KALENDÁRIUM
Pá 21.12. 2012
17.30 hod.

Živý Betlém
U kostela sv. Štěpána

Pá 21.12.2012
20.00 hod.

Párty ke konci světa se skupinou Tož vítaj
Ranč U Zvonu Francova Lhota

Ranč U Zvonu

So 22.12.2012
19.00 hod.

Vánoční koncert skupiny Gympleři a jejich hostů
- smíšeného sboru a smyčcového kvarteta
Kulturní dům Francova Lhota

Obec Fr. Lhota

Svoz popelnic (mimořádně)

Ne 30.12.2012
15.00 hod.

Vánoční koncert dechové hudby Valaška a jejich sólistů
Kostel sv. Štěpána Francova Lhota

Farní úřad
a farní rada

Po 31.12.2012
23.30 hod.

Rozloučení se starým rokem u zapálené vatry
na Rozhledně na Čubově kopci

Valašská nadace

Pá 11.1. So 12.1.
Pá 11.1.2013
od 20 hod.

13. ročník Novoročního výstupu
na rozhledně na Čubově kopci

Rodičovský ples se skupinou Quatro
Kulturní dům Francova Lhota
Dětský karneval
Kulturní dům Francova Lhota

So 19.1.2013
od 20 hod.

3. Rockový ples
Kulturní dům Francova Lhota

So 26.1.2013
od 20 hod.
1.2.2013

So 9.2.2013
od 20 hod.
2.3.2013
od 14. hod.

Milí spoluobčané,

KČT Fr. Lhota

Volby prezidenta republiky ČR

Ne 13.1.2013
od 14 hod.

Pá 25.1. a So 26.1.

Obce Francova Lhota
Číslo 4/2012 | Ročník XXI.

So 29.12.2012

Út 1.1.2013
13.30 hod.

Zpravodaj

Schóla

Sdružení rodičů při ZŠ

Sdružení rodičů při ZŠ
Uvnitř tohoto
vydání:

Volby prezidenta republiky ČR

Ohlédnutí za
minulým čtvrtletím
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Kulturní komise

Myslivecký ples se skupinou Tempo
Kulturní dům Francova Lhota

MS Fr. Lhota

Informace
z úřadu
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Fašanková zábava se skupinou Street69
Kulturní dům Francova Lhota

SDH Fr. Lhota

Projekty

4

O francolhotského kyseláče a nejlepší slivovici
Kulturní dům Francova Lhota

Spolek houbařů FL

8. ročník Maškarního plesu se skupinou Clera
Kulturní dům Francova Lhota

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo III/2012
vyšlo 19.12. 2012 v počtu 500 ks. Neprošlo jazykovou úpravou.
Připomínky, náměty a dotazy, které rádi přijmeme, zasílejte na:
Adresa:
Obec Francova Lhota Francova Lhota 325, 756 14
Telefon:
571 458 237
E-mail:
obec@francovalhota.cz

S lehkým napětím nyní čekáme,
co nového a zajímavého přinese další rok. Od ledna dochází
ke změně financování obcí a
jsme zvědaví, jaký konkrétní
dopad bude mít nové rozdělení
daní na naši obec.

V letošním roce jsme opět pokročili v rekonstrukci základní
školy, společně s dětmi a s mnohými z Vás dospělých jsme oživili
okolí našeho kulturního domu a
povedlo se i mnoho malých a
téměř neviditelných, ale velmi
nutných úkolů v údržbě obce.
Samozřejmě se nám občas i něco
nepodařilo. Ovšem i nezdarů je
třeba, abychom je mohli přetavit
v nové a užitečné zkušenosti.

S netrpělivostí očekáváme také
pokroky v projektu Čistá řeka
Bečva. O nových a plánovaných
projektech se také dočtete
uvnitř zpravodaje.
Avšak téměř nic by se v naší
obci neudálo, kdyby v ní nežili
tvořiví a aktivní lidé. A o ty
naštěstí nemáme nouzi. Rádi
bychom poděkovali všem, kteří
v průběhu roku svůj volný čas

věnují spolkům, práci s dětmi,
pro druhé či obec. Bez jejich
dobré energie, času a nápadů by
naše dědinka byla téměř bez
života.
Děkujeme také místním podnikatelům, kterým se i v nelehkých dobách daří dávat našim
lidem práci a ještě k tomu i
pomáhat svými sponzorskými
dary.
Vážení přátelé, přejeme Vám
pokojné sváteční dny a mnoho
radostných okamžiků v roce
2013

Kateřina Trochtová a Lumír Kliš

STŘÍPKY Z ÚŘADU

Novinky z našich 5
škol
Informují spolky a 6
firmy
Informují spolky a 7
firmy
Kalendárium

www.francovalhota.cz

svět a s ním i čas se nezastaví ani
na minutu. A že i naše Lhoty jsou
v neustálém pohybu, Vás přesvědčí i další číslo zpravodaje.
Celý rok se snažíme, abychom
vlastní prací tvořili z naší obce
příjemné místo k životu.
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Změna v zastupitelstvu
obce
Své působení v zastupitelstvu
obce ukončila paní Eliška Juráňová. Členkou zastupitelstva
obce byla již druhé volební
období. Paní Juráňové touto
cestou srdečně děkujeme za
práci, čas a velké množství
energie, které vložila do výkonu
této nesnadné funkce. Prvním
náhradníkem byl pan Zdeněk
Novák z Pulčína, který se tak
stává prvním občanem této
osady, který od roku 1989 zasedne v zastupitelstvu naší obce. Panu Novákovi přejeme
mnoho sil, elánu a nápadů při
práci v našem zastupitelstvu.
Nová vyhláška o poplatku
za odpad
Od 1. ledna 2013 vejde
v platnost nová vyhláška o po-

