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Z jednání zastupitelstva
Ve 2. čtvrtletí roku 2016 se konalo jediné zasedání
zastupitelstva, které připadlo na konec června. Kompletní zápis
je ke zhlédnutí na webových stránkách obce.
Zasedání zastupitelstva ze dne 28. 6. 2016
Hlasováním byly schváleny nebo zamítnuty následující body
jednání:
1) Starosta projednal se zastupitelstvem závěrečný účet obce za
rok 2015.
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2) Starosta obce projednal se zastupiteli účetní závěrku obce za
rok 2015, hospodářský výsledek obce za rok 2015 a jeho
převedení na účet 432.
3) Starosta obce projednal se zastupiteli účetní závěrku Mateřské
školy Podhradní Lhota, hospodářský výsledek a jeho převedení
do rezervního fondu.
4) Pro rekonstrukci sociálního zařízení v mateřské škole
Podhradní Lhota byly předloženy 3 cenové nabídky dle
položkového rozpočtu:
a) JH MONTA s.r.o. Osíčko 107 – 584 188 Kč
b) Jan Holub, Vysoká 52, Hustopeče nad Bečvou – 659 459
Kč
c) Marek Večeřa, Choryně 253 – 625 845 Kč
Tyto částky jsou včetně DPH a obsahují návrh na rekonstrukci
v obou patrech mateřské školy, kde jsou sociální zařízení
naprosto identická.
Zastupitelstvo rozhodlo o rekonstrukci sociálního zařízení jen
v přízemí a jako dodavatel byl vybrán JH MONTA s. r. o.
Osíčko, za cenu 292 094,- Kč. Současně zastupitelstvo obce
zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na zakoupení malotraktoru na sečení
hřiště a přilehlého areálu SK Rajnochovice ve výši 20.000,- Kč.
6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cenovou nabídku
pro zpracování geometrického plánu jako podkladu pro výkup
pozemků pod cyklostezkou ve výši 46 800 Kč bez DPH od
zhotovitele firmy ValMez Geo s.r.o
7) Starosta seznámil zastupitele se závěrečným účtem Svazku
obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem.
Zastupitelstvo tento závěrečný účet vzalo na vědomí.
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8) Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2016.
Další body jednání:
a) Hledá se kronikář obce, dlouhodobě není náhrada za
předchozího kronikáře.
b) Od 30. 6. do 3. 7. 2016 se koná v Ostrožské Lhotě XXXVI.
sraz Lhot
c) Starosta chce zorganizovat výjezd na Kelečskou rozhlednu.
d) 30. 7. 2016 bude před obcí Pouťové posezení.
e) Vyjmutí lesních pozemků na Hradě z půdního fondu, aby
mohlo proběhnout zakonzervování stěn zříceniny hradu Zubříč.
f) Chodníky okolo hlavní cesty jsou zaměřeny, podklady jsou
zaslány k dalšímu zpracování firmě Archsta servis Brno.

