
 

 

 
1. brigáda na prostranství u kulturního domu Špuntov  Obec Fr. Lhota 
 
 
Volby do Krajského zastupitelstva Zlínského kraje a Senátu  
Parlamentu ČR 
 
 
Případné další kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR 
 
 
 
Taneční zábava se skupinou Reflexy v KD Francova Lhota 
 
 
II. Brigáda na prostranství u kulturního domu Špuntov Obec Fr. Lhota 
 
Tvůrčí odpoledne—mozaikování v IC Pulčín   Obec Fr. Lhota a 
od 13.00 do 16.00 hodin      O. s. Amfolkfest 
 
 
Slavnostní otevření Špuntova     Obec Fr. Lhota 
 
 
Obecní zabijačka u Ranče U Zvonu    Kulturní komise 
 
V. ročník RadegastCupu v mariáši v restauraci U Ptáčků         Milan Ptáček 
začátek v 9.00 hodin  
 
 
Tvůrčí odpoledne—smaltování  v IC Pulčín   Obec Fr. Lhota a 
od 13.00 do 16.00 hodin      O. s.  Amfokfest  
 
    
Vítání občánků       Kulturní komise 
 
 
Mikulášská taneční zábava v kulturním domě   TJ Sokol 
 
Rozsvícení vánočního stromu v části obce Pulčín  o.s. Vesničko má  
        milovaná 
 
Adventní dílna a rozsvícení vánočního stromu   Kulturní komise 
 
 
Závěrečné taneční 
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KALENDÁRIUM 

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo III/2012  
vyšlo 10.10. 2012 v počtu 500 ks. 
 
Připomínky, náměty a dotazy, které rádi přijmeme, zasílejte na: 
Adresa:  Obec Francova Lhota Francova Lhota 325, 756 14  
Telefon:   571 458 237 
E-mail:   francova_lhota@volny.cz 

 
www.francovalhota.cz 

 

prázdniny a léto utekly jak voda a podzim se již 
hlásí o své slovo. Do zimy je však ještě potřeba 
dokončit všechny rozpracované úkoly. Pro nás 
to znamená především přivést do zdárného 
konce dvě investiční akce – Špuntov a výstavbu 
sociálního zázemí tělocvičny v základní škole. 
Zároveň se snažíme chystat nové projekty a 
plány pro práci na příští rok. O jednom z těchto 
nových projektů, který je opět zaměřen na naši 
základní školu, se dozvíte uvnitř zpravodaje.  
 
Kromě rozvojových aktivit je naším každoden-
ním chlebem běžný provoz obce a zajištění ve-
řejných služeb. V tomto čísle zpravodaje se 

věnujeme tématu likvidace odpadů. Každý z nás 
vytvořil za loňský rok 164 kg domovního dopa-
du, který se musí zlikvidovat. Je dobré, mít na 
paměti, že nejlepší odpad je žádný odpad. V naší 
společnosti však bohužel není nikdo, kdo by 
žádný odpad netvořil. A protože opakování je 
matka moudrosti, oprašujeme pro Vás několik 
tipů a zásad, jak správně nakládat s našimi do-
movními odpady.  
 
Příjemné čtení novinek z dění naší obce a krásný 
podzim Vám přejí 
 

Kateřina Trochtová a Lumír Kliš 

Milí spoluobčané, 

STŘÍPKY Z ÚŘADU 

KNIHA POHÁDEK 
Připomínáme všem domácnos-
tem, že do konce roku si každá 
domácnost může vyzvednou na 
obecním úřadě svůj výtisk knihy 
pohádek a pověstí z Horno-
lidečska s názvem „Za dlúhých 
večerů..“. Součástí knihy jsou i 3 
CD s pověstmi, které neopako-
vatelně namluvil pan Ludvík 
Vaculík.  
 
VÝPRODEJ KNIH 
Jelikož se v naší obecní knihov-
ně vyskytují knihy, které jsou v 
evidenci již mnoho let a v regá-
lech je už málo místa na nové 
knihy, budou  se staré knihy 
vyřazovat. Tyto pak budou 
nabídnuty k odprodeji za cenu 
5,- Kč za kus. Výprodej bude v 
kulturním domě v době konání 
voleb. 
 
POZEMKY A BYTY 
Obec nabízí k prodeji 3 stavební 
pozemky a k pronájmu 2 obecní 
byty v nových řadovkách. 

KRAJSKÉ A SENÁTNÍ  
VOLBY 
Volby do zastupitelstva Zlínské-
ho kraje  proběhnou  v pátek 12. 
října od 14.00 do 22.00 hodin a v 
sobotu 13. října od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin. Občané, kteří 
mají trvalý pobyt ve Francově 
Lhotě budou volit ve volebním 
okrsku č.1 v kanceláři OÚ. Ob-
čané z místní části obce Pulčín 
budou volit v okrsku č.2 v budo-
vě IC. Ve stejném termínu pro-
běhnou i volby  do Senátu P ČR 
pro volební obvod č. 77.  Hlaso-
vací lístky pro oboje tyto volby 
Vám byly doručeny domů. 
 