platku za odpad. Tato vyhláška
reaguje na změny zákonů, které
byly nutné do vyhlášky zapracovat a lehce pozměňuje i okruh
plátců. Výše poplatku zůstává
stejná tj. 350 Kč za osobu (150
Kč za osobu mladší 18 ti let) a
350 Kč za stavbu určenou
k rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterém není k trvalému
pobytu hlášena žádná osoba.
Poplatek za komunální odpad je
splatný do 30. června 2013.
Platby poplatků za psy
Poplatek ze psů je splatný do 31.
března 2013.
Ceny vodného a stočného
Dle kalkulace nákladů na zajištění
pitné vody a likvidace odpadních
vod se zastupitelstvo obce
usneslo, že cena vodného a stočného zůstává pro rok 2013 stej-

ná, tzn. 30 Kč/m3 vodné a 24
Kč/m3 stočné obě ceny včetně
DPH. Dle cenového oznámení
společnosti VaK Vsetín a. s.
dochází ke změnám v cenách
vodného a stočného následovně: vodné 43,20 Kč/m3 a stočné 30,44 Kč/m3.
Prezidentské volby
Volby prezidenta ČR se budou
konat ve dnech 11. a 12. ledna
2013. Případné druhé kolo
bude 25. a 26. ledna 2013.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu od 8.00
hod. do 22.00 hod. Volit se
bude volebním okrsku č.1 ve
Francově Lhotě v kanceláři
OÚ. V okrsku č. 2 v místní
části obce Pulčín to bude v
budově IC. Hlasovací lístky
Vám budou včas doručeny.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ČTVRTLETÍM

ŘÍJEN

LISTOPAD

Výstava hub.
Letošní rok byl pro houbaře příznivější,
a tak místní spolek houbařů mohl uspořádat další, už devátý, ročník této výstavy. Bylo to ve dnech 14. a 15. října a
tradičně v restauraci U Ptáčků. Ke
zhlédnutí bylo asi 210 různých druhů
hub. Mezi vzácné druhy patřila i vzácná
čirůvka ropuší, která se řadí mezi unikáty. Tato se v lokalitě Francova Lhota
objevuje už sedmým rokem. K vidění
byl i prvonález v ČR od Jiřího Polčáka,
člena mykologického klubu v Přerově,
čirůvka oranžová. Výstava byla obohacena 150 barevnými fotografiemi různých druhů hub od Jiřího Polčáka a
Yvony Janotové. Exponáty pomáhal
určovat pan Josef Hrnčiřík, člen České
mykologické společnosti ve Vsetíně.
V neděli přišlo na výstavu 370 návštěvníků ze širokého okolí a také ze Slovenska. Příchozí mohli také ochutnat výborné houbové speciality. V pondělí
patřila výstava mimo jiné i žákům místní
základní a mateřské školy.
Pořadatelé sklízeli od většiny návštěvníků slova díků a pochvalu za pěknou
kulturní i naučnou akci.
Další akcí Houbařského spolku Fr. Lhota bude 8. ročník Lhotského kyseláče –
soutěže o nejlépe nakládané houby.

Koncert skupiny Endy Moon 4mp
Band. Uskutečnil se na Ranči U Zvonu 1. listopadu 2012. Tuto skupinu založil místní Ondřej Filák, který hraje na
baskytaru a zpívá. Současně je členem
skupiny Reflexy. Na bicí hraje jeho bratr
David Filák, který bubnuje i se skupinou
Fleret. Koncert se posluchačům líbil.
Izrael. Beseda s tímto názvem byla 16.
listopadu v ZŠ. Vyprávěla a obrázky
promítala paní Marie Škarpová.
Besedu připravila místní knihovna.
III. ročník Obecní zabijačky se konal
v sobotu 17. listopadu 2012 u Ranče U
Zvonu. I letos se o vše postaraly členky
kulturní komise. Na zabijačkové speciality si zájemci chodili od rána. Největší
zájem byl asi o zabijačkovou máčku,
které se uvařily postupně 4 kotle. Chutnaly i škvarky, jitrnice a jelita.
Večer pak hrála v sále skupina Vyhoď
blinkr.
V. ročník Radegast Cupu v mariáši
se uskutečnil v restauraci U Ptáčků 17.
listopadu. Zúčastnilo se 53 hráčů. Místním se letos moc nedařilo. Vítěz byl
Arnošt Suchý z Bohumína.

Vítání občánků. V neděli 25. listopadu bylo v kulturním domě vedením
obce slavnostně přivítáno 13 nových
spoluobčánků. Členky kulturní komise předaly dětem dárky. Pomyslnou
třešničkou na dortu bylo kulturní
vystoupení dětí z MŠ. Dětské hlásky
vykouzlily na tvářích přítomných
úsměvy.

PROSINEC
Adventní odpoledne a rozsvícení
obecního vánočního stromu proběhlo 2. prosince. V KD se dělaly
adventní věnce a svícny, malovaly se
perníky, paličkovalo se, vytvářely se
ozdoby na stromeček. K zakoupení
byly výrobky včelařského kroužku při
ZŠ, dřevěné vyřezávané dekorace,
neobvyklé vánoční ozdoby nebo stromečky z korálků. V 16.30 byl pak před
KD slavnostně rozsvícený strom. K
tomu měly připravené kulturní pásmo
děti z MŠ a ZŠ. Venku se promítaly
fotky z akcí celého roku.

HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH

MÍSTNÍ KNIHOVNA

Od 1.února t.r. jsem na plný úvazek převzal po panu Aloisi Tkadlecovi správu
lesního majetku ve vlastnictví Obce Francova Lhota a zároveň nahradil ve funkci
dosavadního odborného lesního hospodáře, kterou plnil pan Antonín Brlica.
Nutno řící, že oba pánové se o majetek
obce starali svědomitě a s péčí dobrých
hospodářů. Oběma penzistům chci na
tomto místě vyjádřit úctu k jejich práci,
poděkovat za jejich přístup a obětavost
při řešení nejrůznějších, ne vždy jednoduchých záležitostí a popřát na jejich zaslouženém pracovním odpočinku pevné
zdraví
a mnoho radosti v tomto
„podzimním“ období života.

Vedoucí knihovny připomíná čtenářům, že je k dispozici nový výměnný
soubor. Vybírat můžete ze 130 nových knih.
Návštěvníkům knihovny a všem občanům přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok plný zážitků, nejenom z
přečtených nových knih.
27.prosince bude knihovna uzavřena.

V letošním roce bylo v obecních lesích
vytěženo celkem 2420 m3 dříví, z toho
1001 m3 v obnovních těžbách holosečných i podrostních, 893 m3 v probírkách
( především v porostech, jejichž věk nepřesáhl 40 let) na ploše 20,80 ha a 526
m3 v nahodilých těžbách - souše, zlomy,
vývraty.

Holiny, které vznikly v zimních měsících byly vyčištěny a na jaře zalesněny
7000 ks sazenic v téměř rovném podílu smrku a buku. Na zbytku ploch
nebylo potřeba umělé obnovy
z důvodu značného výskytu náletů a
nárostů z přirozené obnovy.
V době letních prázdnin bylo provedeno ožínání kultur a na podzim ovaz
ovčí vlnou u jehličnanů, listnáče byly
natřeny Cervakolem. Prořezávky byly
uskutečněny na ploše 10,03 ha.
Děkuji za spolupráci všem solventním
odběratelům a především dodavatelům
lesnických prací a spolupracovníkům,
jejichž zásluhou jsou obecní lesy důležitým přínosem pro obecní pokladnu a
také hmotným dědictvím pro další
generace.
Jan Brlica

VaK a.s. VSETÍN
Zavedení služby objednávkového systému.
V rámci zlepšování služeb odběratelům zavedla a.s. VaK Vsetín možnost
sjednání termínu schůzky v zákaznickém centru formou objednávky konkrétního termínu. Pro plánované
schůzky je vyčleněno úterý v době
od 7.30 do 13.30 hod.
Schůzku lze sjednat telefonicky na
tel. č. 571484072, mobil 603144929

INFORMUJÍ SPOLKY A FIRMY
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JEŠTĚ ZE ZŠ

SDRUŽENÍ ŠANCE

Sport
18. prosince proběhla v tělocvičně ZŠ
Horní Lideč soutěž žáků ve skoku vysokém Vánoční laťka. Z našich starších
žákyň se nejlépe, a to na druhém místě
umístila Karolína Surových a na třetím
místě byla Eliška Filgasová.
Největší úspěch u chlapců bylo získání
pátého místa. To obdržel Martin Šulák.

Stejně, jako v minulých letech s e v našich obcích konala humanitární sbírka
formou prodeje vánočních hvězd. Letos
jsme poslali na konto Sdružení Šance
20100,- Kč. Děkuji všem, kteří si hvězdičku zakoupili a tím přispěli k tomu, aby
usnadnili průběh léčby nejen malým hematoonkologickým pacientům, ale díky
rostoucímu počtu prodaných květů, i
dalším chronicky nemocným dětem.

Včelařský kroužek při ZŠ
Děti z tohoto kroužku vyráběly spoustu
zajímavých věcí ze včelího a letos i z
palmového vosku. Také pekly a zdobily
perníky. Všechny tyto krásné věci nabízely na Mikulášském jarmarku ve Valašských Kloboukách a na Adventní dílně ve
Fr. Lhotě. Vedoucí kroužku přeje všem,
co si výrobky zakoupili, aby z nich měli o
Vánocích radost. Všem ostatním přeje
hezké Vánoce a šťastný nový rok.

Rovněž bych chtěla poděkovat i ostatním spolupracovníkům našeho sdružení,
Především Petru Juráňovi za projekt
dětského hřiště, které vyrostlo na zahradě dětské kliniky. Dále Mirkovi Mikeskovi za jeho realizaci a následnou údržbu.
Další společnou akcí byla výroba vánočních perníčků. Za pomoc při pečení
děkuji svým kolegyním a Draze Trchalíkové, Lence Filákové, Zdeně Zdráhalové

INZERCE
Kosmetika ve Francově Lhotě
(v budově ZS).
Od 1.1.2013 platí nová otevírací doba
Pondělí: 9.00 – 12.00 hod. 13.00 –
17.00 hod.
Úterý: na objednávku
Středa: 9.00 – 12.00 hod. 13.00 –
17.00 hod.
Čtvrtek: na objednávku
Pátek:
9.00 – 14.00 hod.
Objednávky na telef. č. 720120197.
Také si zde můžete zakoupit dárkové
poukazy na kosmetiku vhodné nejen
jako dárek k Vánocům.
Na Vaši návštěvu se těší Magdaléna
Juráňová

LEDOPÁDY

a Marcele Klišové za jejich ozdobení.
Výtěžek z prodeje, který proběhl v
galerii dětské kliniky, bude využit na
nákup výtvarného materiálu pro léčené
děti.
Přeji všem hodně zdraví a pohody
nejen během Vánoc, ale i v průběhu
celého příštího roku.
Hana Trlicová, Sdružení Šance při Dětské klinice FN v Olomouci.