Rozhledna na Kelčském Javorníku slouží turistům
již téměř rok
Slavnostní otevření rozhledny Kelčský Javorník se uskutečnilo
15. září 2015. Této události však předcházelo několik let práce a
vynaloženého úsilí všech, kteří byli spojeni s myšlenkou a
touhou rozhlednu na Kelčském Javorníku postavit.
Od první oficiálně zveřejněné myšlenky postavit rozhlednu
uběhlo dlouhých 10 let. Během tohoto období byly překonávány
nelehké překážky, proběhl nespočetný počet jednání na různých
úrovních. Následoval pak rok 2012, kdy Podhostýnský
mikroregion vypsal architektonickou soutěž, do níž se přihlásilo
úctyhodných 56 návrhů. Avšak jediný byl dílem ženy, ing. arch.
Marty Balažíkové z Brna, a právě ten byl dílem vítězným. Ve
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zdlouhavém výběrovým řízení na zhotovitele díla byla vybrána
firma Commodum, spol. s r. o. z Valašské Bystřice. Během 6
měsíců byla rozhledna dokončena.
Celková výška stavby je 35 metů, přičemž výška horní
vyhlídkové plošiny je 30 metrů. Má 156 schodů a celkem 12
zastavení s vyhlídkou rozmístěných v pravidelných intervalech.
Osvětlení je napájeno fotovoltaickými články. Hodnota stavby
je zhruba 10 miliónů (85 procent uznatelných nákladů je z dotace
Regionálního operačního programu Střední Morava, 15 procent
z vlastních zdrojů, jež jsou tvořeny finančním podílem všech
obcí Podhostýnského mikroregionu a dalších dárců finančních
částek, mezi nimi jsou obce z blízkého okolí - a Sdružení přátel
Kelčského Javorníku).
Kelčský Javorník se svojí nadmořskou výškou 865 m n. m. je
nejvyšší horou Hostýnských vrchů. Na jeho vrcholu v minulosti
stálo několik výškových věží. V roce 1922 zde byl nad
trigonometrickým bodem z roku 1821 vztyčen 12 metrů vysoký
dřevěný pilíř, za 2. světové války pak téměř 40 metrů vysoká
dřevěná observační věž. V roce 1956 se však zřítila a později
byla nahrazena čtyřposchoďovou triangulační věží. Po jejím
zániku v 80. letech minulého století zde vyrostla nižší třípatrová
dřevěná měřičská věž, která byla po roce 2000 odstraněna.
Břetislav Šťasta
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Kulturní akce
Stavění a kácení máje
Máme za sebou druhý ročník obnovené tradice ve stavění a
kácení máje na návsi. Nejprve se „v hradě“ vyhlídnul vhodný
strom, domluvili se chlapi a šlo se na věc. Poražený strom se
podařilo ručně stáhnout až na cestu do Šraněk a pak jej stačilo
dovést na náves a oloupat. Máj měl letos délku 25m a chlapi se
do stavění pustili, jak se patří bez pomocí techniky jen vlastními
silami. Po trochu rozpačitém začátku, se dá říci, že vše proběhlo
hladce a všem zúčastněným při stavění patří velký dík a obdiv.
Na letošní Máj už byli všichni odvážlivci krátcí a proto
vydržel až do posledního květnového víkendu na slavnostní
kácení. Odpolední program zahájili tanečníci z Javorníčku, kteří
tak byli něco jako předskokani taneční skupiny Mezříčan, kterou
doprovodila cimbálová muzika. Vidět lidové tance v krojích na
návsi byla skutečně pěkná podívaná. Opět se to neobešlo bez
májového deště, ale alespoň se tanečníkům neprášilo od noh.
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Poté pokračovala volná zábava doprovázena silovými soutěžemi
pro dospělé a zábavnými soutěžemi pro děti. Dospělí soutěžili
v silových disciplínách: nesení závaží (60kg), převracení
traktorové pneumatiky, přehoz balíku slámy přes hrazdu a hod
kládou. Většina soutěžících se osmělila až po té co se posilnili
alkoholem, ale bohužel čas na soutěžení byl dán programem a na
některé se možná ani nedostala řada. Děti ve svých soutěžích si
také pěkně zazávodily a vítězi byly všechny děti, které se
zúčastnily. Celá akce dospěla do svého finále a tím se stalo
samotné skácení Máje. Byla připravena dvoumužná pila, která je
tradičním nástrojem pro takové kácení. Stačilo pár svižných
tahů, a na to že káceči toto nářadí
společně drželi poprvé v rukou, spadl
Máj přesně na určené místo, kde
číhali lovci vlajky. Ukořistitel vlajky
za odměnu pak dostal láhev dobré
slivovice a vylosoval výherce Májky.
Na samotný závěr byli vyhlášeni
siláci Lhoty, kteří se nejlépe zhostili
připravených disciplín a prokázali
tak svoji silovou všestrannost. Bylo
vidět, že ani ženy se nenechaly
zahanbit a prokázali svou sílu, a jak
už to zpravidla bývá, překonaly i
některé muže. Odměnou pro výherce
byly produkty a služby od místních
podnikatelů. Odpolední program byl
tímto ukončen a každý se již bavil podle libosti.
Další ročník už se plánuje, možná s živou muzikou po zbytek
večera.
red.
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Sraz traktorů 2016
„Cestou necestou, polem nepolem, jedu za tebou velkým
malotraktorem.“
I to si dnes mohli zpívat fanoušci zemědělské techniky,
která se opět po roce vrátila na náves v Podhradní Lhotě, kde se
konal již III. ročník akce pod názvem Sraz traktorů.
Po nejisté předpovědi počasí a velkém množství mraků,
které se předchozí den objevily na obloze, se pořadatelům
podařilo nemožné. Opět jim vyšlo krásné slunečné počasí, a tak
se diváci, kteří se na návsi sešli v hojném počtu, mohli těšit na
účast mnoha zemědělců z Podhradní Lhoty a okolí.
Největší zájem vzbudilo u diváků vystoupení Železného
Zekona, který navodil příjemnou a uvolněnou atmosféru. Pro
ukázku své síly ovšem potřeboval pomoci i od přihlížejícího
publika, které velmi ochotně tomuto přání vyhovělo. Velký ohlas
také vzbudilo vystoupení dětí z tanečního spolku ASPV
s choreografií pod názvem Pozdrav z daleka.
Za zmínku také stojí
příjezd obřího traktoru
Johny-Deere,
kterým
přijelo
zaujmout
publikum
družstvo
z nedaleké Kelče.
Během
celého
odpoledne
bylo
připraveno hned několik disciplín, ve kterých ukázali řidiči
těchto překrásných strojů své umění a talent. V průběhu konání
společné vyjížďky traktorů si mohli obtížnost tratě vyzkoušet
nejmladší traktoristé, pro které byl připraven šlapací traktůrek.
Zdál se to být velice těžký úkol, ale nakonec i ten nejmenší
-7-

