
 

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V IC PULČÍN   Vesničko má milovaná o. s. 
Otevřeno bude v sobotu od 14 do 18 hodin. V neděli a pondělí od 9.00 do 18 hodin. 
 
ŘEMESLNÁ DÍLNA „TVORBA KLÁTŮ“     ČSOP Valašské Meziříčí 
Vyřezávání, impregnace a barvení valašských klátů proběhne u Salonu u Williho v Pulčíně. 
  
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ŠATSTVA    Diakonie Broumov + Obec FL 
Ve čtvrtek od 14 do 18 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin budou zabalené věci přebírány v přísálí od 
cesty našeho kulturního domu. 
 
OTVÍRÁNÍ PULČÍNSKÝCH SKAL     Klub českých turistů 
Odchod turistů je v 8 hodin od Ranče. Návrat kolem 13 hodiny samostatně. Špekáčky s sebou! 
 
CIMBÁLOVÁ MUZIKA       Kulturní komise 
Posezení na Ranči U Zvonu s cimbálovou muzikou z Rožnova p. Radhoštěm 
 
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU  
Svozové vozy budou na stanovišti u kulturního domu od 10 do 12 hodin. 
 
SLET ČARODĚJEK DOBRODĚJEK    Vesničko má milovaná o. s. 
Začátek akce v 15 hodin. Zábava pro čarodějky i civilní účastníky. Hrát bude skupina Lůzabend. 
 
POCHOD PŘES LAČNOVSKÉ SKÁLY    Klub českých turistů 
Podrobnosti budou upřesněny na plakátech ve vývěskách a na obecních internet. stránkách. 
 
HRADNÍ VĚŽ NA BRUMOVSKÉM HRADĚ    Valašská Nadace 
17. ročník šachové soutěže a současně otevření hradu pro letošní sezónu. Ve 14 hodin bude finále s 
živými figurkami na obří šachovnici. Doprovodný program i skupina Lůzabend. 
 
BESEDA PRO DŮCHODCE     Kulturní komise 
Začátek akce bude v 17 hodin. Připraven bude zábavný program, živá hudba a také občerstvení. 
 
POCHOD MAKYTA       Klub českých turistů 
29. ročník turistického pochodu bude upřesněn na plakátcích. 
 
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA NA PULČÍNĚ   SDH Pulčín 
SVATODUŠNÍ POUŤ NA PULČÍNĚ     Vesničko má milovaná o.s. 
Mše svatá v kapli sv. Ducha v 11.00 hod.  
 
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V KOSTELE SV. ŠTĚPÁNA 
 
OSLAVA ŠPUNTOVA      Obec Francova Lhota 
VYSTOUPENÍ  JAROSLAVA WYKRENTA     Obec Francova Lhota 
Zpěvák se loučí s kariérou a koncert věnuje naší obci, kde na pasekách strávil řadu let.  
 
HRADNÍ TÓNY       Valašská nadace 
18. ročník soutěžního festivalu schól ve zpěvu o putovní pohár arcibiskupa na brumovském hradě. 
 
POHÁROVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ    SDH Francova Lhota 
Soutěž v požárním sportu se uskuteční na hřišti TJ Sokol Francova Lhota. Závodit se bude v kategoriích 
mužů, žen a veteránů.  
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KALENDÁRIUM 

 
Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo 1/2013  
vyšlo 27.3.2013 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:   obec@francovalhota.cz 

www.francovalhota.cz 

Milí přátelé, 
 

ač se letošní zima nechce vzdát své vlády, přiná-
šíme náš letošní jarní zpravodaj. Věříme, že pro 
Vás opět bude zdrojem informací o dění v naší 
obci. A že se toho děje opravdu hodně, je znát 
z velkého množství a pestrosti příspěvků, které 
bylo tentokrát opravdu kumšt do zpravodaje 
vmáčknout.  
 

Letošní rok nás pomalu začíná upozorňovat na 
to, že období hojnosti a velkých rozvojových 
projektů je již téměř minulostí. Blíží se totiž 
konec dotačních programů financovaných z 
Evropské unie pro roky 2007—2013 a obce se 
nyní budou muset více zamýšlet nad tím, co 
opravdu potřebují a jak budou dále svůj majetek 
obhospodařovat či rozšiřovat. Zároveň je letoš-
ní rok i posledním rokem přípravy nového do-
tačního období Evropské Unie na roky 2014 - 
2020. V těchto letech však Česká republika 
dostane z Evropy na rozvoj svých regionů o asi 
180 miliard Kč méně než v právě končícím ob-
dobí. Navíc v jednáních o pravidlech na dělení 
těchto „evropských peněz“ mezi jednotlivá 

důležitá témata jako doprava, životní prostředí, 
vzdělávání či rozvoj měst a obcí zuří opravdu vel-
ký boj, v jehož průběžných výsledcích to bohužel 
pro venkov nevypadá příliš dobře. Věříme však, že 
i v „Praze“ zavládne zdravý rozum a peníze, které 
mají být určeny především pro rozvoj slabých 
regionů, do těchto regionů opravdu doputují.  I 
proto jsme podpořili tzv. Druhou zlínskou výzvu, 
která má zdůraznit hlas venkova v jednáních o 
„dělení evropských peněz“. S výzvou se můžete 
seznámit na http://www.jurencakova.cz/druha-
zlinska-vyzva/. 
 