V případě, že by se ve volbách 
do Senátu nerozhodlo v prvním 
termínu, budou se volby opako-
vat další týden tj. v pátek 19. a v 
sobotu 20. října ve stejných ča-
sech. Hlasovací lístky by Vám 
byly vydány ve volební místnosti. 
Vemte s sebou občanský průkaz. 
 
 

NÁKUP ENERGIÍ 
Společně s několika dalšími 
obcemi Hornolidečska jsme se 
účastnili společného nákupu 
elektrické energie a plynu na 
komoditní burze. Předpokláda-
ná celková úspora všech zú-
častněných obcí se pohybuje 
kolem 1,8 milionu korun. V 
naší obci předpokládáme celko-
vé úspory v řádu 350 000 Kč a 
to především v platbách za 
spotřebovaný plyn, který se 
podařilo nakoupit o 30 % lev-
něji. Obě komodity máme 
nakoupeny do konce roku 
2013. V příštím roce nás tedy 
čeká nákup znovu na další rok. 
Nákup elektriky a plynu přes 
komoditní burzu je trans-
parentní, jednoduchý a bezpeč-
ný způsob pořízení těchto 
energií. Důležité také bylo 
spojení několika obcí, díky 
čemuž jsme se stali zajímavým 
klientem pro obchodníky na 
burze .    
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Fotbalový turnaj neregistrova-
ných   
se konal 17. července 2012 na místním 
fotbalovém hřišti. Počasí akci nepřálo. 
Hrálo se i v dešti. První místo obsadili 
Habásci, druhé Kajošci, třetí Dolňané 
a poslední byly hostující Bantice. Na 
závěr turnaje byla taneční zábava se 
skupinou Vyhoď blinkr.  
 
17. ročník Amfolkfestu aneb Malé-
ho festivalu na konci světa přilákal své 
příznivce na Pulčín v sobotu 28. čer-
vence 2012. 
Pršet letos začalo až večer.  
 
Myslivecké odpoledne  proběhlo na 
Střelnici ve stejný den. Připravených 
zvěřinových specialit i letos pochybělo. 
Pro děti byl k dispozici skákací hrad. K 
poslechu hrála skupina JenTak. 
 

 

Pulčín v sobotu 29. září. Zúčastnilo se 5 
zájemců o tuto techniku.  
 
16. ročník Valašské drakiády 
uspořádala Valašská nadace na Pulčíně v 
neděli 30. září. Počasí bylo úplně letní, 
bohužel scházel vítr. Závodilo 52 dětí ve 
třech kategoriích. Mezi nejmenšími byla 
nejlepší Nela Machů, která měla vlastno-
ručně vyrobeného dráčka, druhý byl 
Antonín Randus a třetí Eliška Pechálová. 
Ve 2. kategorii byl nejlepší Jiří Silvestr 

Francovolhotská pouť. Už v pátek 31. 
srpna hrála před Rančem U Zvonu skupina 
Vyhoď blinkr. V sobotu 1. září byla v kul-
turním domě taneční zábava se skupinou 
Street69. Pořádali ji místní hasiči. V neděli 
pak opět před Rančem U Zvonu hrála 
mladá cimbálová muzika z Valašských Klo-
bouk.    
 
Tvůrčí odpoledne  - pletení z pedigu. 
První z plánovaných akcí pořádaných Obcí 
Fr. Lhota a o.s. Amfolkfest proběhlo v IC 

před Adélkou Randusovou a Adélkou  
Václavíkovou. Mezi žáky druhého stup-
ně zvítězil Jakub Žídek. Další byla Klára 
Dostálová a Tereza Fojtíková. Pořada-
telé měli přichystáno opět dostatek 
cen, takže se dostalo na všechny. Kaž-
dý také obdržel Památeční list a od 
členek o.s. Vesničko má milovaná per-
níkového, pěkně malovaného dráčka.  

POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE V TOMTO ČTVRTLETÍ 

ZÁŘÍ 

SRPEN 
Jan Brlica starší vystavoval své dře-
vořezby v Karlovickém muzeu na Vý-
stavě řezbářů jubilantů. 
 
10. dožínky na Trochtově poli byly 
v neděli 19. srpna. Po společné  
sklizni obilí sloužil na poli místní pan 
farář mši svatou.  
Dožínky pořádala Valašská nadace. Je 
to další část akce Od zrníčka ke chle-
bíčku aneb Chléb náš vezdejší. 
 
7. společné posezení na rozhled-
ně na Čubově kopci bylo v sobotu  
25. srpna 2012. Členky kulturní komi-
se připravily táborák.  Milým překva-
pením  byla velká účast našich občanů. 

7. jarmark lidových řemesel na 
Pulčíně uspořádalo občanské sdruže-
ní Vesničko má milovaná v sobotu 4. 
srpna 2012 v prostorách u IC. Zúčast-
nilo se třicetšest vystavovatelů. Jim i 
příchozím hrála cimbálová muzika 
Čardáš. Z našich občanů vystavoval 
své keramické výrobky Tomáš Juráň. 
Děti ze Včelařského kroužku při ZŠ 
zde nabízely medové dobroty. Ivana 
Žídková se svými krajkářkami a krajká-
ři předváděli krásu paličkování. Jarme-
ku se zúčastnilo asi 700 návštěvníků. 
Ti si zároveň mohli prohlédnout výsta-
vu fotografií Igora Míchala v Galerii IC 
nebo navštívit kapli sv. Ducha.  
 