Z FARNOSTI
Martin Filgas, Francova Lhota 262
provádí:

•
•
•
•

těžbu, manipulaci a přibližování
dřeva
probírky
prořezávky
rizikové kácení stromů

Bližší informace najdete na adrese:
www.lesniprace.eu
Email: info@lesniprace.eu
Telefon: 603 286 425

NOVÉ
KONTAKTY

Vědci z brněnského Botanického
ústavu zjistili, že specifické oranžové zbarvení ledopádů způsobuje
mikroskopická řasa žijící ve sněhu a
ledu. Patří mezi tzv. kryofilní organismy. Říká se jí i sněžná řasa.
I tuto zimu budou ledopády v Pulčíně
značeny. Je třeba chodit výhradně po
vyznačené trase.
Přístupná bude od 15. prosince 2012
do 15. března 2013.

Od nového roku platí tyto adresy:
Francova Lhota:
obec@francovalhota.cz
starosta@francovalhota.cz,
mistostarosta@francovalhota.cz
ucetni@francovalhota.cz
lesni@francovalhota.cz
Pulcin:
icpulcin@francovalhota.cz

Věříme ve Váš respekt k pravidlům
chránícím tento náš přírodní unikát.

Starostka obce přímý telefon:
č.. 571 422 307

Pořad bohoslužeb v kostele sv.
Štěpána o Vánocích
24. prosince
- v 15.00 hod. dětská mše sv.
- ve 21.30 hod. půlnoční mše sv.
25. a 26. prosince
- v 7.30 hod. ranní mše sv.
- v 10.30 hod. hrubá mše sv.
31. prosince
- v 16.30 hod. děkovná mše sv.
1. ledna 2013
- v 7.30 hod. ranní mše sv.
- v 10.30 hod. hrubá mše sv.
V kapli sv. Ducha v Pulčíně
30. prosince v 15.00 hod.

NABÍDKY
Obec Francova Lhota nabízí
- k pronájmu:
volné byty v řadových domech.
- k prodeji
stavební pozemky v lokalitě
nad polyfunkčním areálem.
Sváteční pracovní doba na
OÚ
27.12. 7.00-15.45 hod.
28.12. 7.00-12.45 hod.
31.12. zavřeno
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SDH
Francova Lhota
Členové SDH Francova Lhota děkují
Obci Francova Lhota a sponzorům za
finanční dary, podporu a přízeň.
Do nového roku přejí všem pohodové
Vánoce a do roku 2013 hodně zdraví,
štěstí a pohody.

TJ SOKOL
Vedení TJ Sokol děkuje sponzorům a
Obci Francova Lhota za příspěvky, díky
kterým se u nás hrají fotbalové soutěže
a mohou se do sportování zapojit i
děti. Děkuje také fotbalovým fanouškům, kteří naše fotbalisty při zápasech
podporují.
Svým členům a všem spoluobčanům
přejeme spokojené Vánoce a úspěšný
vstup do nového roku.
J. Bambuch, předseda TJ

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
Ve spolupráci s Charitou Vsetín bude
v naší obci probíhat sbírka v sobotu 5.
ledna 2013. Skupinky koledníků má na
starosti vždy jejich vedoucí, který je
starší než 15 let a má pověření.
V loňském roce se Charitě Vsetín i díky
darům z naší obce podařilo shromáždit
celkem 701 789 Kč. Tyto peníze pomohli
s nákupem důležitých pomůcek pro
zdravotně postižené (např. elektrického
vozíku, komunikačního zařízení pro postižené dítě, elektrického polohovací
lůžka, apod.). Pomoci se podařilo i sociálně potřebným v organizacích poskytujících sociální služby ve Vsetíně. Asi třetina peněz byla prostřednictvím Arcidiecézní charity na mezinárodní humanitární pomoc.

INFORMUJÍ SPOLKY A FIRMY

INFORMACE Z ÚŘADU
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Z EVIDENCE OBYVATEL
PRODEX s.r.o.
Vedení firmy Prodex s.r.o. Francova
Lhota děkuje svým zaměstnancům za
celoroční práci. Přeje jim, jejich rodinám
a všem spoluobčanům pokojné prožití
vánočních svátků a plno radostných a
úspěšných dnů v nadcházejícím roce.
Josef Trchalík

CARNEX,
spol. s r.o.
Firma Carnex, spol. s r.o. Francova
Lhota děkuje svým zaměstnancům za
odvedenou práci v roce 2012 a svým
zákazníkům za přízeň.
Všem přeje krásné a radostné Vánoce
a do nového roku mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.
Vedení firmy

VALAŠSKÉ
OČNÍ CENTRUM
Od října letošního roku zahájilo ve Vsetínské nemocnici svou činnost Valašské
oční centrum. V tomto centru je pacientům k dispozici špičkový 6D laser pro
operace očí za 20 milionu korun a také
nové přístroje pro diagnostiku. Valašské
oční centrum by se mělo stát špičkovým
pracovištěm. Primářem očního oddělení
je MUDr. Michal Ziegler, který má více
než 30 let zkušeností s operacemi šedého zákalu i v oční chirurgii.

