro ledovou plochu, pokud
k tomu budou klimatické podmínky.
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Společenská kronika
V souladu s nařízením na ochranu osobních údajů, tzv. GDPR,
jsme byli nuceni informace do společenské kroniky dávat v
zúženém formátu. Mnozí tuto kroniku zrušili úplně, což jsme
nechtěli, neboť tuto rubriku vnímáme jako oblíbenou. Bez
některých údajů se pak zdá, že jsou to informace kusé a zbytečné,
na straně druhé to občany pobízí k většímu přemýšlení a
vzpomínání.
Narození:
Alžběta Kunzová
Julie Šnajdarová

Adéla Chytilová
Eliška Dokoupilová

Zemřeli:
Eliška Jemelíková
Lenka Letochová
Alois Staša

Marie Stašová
Martin Burda
Marie Hošáková

Odstěhovali se:
Pavel Šindler
Jena Sikorová
Přistěhovali se:
Věra Musilová
Petr Vičan

Lukáš Hájek

Václav Zouhar
Vladimír Kyzek
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Naši jubilanti:
Leden 2020
Kapplová V.

Hostašová E.

Únor 2020
Staněk B.
Mohylová M.

Knedla F.
Vičanová J.

Březen 2020
Šindelková A.

Svoboda J.

Duben 2020
Uher I.

Bejdáková E.

Květen 2020
Vičanová M.
Jemelíková M.

Rajnochová J.
Jež J.

Červen 2020
Tomčák J.
Červenec 2020
Žejdlíková M.
Kundrátová H.

Šindelková L.

Září 2020
Chromcová M.
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
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Co nás čeká ve 4. čtvrtletí 2020
V nadcházejícím období se jen velmi těžko stanovují data pro
konání různých akcí. Listopad je obdobím pro Vítání občánků,
ale tato akce bude odložena na rok 2021. Rozsvěcování
vánočního stromu je venkovní akcí, která by se konat měla, avšak
doba je natolik nejistá, že již těžko něco predikovat.

Do dalších vydání bychom rádi zařadili rubriku z historie naší
obce, spolu s historickými fotografiemi a pohlednicemi. Pokud
by někdo z občanů měl nějakou historickou fotku, či pohlednici
naší obce a bude ochoten se o ni podělit s ostatními, rádi ji
otiskneme.

Foto a Text: archiv Erik Fiala
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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
Mobilní rozhlas pro občany

Vydal: Obecní úřad Podhradní Lhota. Dne 1. října 2020
Distribuce: Neprodejné, do schránek občanům obce, na obecním úřadě, na
webových stránkách obce www.podhradnilhota.cz
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