Od 2. do 5. srpna proběhlo Setkání 
řezbářů u Karlovského muzea. 
Svou tvorbu zde představil Jan Brlica 
ml.  
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ČERVENEC 

TVŮRČÍ DÍLNY NA PULČINÁCH 
 
Pro milovníky současných kreativních 
technik je připraven Kurz mozaiková-
ní, na kterém si můžete vytvořit mozai-
kový tácek, proběhne v sobotu 27. října 
2012 v době  od 13.00 do 16.00 hodin v 
Informačním centru Pulčín. Poplatek za 
materiál bude od 70,- do 200,- Kč. 
Kurz smaltování, na kterém budete 
mít možnost si vytvořit zajímavý šperk či 
sponu do vlasů, proběhne v sobotu 24. 
listopadu 2012 v době od 13.00 do 16.00 
hodin v Informačním centru Pulčín. Po-
platek za materiál je od 80,- do 200,- Kč. 

ZABÍJAČKA 
 
Kulturní komise Vás srdečně zve na 3. 
obecní zabijačku. Tato bude v sobotu  
17. listopadu 2012 u Ranče U Zvonu. 
Zabijačkové speciality si můžete buď 
zakoupit domů, nebo si na nich po-
chutnat v jídelně hotelu. Místní řezník 
pan Josef Smetana s kolektivem připra-
ví klasickou zabijačkovou máčku, prejt, 
čerstvé sádlo, škvarky a další dobroty.  
Odpoledne bude doplněno hudbou. 

VÍTÁNÍ ADVENTU 
 
V neděli 2. prosince 2012 proběhne 
odpoledne v kulturním domě Ad-
ventní dílna. Návštěvníci si mohou 
buď zakoupit nebo si sami vyrobit 
různé výrobky s vánoční a adventní 
tématikou. Začátek bude ve 14.00 
hodin. 
 
V 17.00 hodin bude společné rozsví-
cení vánočního stromu před kultur-
ním domem. Připraveno bude malé 
hudební pásmo dětí ze školy a škol-
ky. 

 

V loňském školním roce chodilo do 
kroužku 11 děvčat a 4 chlapci  z Franco-
vy Lhoty a  4 děvčata a 5 dospělých kraj-
kářek z Valašských Klobouk a okolí a 2 
krajkářky z Brumova. 
 
Školní rok jsme zahájili výstavkou prací 
ve výloze obchodu s textilem ve Franco-
vě Lhotě a ve výloze vinotéky ve Valaš-

ských Kloboukách. Zúčastnili jsme se 
Mikulášského jarmarku a  velikonočního 
odpoledne ve Valašských Kloboukách. 
Dále řemeslného jarmarku v Prlově a 
na Pulčíně. Měli jsme také víkendový 
kurz paličkování v krásném prostředí  
Envicentra ve Vysokém Poli, Školní rok 
jsme zakončili výletem do Rožnova pod 
Radhoštěm. 

Poděkování patří nejen dětem za snahu 
a trpělivost po celý rok, ale i rodičům 
za podporu a pomoc při dopravě na 
akce. 
         Ivana Žídková 

stromků vysazených v obecním sadě s 
přípravou na zimní období a poučnou 
přednáškou. Přednášku s ukázkou ošet-
ření provede zkušený ovocnář p. Anto-
nín Bětuňák i pro širší veřejnost . Ter-
mín bude oznámen obecním rozhlasem. 
Poslední akcí v tomto roce bude v so-
botu 1. prosince rozsvícení vánočního 
stromečku u kaple sv. Ducha a výstava 
betlémů v Galerii IC.  

KROUŽEK PALIČKOVÁNÍ 

SPOLEK HOUBAŘŮ 

Pořadatelé žádají členy spolku i ostatní 
houbaře, aby nosili od pátku vzorky hub, 
které je možné odevzdat u p. Aloise 
Žídka nebo přímo do restaurace U Ptáč-
ků. 
Srdečně zvou pořadatelé 
   Luděk Hřib 

 

ČEZ distribuce si dovoluje požádat 
vlastníky a uživatele pozemků, nad kte-
rými je umístěno vedení NN, o odstra-
nění a okleštění stromoví a jiných po-
rostů ohrožujících bezpečné a spolehli-
vé provozování zařízení distribuční 
soustavy v majetku společnosti ČEZ 
distribuce, a.s. 

Spolek hřibařů Francova Lhota zve 
všechny příznivce houbaření na  
9. ročník výstavy hub.  
Tato se koná v neděli 14.10.2012 v re-
stauraci U Ptáčků. Zahájení je ve 13.00 
hodin. 
V pondělí bude výstava přístupná od 
10.00 do 16.00 hodin. 
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VESNIČKO MÁ MILOVANÁ PULČÍN  

N o v á  i n f o r m a č n í  t a b u l e 
U příležitosti letošního jarmarku instalo-
valy členky sdružení před trampskou 
hospodu U Williho novou informační 
tabuli o Pulčinách   
Když zavítáte na Pulčín, prohlédněte si ji.  
 