INFORMACE PČR
V prosinci t.r. došlo ke změně sídla
Obvodního oddělení PČR v Horní
Lidči.
Nově sídlí v budově na vlakovém nádraží. Adresa je Horní Lideč čp.18.
Na tomto oddělení pracuje 13 policistů
pod vedením npor. Bc. Marka Kamenčáka. Policisté mají na starosti 14
obcí. Územně odpovědný pro naši obec
je od 1.12.2012 prap. Bc. Jiří Strnad.

VESNIČKO MÁ
MILOVANÁ
Plán akcí Obč. sdružení Vesničko má milovaná Pulčín na
rok 2013
1. pololetí
30.3.-1.4.2013
– třídenní Velikonoční výstava v
galerii IC
27.4.2013
– 12. slet čarodějek Dobrodějek na
Pulčíně
19.5.2013
– Svatodušní pouť se mší svatou v
kapli sv. Ducha
Kromě uvedených kulturních akcí
proběhnou v jarních měsících dvě
brigády v ovocném sadu Obora.
Jedna bude s ukázkou ošetření
mladých stromků specialistou.
Vánoční svátky plné pohody, štěstí
a lásky a to stejné i v novém roce
přeje
za o.s. Anastázie Žídková

TURISTICKÝ
ODDÍL
Turistické akce pokračovaly i na
podzim. Uskutečnily se dva autobusové zájezdy - jeden na Malou Fatru a
druhý na Velkou Javořinu. Oba dva
byly plně obsazeny. Dále jsme dělali
Vsetínské vrchy a Naučnou stezku
T.G.Masaryka v okolí Jarcové. neuskutečnil se pouze poslední plánovaný výlet do neznáma pro malý zájem.
Do budoucna uvažujeme i o vícedenních akcích s přenocováním na chatách KČT. To by bylo výhodné pro
členy KČT, protože většina chat dává
slevy na ubytování. O možnosti členství se můžete informovat na jednotlivých akcích.
V nejbližší době plánujeme akci na
Silvestra, upřesnění bude v turistické
skříňce a na plakátech.
Všem turistům přejeme pevné zdraví
v roce 2013 a hodně našlapaných
kilometrů.
Za KČT Francova Lhota
Karel Sucháček

Narodili se nám:

Navždy nás opustili:

25.10.2012 Viola Matůšová,
Fr. Lhota č. p. 261

2.12.2012 Josef Hořánek (nar. 1952)
Fr. Lhota č. p. 372
8.12.2012 Františka Hrnčiříková
(nar. 1937) Fr. Lhota 243
12.12.2012 Anežka Trochtová
(nar.1936) Fr. Lhota 40

23.11.2012 Adéla Černocká
Fr. Lhota č. p.474
5.12.2012 Nela Vaňková
Fr. Lhota č. p. 373
Vítáme je mezi nás!

Čest jejich památce!

NEŠVARY
Psi a domácí zvířata
V průběhu čtvrtletí se opět vyskytly škody
způsobené volně pobíhajícími psy, či dalšími
domácími zvířaty.
Jako majitelé zvířat ručíte za škody, které
způsobí a vystavujete se také pokutě za
přestupek. Bohužel, tuto výzvu píšeme
opakovaně, ale volně pobíhající psy potkáváme stále. Dočkáme se Vašeho pochopení? Myslete na děti, které by Váš pes mohl
vylekat nebo zranit.

ÚDRŽBA OBCE A VEŘEJNÁ SLUŽBA
Obec Francova Lhota byla i v roce 2012
organizátorem veřejné služby. Většinu
roku byla služba povinná pro osoby,
které byly v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 2 měsíce. Prakticky byli ale
do služby zařazování uchazeči postupně
od nejdéle evidovaných uchazečů. Do
veřejné služby bylo v naší obci v roce
2012 zařazeno 23 uchazečů. Někteří
z těchto uchazečů docházeli na veřejnou
službu po maximální možnou dobu tj. 6
měsíců na 20 hodin týdně. Pokud se
uchazeči na veřejné službě osvědčili,
měla Obec možnost vytvořit pro ně
pracovní místo na půl roku. Deset osob
tak našlo u obce zaměstnání na místech
podporovaných Úřadem práce, k tomu 5
osob si v průběhu veřejné služby našlo
vlastní zaměstnání. Velmi se nám osvědčila i pozice tzv. koordinátora, který měl

skupinu uchazečů ve veřejné službě na
starosti a organizace práce tak doznala
velkého zefektivnění. Díky veřejné službě
i našim zaměstnancům jsme mohli
v letošním roce velmi pokročit v údržbě
obecního majetku i veřejných prostranství. Všem, kteří se aktivně zapojili do
veřejné služby, patří naše upřímné poděkování, neboť prací jejich rukou naše
obec opět zkrásněla.
Mimo běžný úklid obce jsme se soustředili na:
∗ opravu plotů vodojemů, pramenišť a
mateřské školy,
∗ vyčištění potoka v Kočičině,
∗ opravu opěrné zídky a zábradlí v
„Kubcovej kuli“.
∗ natírání posezení Štěpánských chodníčků.