závodník dojel do cíle. Následně na trať vyrazili ostřílení borci,
kteří s naprostou přesností dokázali tuto trať pokořit.
„Jsme velice rádi, že počet účastníků naší akce každý rok stoupá.
I diváci dorazili ve větším počtu než loni. Máme přihlášeno 22
strojů ve třech kategoriích: malotraktor, domácí a sériová
výroba. Byli jsme nuceni pozměnit pravidla Jízdy zručnosti, což
se projevilo značným snížením rychlosti, ale zato zvýšením
obtížnosti tratě, se kterou se soutěžící poprali bravurně,“
pochvaloval si jeden z organizátorů.
Vyhlášením výsledků však akce nekončila. Na večer byla
připravena taneční zábava s půlnočním překvapením, které
oficiálně ukončilo III. ročník Srazu traktorů v Podhradní Lhotě.

„Již teď jsme začali připravovat program na IV. ročník a
doufáme, že bude dodržovat současný trend a zájem diváků a
účastníků opět poroste. Pořád sbíráme zkušenosti a hledáme
inspiraci pro nové soutěže a obohacení doprovodného programu.
Také bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a pomocníkům,
kteří se na konání akce podíleli.“
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S těmito slovy se loučili organizátoři Jiří Novosad,
Radek Novosad a další.
Jiří Novosad