Naštěstí jsme si v naší obci vyzkoušeli, že i bez 
závratných dotací a hory papírů, můžeme tvořit 
nové pěkné projekty. Krásným příkladem toho, že 
když lidi chtějí a obec poskytne podmínky, jsme 
schopni společně vytvořit zajímavé dílo, je i náš 
Špuntov. O tom, že se nám podařil nevšední kou-
sek, svědčí i vítězství tohoto projektu v soutěži 
Nadace Via. I o této radostné události se dočtete 
uvnitř zpravodaje. 
 

Příjemné čtení, krásně prožité Velikonoce i radost 
z přicházejícího jara Vám přejí 

Kateřina Trochtová a Lumír Kliš 

Milí spoluobčané, 

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU 
Placení poplatků 
Splatnost poplatku ze psa je 
31.3.2013 
Splatnost poplatku za odvoz 
odpadu je 30.6.2013 
 

Nová zelená úsporám 
Ministerstvo životního prostře-
dí plánuje vyhlášení programu 
Nová zelená úsporám. Pokud 
uvažujete o zateplení rodinné-
ho domu, výměně kotle, insta-
laci solárního ohřevu vody či 
výstavbě nových rodinných 
domů v pasivním standardu, 
můžete tohoto programu vyu-
žít. Nutnou podmínkou je zpra-
cování potřebné stavební pro-
jektové dokumentace. Kon-
krétní podmínky budou známy 
po vyhlášení programu v dub-
nu, první kolo příjmu žádostí 

by mělo probíhat v srpnu toho-
to roku. V původním programu 
Zelená úsporám uspělo v naší 
obci 23 žadatelů, na jejichž pro-
jekty byly poskytnuty dotace 
v celkové výši 3 177 000 Kč (tj. 
průměrně 138 130 Kč na žá-
dost). 
 

Pošta informuje své klienty. 
Každý uživatel poštovních slu-
žeb je sám odpovědný za řádné 
a správné vyplnění platebních 
dokladů. Ať se jedná o poštovní 
poukázku, či jednorázové nebo 
trvalé platby Poštovní spořitel-
ny. Vedoucí pošty oznamuje, že 
od této doby si bude každý 
klient tiskopisy vyplňovat sám. 
Vzory, jak se mají poukázky 
správně vyplňovat, jsou na vidi-
telném místě na poště nebo je 

najdete na internetu. Tímto 
opatřením se zamezí vzniku 
chyb, kdy se pracovnice pošty v 
návalu práce může upsat v část-
ce nebo variabilním symbolu. U 
přepážky si pak můžete nechat 
zkontrolovat již vyplněné dokla-
dy. Na další spolupráci se těší E. 
Juráňová 
 

Obecní knihovna 
Čtenářům připomínáme, že 
během měsíce dubna bude k 
dispozici nový výměnný soubor 
knih. Zveme Vás k návštěvě. 
 

Zákaz vypalování trávy 
Upozorňujeme Vás na přísný 
zákaz vypalování trávy. Jak je 
tato činnost nebezpečná, svědčí 
několik jarních požárů  v našem 
okolí v minulém roce.  
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Prosinec 2012 
Když se ještě  vrátíme na konec minulé-
ho roku v naší obci, můžeme napsat, že 
byl spojený s řadou společně prožitých 
akcí. 
Dne 21. prosince byl u kostela Živý 
betlém. Ten zorganizovala i předvedla 
místní schóla. Hned další den byl v kul-
turním domě Vánoční koncert se 
skupinou Gympleři a jejich hosty. 30. 
prosince se kostel sv. Štěpána rozezněl 
písněmi dechové hudby Valaška. S jejich 
zpěváky vystoupila i žačka místní základní 
školy Eliška Martinková. Koncert pořáda-
la farní rada a farní úřad. 
 

Společný konec roku 2012 připravila 
Valašská nadace na rozhledně na Čubově 

kopci.  1.ledna zde už po 13. vítali nový 
rok zase místní turisté. 
Ani jedna z akcí nezůstala bez zájmu 
místních občanů, což je příjemné, hlavně 
pro pořadatele.  
 