Co o.s. plánuje 
Na měsíc říjen připravují členky důklad-
nou prohlídku s ošetřením 70 ovocných 

UPOZORNĚNÍ ČEZ 

Od roku 2009 pořádáme dětské letní 
tábory s jezdeckou tématikou. Začali 
jsme na louce se třemi týpí a provizorní 
jídelnou.  
 
V roce 2010 za pomoci obce a našich 
kamarádů dostalo tábořiště novou podo-
bu, dominuje mu zastřešená jídelna s 
kuchyňku a umývárnou. Chloubou naše-
ho tábořiště se stala mongolská jurta 
uvedená do provozu 1.7.2010. Během 
letních táborů v ní nacházejí romantické 
zázemí děti i jejich vedoucí. Mimo prázd-
niny slouží k ubytování návštěvníků Hu-

SMUTNÉ ZPRÁVY Z HUCUL CLUBU 

cul clubu.  
 
Po skončení letošních prázdnin se začaly 
dít divné věci…  
 
Opakující se nepořádek kolem ohniště, 
ničení vnitřního vybavení kuchyňky, umý-
várny a záchodků. Ve čtvrtek 27. září při 
příchodu na tábořiště s našimi návštěvní-
ky, kteří se chtěli ubytovat v jurtě, jsme 
zjistili, že jurta je na několika místech 
pořezaná a v umývárně je rozřezané od-
padní potrubí. Kolem nepořádek, rozhá-
zené dřevo v přístřešku, rozbité a převrá-

cené lavičky u ohniště…. 
 
Tábořiště je vystavěno na soukromém 
pozemku a je ve vlastnictví soukromé 
osoby a nelíbí se nám, jak je s tímto 
majetkem a užíváním prostoru z řad 
nevítaných návštěvníků zacházeno. 
Výsledkem šetření této události, poško-
zení soukromého majetku (základní 
cena nové jurty je 160 000,- Kč) jsou 
jména dětí ve věku 10-11. 
 
Je nám to opravdu líto. 
Alena Vaculíková 

Staré fotografie 
Pro doplnění obecní kroniky si Vás 
dovolujeme požádat o  zapůjčení foto-
grafií z výstavby nebo dokončení budo-
vy Ranče U Zvonu (1988/1989). Foto-
grafie budou po naskenování vráceny. 

ŽÁDOST 



 Radek Chmela na „republice“ 
V červenci se náš hasič Radek Chmela 
zúčastnil svého prvního Republikového 
mistrovství ČR v hasičském sportu. Na 
této prestižní akci se umístil na výbor-
ném 4. místě v závodu jednotlivců. 
Radek i celý hasičský sbor děkují touto 
cestou všem sponzorům a dárcům, kteří 
jeho účast na mistrovství podpořili. 
 
Naše hasičské družstvo mužů objelo 
celkově po Česku i Slovensku 26 soutěží. 
Na většině těchto závodů předvedli veli-
ce slušné výkony a pomalu se dokáží 
vyrovnávat i těm nejlepším družstvům. Z 
řad členů, ale zní, že příští rok se chtějí 
opět zlepšit a vydají proto maximum.  
A tady je pár jejich nejlepších výsledků za 
rok 2012. 
23.6.2012 Kateřinice 
Výsledný čas: 15:81, umístění: 1./ z 11 
25.8.2012 Vsetín 
Výsledný čas: 15:54, umístění 1./9 
11.8.2012 Horní Lideč 

Výsledný čas: 14:98, umístění 2./20 
26.8.2012 Valašská Senice 
Výsledný čas: 16:30, umístění 2.10 
1.9.2012 Beluša (SK) 
Výsledný čas: 16:28, umístění 3./22 
1.7.2012 Študlov 
Výsledný čas: 15:45, umístění 4./15 
2 2 . 9 . 2 0 1 2  V r b ě t i c e — n o č n í 
Výsledný čas: 16:72, umístění 4/20 
29.9.2012 Pov. Bystrica (Milochov 
SR) 
Výsledný čas: 14:83, umístění 4./12  
10.8.2012 Bystřička— noční 
Výsledný čas: 16:41, umístění 5./40 
 24.6.2012 Francova Lhota 
Výsledný čas: 16:05, umístění 6./21 
5.8.2012 Lidečko 
Výsledný čas: 15:31, umístění 6./44                                        
Nejlepší čas činil 14:83 a to v Milochově 
na Slovensku.  
 