∗ práce a terénní úpravy ve Špuntově.
∗ natření zařízení na veřejném tábořišti
v Pulčině.

∗ úklidy v obecních budovách a jejich
údržbu.

∗ opravu a přestavbu sklepů v kulturním
domě.
∗ kompletní údržbu zázemí vleku.
Veřejná služba je od prosince 2012 opět
dobrovolná a pro rok 2013 očekáváme
v její organizaci změny. Všem, kteří se
aktivně zapojili do veřejné služby, patří
naše upřímné poděkování, neboť prací
jejich rukou naše obec opět zkrásněla.

ŠPUNTOV
Celý rok jsme společně s mnohými
z Vás pracovali na proměně okolí kulturního domu v odpočinkovou zónu.
První do práce se hned v lednu pustila
základní škola a její žáci, kteří své
představy o proměně daného prostoru zhmotnili do 35 jedinečných modelů z různých materiálů a dosti často i
z materiálů, které by se jinak staly
nevyužitým odpadem. S gustem se tito
mladí lidé pustili i do vymýšlení názvu a
díky nim vznikl „Špuntov“. Snad ani
autor sám netušil, že tímto výrazem
obohatí slovník mnoha lidí a že se
právě toto slovo dostane do spousty
novin a médií.
Modely dětí byly jedním z podkladů
pro další plánování proměny okolí
kulturního domu. Na dvou plánovacích
setkáních jsme společně přemýšleli
nad tím, jaké funkce by nový prostor

měl plnit, komu by měl sloužit a také TM Stav, Tomovy parky, Trochta Jan,
především jaké konkrétní prvky by měl Zahrady spol. s r. o. K dílu významně
obsahovat.
přispěli i všichni, kteří si adoptovali některý ze stromů a na pořízení stromů
Když už jsme věděli, jak bude Špuntov tak přispěli celkovou částkou 30 500 Kč.
vypadat, pustili jsme se do práce. Na Aktivně se do projektu zapojili i členové
odborné práce jsme najímali firmy, ale místních spolků. Poděkování tak náleží
velkou část prací udělali dobrovolníci při všem nadšeným a dobrým lidem, kteří
dvou veřejných brigádách a také lidé jakýmkoliv způsobem pomohli při plánopracující ve veřejné službě. Sami jsme tak vání i výstavbě Špuntova a dle našich
vytvořili bludiště, chodník smyslů, posklá- statistik jich bylo více než 150.
dali vodní kaskádu, provedli terénní
úpravy, vysázeli stromy i keře.
Dosavadní celkové náklady na vybudování Špuntova činí 900 000 Kč, z čehož
Celý Špuntov je dílem velkého množství dotace z Nadace Via nám pokryje
lidí. Kdybychom chtěli na tomto místě 300 000 Kč. Nebýt všech sponzorů,
sepsat, všechny, kteří si zaslouží poděko- dobrovolníků a dárců byly by náklady
vat za podíl na projektu, byl by snad i ještě téměř o sto tisíc větší.
zpravodaj malý. Významné poděkování
patří sponzorům z řad firem a živnostní- Na jaře nás ve Špuntově čekají poslední
ků: Carnex, Mikéska Miroslav, Mikéska práce a to založení trávníku, osázení
Petr, Molek Stanislav, Prodex, Terrabau, květinových záhonů a instalace laviček.
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POKRAČOVÁNÍ REKONSTRUKCE NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Největším investičním projektem letošního roku bylo vybudování zázemí tělocvičny naší základní školy. Nevyužitý
prostor mezi jednotlivými pavilony, který
způsoboval spíše obtíže, se v průběhu
podzimu proměnil v nové šatny a sociální
zázemí jak pro žáky, tak i pro sportu
chtivou veřejnost. Zastřešením bývalého
atria mohly být vybudovány oddělené
šatny pro veřejnost a splnili jsme tak
podmínku pro užívání tělocvičny veřejností. Dále vzniklo nové zázemí pro
učitele tělocviku i nová místnost pro
interaktivní výuku a volný čas. Celkové
náklady projektu činily bez mála 3,5 milionu korun, z čehož jeden milion korun
poskytl Zlínský kraj. V rekonstrukci a
modernizaci naší školy jsme se tak posunuli zase o kus dál.

V podzimních měsících se uskutečnilo
několik akcí. Byl ukončen projekt Od
zrníčka ke chlebíčku pro 3. třídu setkáním
na faře. Proběhlo několik sportovních
soutěží. V okrskových kolech jsme většinou skončili na 2. nebo 3. místě. Loňský
úspěch s postupem do okresního kola ve
vybíjené jsme nedokázali zopakovat. Žáci
4. a 5. třídy k tomu měli hodně blízko.
V okresním kole jsme byli pouze
v přespolním běhu a ve stolním tenisu,
kde se naši žáci dělili o 5.-6. místo. Lepšího umístění dosáhli pouze šachisté, kteří
obsadili v okrese 3. místo a o půl bodu jim
unikl postup do kraje.
Plánovaná akce - den otevřených dveří se
překládá na březen.
Vedení školy přeje všem žákům, zaměstnancům a občanům příjemné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví a štěstí
v roce 2013.
Karel Sucháček, ředitel školy