Z denního chodu obce
V obci a obecním lese se průběžně provádí sečení trávy a úklid
veřejných prostranství. Probíhá čištění a zametání chodníků,
údržba keřů, sečení trávy kolem výsadby alejí a keřů. V obecním
lese zaměstnanci vyžínají buřeň kolem nových sazenic a
vysekávají nežádoucí dřeviny. Pokračují také práce na
neutichající kůrovcové kalamitě, která netrápí pouze obecní les,
ale plošně zasáhla velká území české republiky. Provádí se také
údržba obecních budov.
V obecním lese proběhly brigády Dobrovolných hasičů a členů
Mysliveckého sdružení, kde sázeli stromky a stavěli oplocenky.
Proběhla výsadba okrasných dřevin a keřů a založení trávníku
na Kříbku (parčík).
Hospodářská budova za obecním úřadem dostala novou fasádu,
nové okno a vyměnili se svody a opravily vrata. Byly vyčištěny
propustě a příkopy kolem cest, opravily se lesní cesty po těžbě a
za pomocí nového příkopového ramene se sečou příkopy. Na
hasičském cvičišti byla zřízena elektrická přípojka. V lokalitě
Pod Hradem bylo opraveno a vyměněno veřejné osvětlení. U
kulturního domu byl srovnán terén a zasazen nový trávník.
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Připravuje se: 1) Rekonstrukce sociálního zařízení v
přízemí mateřské školy. 2) Rekonstrukce vzduchotechniky v
kuchyni jídelny. 3) Úprava a vydláždění prostoru mezi obecním
úřadem a hospodářskou budovou pro umístění kontejnerů
na tříděný odpad a jako parkovací plocha pro techniku obce. 4)
Rekonstrukce chodníku od návsi po křižovatku na Kříbku po
levé straně.

Společenská kronika
Narodili se:
Staňková Leontine
Kundrát Daniel

14. června 2016
29. února 2016

Hlobil Zdeněk
Novosad Antonín
Forejtek Miroslav
Preislerová Anežka

13. dubna 2016
22. dubna 2016
15. května 2016
8. června 2016

Zemřeli:

Přistěhovali se:
Benková Ludmila
Benková Lucie
Ochocki Lukáš

1. června 2016
1. června 2016
1. června 2016

Mitáš David
Matyáš Stanislav

9. května 2016
19. května 2016

Odstěhovali se:

- 10 -

Naši jubilanti:
Duben 2016
Žejdlíková Alena
Novosad Zdeněk
Doležal Petr
Kappl Václav

50 let
60 let
50 let
60 let

Květen 2016
Vičanová Marie
Strnadlová Alena
Ráblová Růžena
Wiesner Jaroslav
Rajnochová Jaroslava

86 let
60 let
70 let
50 let
85 let

Červen 2016
Šindelek Jaroslav
Klímková Albína

70 let
94 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
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Co nás čeká ve 3. čtvrtletí 2016

29. července
30. července
7. srpna
13. srpna 8:00
2. září

Pouťová zábava
kulturní dům Podhradní Lhota
Pouťové posezení
náves Podhradní Lhota
Hasičská soutěž
„O pohár starosty obce a SDH“
Hostýnská osma, Rajnochovice
přechod Hostýnských vrchů
noční hasičská soutěž

Výzva:
Stále se hledá se kronikář pro vedení obecní kroniky.

Upozornění !!!:
Upozorňujeme na správné třídění odpadů. Černé kontejnery jsou
výhradně pro směsný komunální odpad pro chataře, ke kterým
se nedostane popelářský vůz. Je důležité správné třídění
bioodpadu, větve zvlášť a trávy a listí zvlášť. Obec nezajišťuje
odvoz a zpracování stavební sutě. Každý občan má povinnost
tyto odpady odvést na řízenou skládku např. do Bystřice pod
Hostýnem. Černé skládky jsou předmětem kontroly životního
prostředí, které pak za to uděluje pokuty. Pouze po dohodě na
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obecním úřadě je možné dočasné umístění stavební sutě na
obecním pozemku.

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 20. července 2016
Distribuce: Neprodejné, do schránek občanům obce, na obecním úřadě, na
webových stránkách obce www.podhradnilhota.cz
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