Soutěž TFA (nejtvrdší hasič přeži-
je) - fyzická a silová soutěž. Zúčastni-
li jsme se více závodů než minulý rok a 
vyplatilo se to. Ve Vsacké lize jsme cel-

kově obsadili 2. místo a po domluvě 
bude tato specifická soutěž zařazena 
příští rok i k nám do Francovy Lhoty. 
Výsledky:  
TFA Stanovnice 30.6.2012 
Radek Smolík (2:02,52) 7. místo 
Martin Bambuch (2:11,68) 13. místo 
Jaroslav Změlík (2:35,08) 22. místo 
Celkově 3. místo 
TFA Růžďka 28.7.2012) 
Jakub Piastek (1:36,97) 2. místo 
Radek Chmela (1:38,10) 3. místo 
Radomír Kindl (1:42,94) 6. místo 
Radek Smolík (1:43,28) 7. místo 
Ladislav Šerý (1:54,47) 19. místo 
Martin Bambuch (1:57,78) 24. místo 
Celkově 1. místo 
Vsacká liga jednotlivci 
Radek Smolík—3. místo 
Martin Bambuch—7.místo 
Vsacká liga celkově 2. místo 
 
Hasiči tímto děkují všem, kteří je při 
soutěžích podporovali a fandili 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

SPORT A TURISTIKA 
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7. Mladí a neklidní 
8. Viditelně lepší Francova Lhota 
9. Šance 
10. Žabáci 
   K.Sucháček 
 
Fotbal 
Aktuální umístění našich fotbalistů je 
následující 
Žáci:       1 místo,   skóre 24:3   18 bodů 
Dorost:: 6. místo   skóre  24:27 13 bodů 
Muži:     11. místo  skóre 17:20 10  bodů 

Turistické akce 
Během prázdnin podnikli naši turisté 
několik výletů. Navštívili jsme hrad Bru-
mov, Klášťov, Vršatec, Červený Kameň, 
Lednicu, Zubák a další okolní obce. 
Všechny akce pořádáme společně 
s turisty ze Střelné. V pátek 28. 9. byl 
zorganizován opět zájezd do Malé Fatry. 
Pokud by byl velký zájem, budeme tuto 
akci opakovat nebo uděláme jinou. O 
všech výletech jste informováni ve skříň-
ce KČT a na nástěnce u OÚ a u dolního 
obchodu. 
 
Burčákový turnaj ve volejbalu  
- 22. ročník 
Turnaj se uskutečnil v sobotu 22. září 
2012 v polyfunkčním sportovním areálu . 
Zúčastnilo se deset smíšených družstev. 
Jak název napovídá, musel zde být i bur-
čák. Byl dobrý a prodalo se ho cca 250 
litrů.  
Závěrečné pořadí:   
1. Tuřany 
2. Opilé krásky 
3. Dálnice 
4. Divočáci (Tuřany II) 
5. Horní Lideč 
6. Walašská Cyklistická Peruť 

Kopání hrobů 
V případě potřeby vykopání hrobu se 
obracejte na firmu Kamenictví Válek 
Tomáš. Tato firma Vám nabízí nově 
výkopy hrobů, včetně demontáže 
pomníků, dekorace k pohřbu, zaháze-
ní hrobu a kompletace pomníku. 
Telefon: 724 448 407 
www.kamenictvi-valek.cz 
 
Kovošrot Horní Lideč  
oznamuje zahájení provozu. Provozní 
doba je v pátek od 8.00 do 16.00 
hodin a v sobotu od 7.00 do 13.00 
hodin. Kovošrot je umístěn za provo-
zovnou firmy Filák. 
Telefon: 775 643 250 
 
Ranč u Zvonu 
Od léta provozuje Ranč u Zvonu 
slečna Tereza Srbová z Valašské Po-
lanky. Opět zde můžete v průběhu 
pracovního týdne i o sobotách a 
nedělích využívat denních menu. 
Během víkendů si také můžete ve 
speciálních akcích vychutnat piva 
malých pivovarů.  

INZERCE 

CVIČENÍ PILATES 

Cvičení začíná 18. října 2012 a bude 
bývat pravidelně ve čtvrtkv v 18.00 ho-
din. Cvičit se bude v budově mateřské 
školy. Je třeba si s sebou přinést  pod-
ložky  a pohodlné oblečení. 
Cvičení povede paní Anna Tkadlecová. 

Narodili se nám: 
 
15.6.2012 Anna Vrečková, 
  Fr. Lhota č. p. 203 
 

 7.7.2012  Eliška Trochtová, 
  Fr. Lhota č. p.199 
 

 1.8.2012  Antonín Filák, 
  Fr. Lhota č. p. 362 
 

20.9.2012 Matěj Kašpárek 
  Fr. Lhota č. p. 95 
 
Vítáme je mezi nás!  
 
 
 
 

Navždy nás opustili: 
 
 7.7.2012 Marie Juráňová (nar. 1932) 
 Fr. Lhota č. p. 164 
 

13.7.2012 Anežka Šátková (nar.1926) 
 Fr. Lhota č. p. 282 
 

28.8.2012 Marie Kučná (nar.1958) 
 Fr. Lhota č. p. 60 
 

 1.9.2012 Marie Zádrapová (nar. 1924) 
 Pulčín č. p. 58 
 
1.10.2012 Alois Matůš (nar.1920) 
 Francova Lhota č. p. 259 
 
Čest jejich památce!  
 

odpadu v přepočtu na obyvatele je 
schopna obec vytřídit, tím vyšších od-
měn může dosáhnout. 

 
Zásady svozu tříděného komunální-
ho odpadu (barevné pytle): 
• Musí být dodržovány druhy odpadů a 

barvy pytlů. Žlutý pytel = plasty, mod-
rý pytel = papír, zelený pytel = barevné 
sklo, bílý pytel = bílé sklo, oranžový 
pytel = nápojové kartony.  