PROJEKTY PRO ROK
2013
Zateplení mimoškolního pavilonu
Aktuálně pracujeme na přípravě projektové dokumentace pro výběrové řízení a
pro samotnou realizaci stavby. Během
příštího roku by se tak pavilon prvního
stupně měl dočkat nové zateplené fasády
a půdy a také nových oken. Předpokládané náklady jsou nyní odhadnuty na cca
3 000 000 Kč. Přesněji budou známy po
dopracování projektové dokumentace.
Schválená dotace je výši 2 milionů korun.
Čistá řeka Bečva II.
V projektu Čistá řeka Bečva II se pokračuje v potřebných výběrových řízeních.
Výběrové řízení na dodavatele stavby
ještě nebylo dokončeno, neboť jeden
z neúspěšných uchazečů podal odvolání
na výsledky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V těchto dnech bude
vyhlášeno výběrové řízení na poskytovatele úvěru. Až budou obě tato řízení
dokončena, bude podepsána smlouva se
Státním fondem životního prostředí a
poté započnou stavební práce. Bohužel
nikdo neví, kdy tato příznivá konstelace
nastane. Jedno je jisté, projekt musí být
dokončen nejpozději do poloviny roku
2015. Proto i nadále pokračujeme
v přípravách domovních přípojek, abychom byli co nejlépe připraveni na start

V letošním roce jsme se také dokázali
vypořádat s několika zásadními nepříjemnostmi, které se vztahovaly k naší škole.
Jednou z nich byly neustálé problémy se
střechou na tělocvičně, z které byly každoročně sněhem strhány sněhové zachytávače a jejíž plech byl značně poškozen
a stávalo se, že do naší nové tělocvičny
střechou zatékalo. Firma Renostav
v letošním roce provedla opravu střechy,
sněhových zachytávačů a vyměnila poškozené plechy. Společnost Renostav
byla v roce 2005 vybrána pro celkovou
rekonstrukci naší školy, kterou
v několika etapách a v závislosti na finančních možnostech obce prováděla
v letech 2006 – 2009. Postupně byla
rekonstruována hlavní budova školy,

postavena tělocvična a zmodernizovaná
kuchyň a jídelna. Celkové náklady těchto
práci činily více než 43 milionů korun,
které byly 36,25 miliony zaplaceny
z dotace státního rozpočtu.
I v roce 2009 se předpokládalo získání
dotace ze státního rozpočtu na další
pokračování prací a bývalé nejužší vedení
obce se rozhodlo stavět i bez dostatečně
zajištěného finančního krytí. Obci tak
vznikla pohledávka k firmě Renostav ve
výši 2,5 milionu korun. I tento nepříjemný závazek se podařilo v letošním roce
uhradit. S firmou Renostav jsme tak
mohli ukončit smlouvu a pro všechny
další stavební projekty realizované ve
škole můžeme využívat těch dodavatelů,
kteří vzejdou ze standardních výběrových řízení.

PODANÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
stavebních prací.
Bohužel obecní rozpočty nejsou schopny pokrýt všechny potřeby obce a tak je
potřeba hledat cesty, jak se
k financováním rozvojových aktivit dopracovat jinými způsoby. Jednou
z možností je účastnit se grantových
řízení o poskytované dotace. Dotace
jsou poskytovány vždy na konkrétní
účel, žadatelům, kteří jsou vybráni
k podpoře a pouze v určité míře nákladů. Aktuálně jsme zařazení ve 3 řízeních
o získání dotace, ve kterých je však žadatelů vždy několikanásobně více, než je
možné vybrat.
Hydrogeologický průzkumný vrt
pro vodojem Piastkovo
U našeho vodovodu Piastkovo dochází
ve vegetačním období k poklesu zásoby
vody a stává se, že je nutné jej zásobit
vodou ze Stanovnice, což je technický i
ekonomický problém. Abychom do
budoucna tyto komplikace odstranili
požádali jsme Státní fond životního prostředí o dotaci na provedení hydrogeologického průzkumného vrtu, který by
se stal posilovým zdrojem vodojemu
Piastkovo. Předpokládané náklady jsou
přibližně 630 000 Kč, přičemž dotace by

mohla činit až 90% výdajů.
Rekonstrukce lesní cesty Vlčička II
Již po druhé jsme podali žádost do Programu rozvoje venkova o rekonstrukci
lesní cesty Vlčička, která je od roku
2000 přerušena velkým sesuvem půdy.
Nová trasa by nám výrazně pomohla
v obhospodařování obecních lesů v této
těžko dostupné lokalitě. Bez opravy
cesty se veškerý provoz musí řešit poměrně složitě a to často pouze přístupem přes Slovensko. Předpokládané
náklady na rekonstrukci 600 m dlouhého úseku cesty jsou 3,5 milionu korun.
Výše dotace máme stanovenu na 64%
uznatelných nákladů, což je asi 25%
celkových nákladů projektu.
Pořízení
nové
techniky
k zefektivnění lesního hospodářství
Pro práci v obecních lesích bychom
potřebovali obnovit a rozšířit naši technickou základnu a požádali jsme o dotaci z Programu rozvoje venkova. Celkově
bychom rádi pořídili techniku za 1,5
milionu korun při dotaci 50% nákladů.