• Tabulkové sklo (papír) může být na 
svozovém místě připraveno v jiné ná-
době než je plastový pytel, který by 
sklo rozřezalo, ale k nádobě musí být 
přiložen prázdný pytel v počtu kusů, 
dle objemu skla.  

 

Prvním krokem k úspěšné likvidaci odpa-
du, je jeho roztřídění. Jednoduché pravi-
dlo zní: do popelnice (nikoliv do kotle) 
patří jen ten odpad, který už opravdu 
nelze nijak jinak využít. V naší obci již 
dlouhá léta využíváme pytlového systému 
sběru tříděných odpadů. Důsledným 
tříděním námi vytvořeného odpadu: 
• šetříme přírodní zdroje, protože vytří-

děný odpad je dále využíván k výrobě 
nových produktů (většina našich flee-
cových bund a mikin byla původně pet-
láhvemi), 

• šetříme obecní pokladu, protože vývoz 
popelnic je nejdražší položkou v celém 
systému svozu odpadů, 

• zvyšujeme příjmy rozpočtu obce od-
měnami za vytříděný odpad. Čím více 

Pokud si nejste jisti, zda třídíte správně, 
můžete využít rad na webových strán-
kách www.jaktridit.cz. 
 
Zásady svozu směsného komunál-
ního odpadu (popelnice): 
• Popelnice nesmí být přeplněná a musí 

mít zavřený poklop. Všechen odpad 
nad míru popelnice nebude vyvezen. 

• Odpad uložený volně u popelnice 
nebude odvezen. Takový odpad patří 
buď do další popelnice, nebo do samo-
statného černého pytle, který musí být 
také označen žetonem. 

• Velké popelnice o obsahu 240 l (běžná 
popelnice má objem 110l )musí být 
opatřeny 2 žetony. 

• V popelnici nesmí být žhavý popel. 

Z EVIDENCE OBYVATEL        

ODPADY ... 

ÚKLID A ÚDRŽBA OBCE 

menišť o celkové délce 500 metrů.  
 
CHODNÍK NA HŘBITOVĚ 
Od září slouží všem návštěvníkům hřbi-
tova nový chodník v jeho staré části. 
Vybudování chodníku a nový rozvod 
vody stál obecní pokladnu 299 000 Kč. 
Do konce roku pak bude dokončen ještě 
rozvod elektřiny. 
 
ÚDRŽBA MAJETKU 
V průběhu léta jsme se skupinou našich 
pracovníků a občanů vykonávajících ve-
řejnou službu prováděli především práce 
na úklidu obce, údržbě veřejné zeleně a 
obecního majetku. Probíhalo natírání 

budov technického zázemí obce, garážo-
vých vrat, stodoly, zázemí vleku, přestav-
ba a oprava sklepa v kulturním domě, 
příprava nových košů k venkovním pose-
zením či čištění potoka v Kočičině. 
 
NÁKUP NOVÉHO AUTA  
Zastupitelstvo obce schválilo nákup 
poškozeného čistícího vozu, který bude-
me po opravě využívat k čištění našich 
místních komunikací. Investice do náku-
pu vozu činila 77 800 Kč. 
 

VEŘEJNÁ SLUŽBA 
Od počátku roku obec ve spolupráci s 
Úřadem práce ČR realizuje tzv. veřejnou 
službu, která je určena pro osoby dlou-
hodově nezaměstnané, či často evidova-
né uchazeče o zaměstnání. Od počátku 
roku se veřejné služby v obci zúčastnilo 
19 uchazečů. Již pro 8 osob z veřejné 
služby bylo u obce vytvořeno půlroční 
dotované pracovní místo.  
 
OPRAVY PLOTŮ 
V průběhu léta a podzimu se intenzivně 
věnujeme údržbě plotů. Opravou či vý-
měnou prošly poškozené ploty u mateř-
ské školy, u obecních vodojemů a pra-
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Další změny (sňatky, rozvody) Vám v 
současné době nemůžeme sdělit, jelikož 
po zavedení tzv. Základních registrů 
nyní nedostáváme sestavy evidence 
obyvatel naší obce tak, jak jsme byli  
zvyklí.  
 
Vítání občánků  
bude v neděli  
25. listopadu 2012 v kulturním domě. 
Rodičům dětí narozených v roce 2012 
budou rozeslány pozvánky. 
Na slavnost jsou zváni i prarodiče. 
Kulturní pásmo připraví děti ze školy a 
ze školky. 



 

V průběhu letošního roku jsme podali 
žádost o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí na zateplení mimoškol-
ního pavilonu základní školy. Náš projekt  
byl úspěšný a byl doporučen k financová-
ní. Díky projektu budou v celém pavilo-
nu, kde nyní sídlí první stupeň a školní 

jídelna s kuchyní, vyměněna okna, zatep-
lena fasáda a strop. Cílem celého projek-
tu je snížení energetické náročnosti celé 
budovy. Pokud nenastanou žádné zásadní 
potíže, budeme projekt realizovat v příš-
tím roce.  S přípravou žádosti nám velmi 

pomohla Energetická agentura Zlínského 
kraje o. p. s. 

do kontejneru Elektrowin u kulturního 
domu. 

• Velké elektrospotřebiče (lednice, spo-
ráky, pračky) – pro jejich likvidaci je 
možné využít zpětného odběru elek-
trospotřebičů, který je organizován 
v rámci jarního a podzimního svozu 
velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu. Veškeré takto odevzdávané 
spotřebiče však musí být kompletní. 

• Nebezpečný odpad (barvy, laky, pneu) 
– můžete zlikvidovat při sběru, který 
se koná vždy na jaře a na podzim.  

• Velkoobjemový odpad (matrace, ko-
berce, nefunkční nábytek) – je možné 
využít sběru, který obec pořádá vždy 
na jaře a na podzim 

• Stavební odpad – je nutné likvidovat 
přímo ve sběrných dvorech např. ve 
Vsetíně.  

• Popelnice musí být v dobrém technic-
kém stavu (např. pokud bude mít uhni-
té dno či díry, nebude vyvezena). 

• Místo popelnice lze na svozová místa 
odložit odpad v černém pytli, ale ten 
musí být opatřen žetonem. 

 
V našich domácnostech však vznikají i 
mnohé další druhy odpadu:  
• Biopad (odpad z kuchyní, z péče o 

zahradu) – můžete využít kompostová-
ním pro svůj vlastní užitek. Jak správně 
kompostovat se dozvíte na webových 
stránkách www.kompostuj.cz. 

• Nejmenší elektrospotřebiče (mobilní 
telefony, nabíječky) a baterie – můžete 
zanechat v kontejneru Asekol 
v chodbě obecního úřadu. 

• Malé elektrospotřebiče (žehličky, var-
né konvice, mixéry) – můžete odložit 

Přestože obec nabízí opravdu pestrou 
paletu možností likvidaci domovního 
odpadu, neustále se setkáváme s jeho 
odkládáním na různá místa pro tento 
účel neurčená. Naše okolí hyzdí svými 
odpady nejčastěji lidé, kteří neváhají 
vydávat energii i nemalé peníze na to, 
aby svůj odpad odvezli a nasypali k 
Pulčínské cestě, do různých obecních 
cest, nebo obecních kontejnerů na 
tábořišti na Pulčinách či na „lhotských“ 
pasekách (tyto kontejnery jsou určeny 
pro ty, ke kterým nezajíždí běžní pope-
láři). Pro úplnost připomínáme, že za 
tvorbu černých skládek může být udě-
lena pokuta až 50 000 Kč. 
Všem těm, co odpady svědomitě třídí a 
správně je likvidují, patří poděkování. 
 

ZATEPLENÍ MIMOŠKOLNÍHO PAVILONU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

… ODPADY 

ŠPUNTOV—proměna okolí kulturního domu 

druhá v sobotu 27. října. Motyky, lopaty, 
rýče, krumpáče a kolečka se sebou. O 
práci, občerstvení, pití i zábavu se posta-
ráme my. 
 
ADOPTUJETE SI STROM 
Dalším způsobem, jak aktivně pomoci s 
budováním odpočinkové zóny je mož-
nost adoptovat si strom, který zde bude 
vysazen. Celkově bude vysazeno 22 
nových stromů. Nabízíme všem obča-
nům i firmám možnost pořídit pro obec 
vybraný strom. Seznam stromů i návod 
na to, jak si je můžete adoptovat, nalez-
nete ve vývěskách či na obecních strán-
kách. Kromě dobrého pocitu získáte i 
potvrzení o daru pro odpočet ze zákla-
du daně z příjmu a také darovací cedul-
ku umístěnou u Vašeho stromu.  

CO JE HOTOVO? 
V průběhu září se na našem plácku obje-
vily nové herní prvky, které dodal vítěz 
výběrového řízení firma Tomovy parky. 
Prvky jsou zhotoveny z pevného a trvan-
livého akátového dřeva. 
V průběhu září započala firma TM Stav ze 
Vsetína (vítěz výběrového řízení) s budo-
váním pěšinek z mechanicky zpevněného 
kameniva, odpočívadel pod lavičky a dal-
šími odbornými stavebními pracemi. 
 
BRIGÁDY JSOU TU! 
Spousta práce však čeká na nás všechny. 
K dokončení celého prostoru bude po-
třeba mnoha šikovných rukou všech Vás, 
kterým naše Lhota není lhostejná. V prů-
běhu října proběhnou 2 veřejné brigády. 
První z nich proběhla v sobotu 6. října, 
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Ve školním roce 2012/2013 máme 144 
žáky. Je to pokles o 10 žáků a tato situace 
potrvá 3 roky, než se zase dostaneme nad 
150 žáků.  Naše škola tak již nedosahuje 
určených normativů v počtu dětí, což má 
dopad na její finanční zabezpečení ze stra-
ny Ministerstva školství. 
V učitelském sboru došlo k jedné změně, 
vrátila se p. uč. Marcela Pecinová, smlouva 
skončila p. uč. Janě Trčkové. Ostatní za-
městnanci zůstávají. Školní rok jsme zahá-
jili v kulturním domě, přivítali jsme pouze 
10 nových prvňáků, to je nejméně 
v historii školy.  
 Karel Sucháček, ředitel školy 
 