vé. Děti se zúčastnily deseti lekcí, během nichž zvládly nejen klasické tance,
ale i ty moderní. Součástí kurzu byla i
výuka společenského chování. V průběhu večera proběhlo několik soutěží,
které hodnotila nezávislá porota. Celkovými vítězi se stali Nikola Kořenková s
Martinem Šulákem, na druhém místě se
umístili Michaela Surovcová a Matěj
Daněk a třetí byli Eliška Filgasová s Michalem Tomečkem. Soutěže byly připraveny i pro rodiče a ostatní návštěvníky.
Doufáme, že stejně jako děti, si užili
výbornou atmosféru i rodiče, kterým
patří obrovský dík za přípravu celého
večera. Velké poděkování patří také
vedoucím kurzu za vstřícné a přátelské
chování k dětem a bezvadnou spolupráci
během celých tanečních. Na fotografie z
akce se můžete podívat na internet.
Stránkách www.zsfrancovalhota.cz.
Lada Martinková a Hana Trlicová
třídní učitelky.
Taneční
Mateřská škola
Dne 14. prosince se konaly závěrečné Také v naší MŠ vládne předvánoční nálataneční žáků 8. a 9. třídy pod vedením da. Děti společně s p. učitelkami školku
lektorek Petry Daňkové a Lucie Randuso- vánočně vyzdobily a napekly vánoční

cukroví. Na adventním kalendáři nedočkavě počítají dny, které ještě zbývají do Štědrého dne a ony se konečně
dočkají vysněných dárků od Ježíška.
Pro nás dospělé je adventní čas spíše
dobou k zamyšlení-co se podařilo, co
je třeba zlepšit…
V letošním roce jsme měli mnoho
nezištných pomocníků, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat.
Paní M. Huskové za sponzorské dary
ve formě výtvarného materiálu, panu J.
Trochtovi za pomoc při drobnějších
opravách v MŠ. Panu J. Juráňovi za
dopravu dětí do Brumova na plavání.
Náš velký dík patří i všem rodičům,
kteří se aktivně podíleli na mimoškolních akcích a také vedení obce za jejich vstřícnost při řešení finančních i
provozních problémů.
Vám všem přejeme krásné a klidné
vánoční svátky plné pohody a radosti
ze setkání se svými blízkými.
Do nového roku hodně zdraví, ať těch
dobrých dnů je mnohem více než těch
méně dobrých.
Za kol. MŠ A. Silvestrová, ředitelka

ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE
Živnostník roku Zlínského kraje
2012
Nás spoluobčan Jakub Šuta byl na podzim letošního roku vybrán do finále
soutěže Era Živnostník roku 2012 ve
Zlínském kraji, ve kterém pak obsadil
vynikající druhé místo. Tento mladý
tesař nejen dělá skutečně čest svému
řemeslu, dobrý obraz mladým lidem, ale
také dobré jméno naší obci. Srdečně
gratulujeme a přejeme, ať mu tesařské
řemeslo přin áší n ejen úsp ěch y
v soutěžích, ale i zajímavou práci a radost z vykonaného.
Nejlepší klobásky z Carnexu
V říjnu se zástupci firmy Carnex se
svými výrobky účastnili soutěže o nejlepší klobásku, která se tradičně koná
při hodovém jarmarku v Ratiboři. Klobásky firmy Carnex v letošním roce
opravdu zabodovaly a šunková klobása
si přivezla 1. místo, valašská klobása byla
pak druhá. Firmě Carnex gratulujeme a
přejeme nejen další ocenění, ale především mnoho spokojených a věrných
zákazníků.

Naši zástupci na Mikulášském jarmeku ve Valašských Kloboukách.
Letošního ročníku Mikulášského jarmeku
se zúčastnila řada našich občanů. Pavlína
Kolínková, předsedkyně o.s. Valašský
jarmek byla letos potěšena hlavně tím, že
konečně po městě chodili lhotští Mikuláši. Byli to M. Filák, M. Bambuch, M.
Kubík, J. Danihlík, M. Juráň, R. Smolík, F.
a R. Liškovi. Řemesla zde předváděli a
výrobky prodávali žáci z včelařského
kroužku a Ivana Žídková se svými svěřenci. P. Šimečková a p. Langer měli
hračky a netradiční ozdoby. P. Blaha
prodával jehněčí speciality. Občerstvení a
sladké frgály a vdolky nabízela Mária
Jančárová a Milan Ptáček. U toho jste
mohli ochutnat tzv. zhřívanicustarodávný nápoj na zahřátí. Do soutěží
přispěli M. Trchalík - o kyselé zelé a
starostka obce - o nejlepší slivovici. I
letošní jarmark se vydařil.
Kniha pohádek a pověstí
Domácnosti, které si doposud nevyzvedly na našem obecním úřadě knížku regionálních pověstí Za dlúhých večerů a mají
o ni zájem, mohou si knihu vyzvednout v
kanceláři OÚ.

Výstavy v IC Pulčín
Betlémy
do 6. ledna
Strom roku 2012
od 12. ledna do 28. února
Tvorba malíře Zdeňka Kutry
od 2. března
Velikonoční výstavka
30. března – 1. dubna
Tvořivé dílničky ve Lhotách i na
Pulčínách
Pulčín:
Tvoření z Fima
neděle 27. ledna od 13.00 hod.
(poplatek vč. materiálu 200 Kč)
Oplétání lahví
Sobota 23. února od 13.00 h
(poplatek 100 Kč)
Velikonoční a jarní dekorace
Sobota 23. března od 13.00 h.
(poplatek 150 Kč)
Francova Lhota:
Základy pletení z pedigu
Sobota 19. ledna od 14.00 hod.
Kulturní dům Fr. Lhota
(poplatek 150-200 Kč dle velikosti
výrobku)