 
Učitelský sbor pro školní rok 2012/2013 
ředitel ZŠ Karel Sucháček 
zástupce ředitele Mgr. Miroslav Trlica 
1.tř. Mgr. Jana Mikulínová 
2.tř. Mgr. Eva Novosadová 
3.tř. Mgr. Michaela Silvestrová 
4.tř. Jiří Hrbáček 
5.tř. Mgr. Ludmila Ptáčková 
6.tř. Mgr. Blažena Lišková 
7.tř. Miluše Sucháčková 
8.tř. Mgr. Hana Trlicová 
9.tř. Mgr. Lada Martínková 
Dále Mgr. Marcela Pecinová 
Výchovná poradkyně Libuše Lacková 
Ved. družiny Lenka Pešková 

Horké slunečné léto se s námi rozloučilo  
a nastává nám opět podzimní měsíc září. 
Tímto měsícem jsme přivítali nejen krás-
ně barevný podzim, ale také naše malé 
kamarády, kteří se přišli podívat mezi nás. 
V letošním roce navštěvuje  naši školičku 
celkem 56 dětí. V 1. i 2. třídě máme 28 
dětí 
Po celý školní rok budou s vámi  i dětmi 
spolupracovat  p. řed. Alena  Silvestrová a 
učitelky Gabka Juráňová (2. třída), Radka 
Capilová a Jana Dubovcová (1. třída). 
V letošním roce je 2. třída smíšená a je 
zde 17 malých dětí a 11 dětí  předškolní-
ho věku. 
Během prázdnin jsme se rozloučili s p. 
Matušincovou a přivítali „staronovou“ 
uklízečku a pradlenu Janu Kindlovou. 
 
Co nás čeká 
Ani letos nezapomene na naše malinkaté 
kamarády v trávě a na loukách. Uspávání 
broučku proběhne v naší MŠ spolu 
s rodiči.  Akce bude zahájena tradičně 
lampionovým průvodem. Další informace 
budou přiblíženy  před samotnou akcí. 
Děti se taky mohou těšit na pouštění 
draků spojené s dlouholetou tradici - 
pečením brambor na naší školní zahradě.  
Jakmile se přehoupne  poslední podzimní 
měsíc listopad už se mohou zase chystat 
na „Mikulášskou nadílku“, kdy děti budou 

určitě obdarovány nějakým malým 
překvapením. Letos jsme zrušili tradič-
ní vánoční besídku, která byla po 
mnoho let u nás ve školičce, ale těsně 
před vánočními svátky pozveme rodi-
če na „ Vánoční dílnu“, kde si  mohou 
vyrobit vánoční dekoraci a společně 
s dětmi tak  strávit  příjemné předvá-
noční odpoledne. 
 
Přejeme všem naším malým kamará-
dům,  atˇ se jim v naší mateřské škole 
velmi  líbí. Atˇ poznají spoustu nových 
kamarádů a rádi se ze námi vrací. 
 
Těšíme se na milou  a příjemnou spo-
lupráci nejenom s dětmi, ale i s rodiči. 
Krásný barevný podzim plný veselých 
dní přejí zaměstnanci MŠ. 
 
 

„KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚ-
DĚLSKÝCH ČINNOSTÍ“ 
 
Absolvováním tohoto kurzu splní účast-
ník odbornou způsobilost pro podnikání 
v  zemědělství a  podmínky pro příjem 
některých  dotací dle Směrnice Minister-
stva  zemědělství   č.j.  37061/2008 
18010  ze  dne 23. 10. 2008 o dalším 
odborném vzdělávání  v resortu  Minis-
terstva zemědělství. 
V letošním  roce  bude  kurz  probíhat  
od  října  2012 do dubna 2013.  
 
Kontakty pro zájemce o studium či kurz: 
Tel:  571 654 390-92  
E-mail:  info@szesro.cz 

 

SŠ ZEMĚDĚLSKÁ A PŘÍRODO-
VĚDNÁ ROŽNOV P. / R. 
 
Nabízí zájemcům o studium tyto 
vzdělávací aktivity: 
 
AGROPODNIKÁNÍ 
4letý maturitní obor zaměřen na: 
• chov koní  a zvířat 
• chov drobných zvířat   
• mechanizace a péče o zeleň  
 
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

4letý maturitní obor zaměřen na:  
• geoinformační systémy a pozemkové 

úpravy  
 
ZEMĚDĚLEC  
3letý učební obor změřený na farmáření 
 
Dny otevřených dveří: 
30. 11.  a 1.  12. 2012 
  

CHARITA 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Sběr víček od PET lahví 
Na místní poště byla zahájena charita-
tivní akce ve sběru víček. Víčka budou 
prodána a výtěžek z prodeje bude 
použit na nákup speciálních zdravot-
ních pomůcek zdravotně postiženému 
dítěti.  
Víčka od PET lahví můžete na poštu 
nosit do dubna 2013. 

NABÍDKA 

Hudební skupina PEPINO nabízí 
ozvučení Vašich akcí, případně za-
půjčení aparatury—reprobedny (250 
W, 550W), zesilovače a mikrofony.  
Bližší informace u pana Josefa Kliše, 
telefon 774 210 512.  