Leden 2013 
Tříkrálová sbírka proběhla v naší far-
nosti v sobotu 5. ledna 2013. Zahájena 
byla v kostele, kde pan farář požehnal 
koledníkům křídy. Ti přinesli ve svých 
pokladničkách celkem 63 777,- Kč (v 
tom bylo 16 046,- Kč z Valašské Senice). 
 

Strom roku 2012. Výstava s tímto 
názvem byla ke zhlédnutí přístupná v 
Galerii IC v Pulčíně od začátku ledna. 
Vystaveny byly fotografie stromů -

účastníků finále soutěže o Strom roku  
2012. Každý strom zde měl popsaný svůj 
příběh. 
 

Zahájení plesové sezóny 
V pátek 11. ledna 2013 pořádalo Sdruže-
ní rodičů při ZŠ Rodičovský ples. Hrála 
skupina Quatro. Zahájení  bylo v režii 
mladých tanečníků. Žáci 8. a 9. třídy zde 
předvedli tance, které se naučili v hodi-
nách taneční výchovy. Při této akci byli 
ale pořadatelé zklamaní. Přišla jen hrstka 
rodičů. Vyzdobený sál byl poloprázdný.  
 

V neděli patřil sál kulturního domu dě-
tem. Byl zde Karneval s diskotékou. 
Pořadatelé zajistili dětem zábavný pro-
gram. 

rostou byl nově zvolen Jan Brlica ml.  
8. ročník Francovolhotského ky-
seláče proběhl v kulturním domě 2. 
března. Do soutěže o nejlepší nakládané 
houby bylo přihlášeno 30 vzorků. Nej-
lepší byl od Yvony Janotové z Lipníku 
n.B. Druhé místo obsadil místní Jindřich 
Šeliga a třetí byl Milan Ptáček. Do soutě-
že o nejlepší slivovici bylo předloženo 14 
vzorků. O vítězi rozhodl až rozstřel. Ten 
určil vítěznou slivovici od Karla Matůše, 
druhý nejlepší vzorek byl od Josefa Ko-
courka a třetí od Vojtěcha Kabrhela. 
Celé toto soutěžení doplnil Jiří Polčák o 
odbornou přednášku s videoprojekcí. 
Tentokrát byla na téma Houby a jejich 

Ve středu 6. února se v naší základní 
škole konal zápis dětí do 1. třídy. 
Zapsáno bylo 11 žáků. Ve dnech 7. a 8. 
února byl na lyžařském vleku na Juráčko-
vém ukončen týdenní školní lyžařský 
výcvik. Žáci 7. třídy ve čtvrtek absolvo-
vali vycházku na běžkách na ledopády. V 
pátek proběhlo zakončení výcviku tra-
dičním karnevalem. Počasí bylo tento 
den ideální a tak za účasti většiny žáků 
základní i mateřské školy předvedli sed-
máci své lyžařské umění a také fantazii 
při tvorbě masek.  
 

Dne 16. února byla v kulturním domě 
Výroční valná hromada Honebního 
společenstva Francova Lhota. Sta-

léčivé účinky. V sále vystavené fotogra-
fie hub nebyly letos jenom od pana 
Polčáka. Své velmi zdařilé fotografie 
hub zde vystavoval i místní Stanislav 
Filák, člen pořádajícího Spolku houbařů.  
 

Ve stejný den uspořádala Obec Franco-
va Lhota vernisáž výstavy obrazů 
Zdeňka Kutry. Konala se v Galerii IC 
v Pulčíně. Hudební doprovod vernisáže 
obstaral Ivo Rohlena a Jarda Mariáš. 
Výstavu zahájila starostka obce. Při 
svých procházkách na Pulčín ji můžete 
shlédnout až do 2. června t.r.  
 

16. března uspořádala kulturní komise  
zájezd do divadla ve Zlíně. Hrála se 
komedie o lásce Sen noci svatojánské. 

PROSINEC, LEDEN A SPOLEČNÉ AKCE 

ÚNOR, BŘEZEN A JINÉ AKCE 

SPOLEČENSKÁ SEZÓNA 

„svatými“. Ale zajímavé a hezké byly 
všechny. Už teď se pořadatelky těší, co 
nového si návštěvníci příštího maškarní-
ho vymyslí. Neodmyslitelnou součástí 
plesu byla tombola. Členky komise dě-
kují všem, kteří do ní přispěli. 
 

Myslivecký ples byl ten největší, který 
se v našem kulturním domě v této sezó-
ně uskutečnil. Jeho příprava byla, jako 
každý rok, velmi náročná. Výzdoba sálu 
byla velkolepá a speciality myslivecké 
kuchyně, které se zde podávaly, byly 
výborné. A bohatá byla i tombola. Změ-
nou byla kapela. Hrála zde skupina Tem-
po ze Slavičína. Sál byl zaplněný do po-
sledního místa. Výtěžek plesu slouží 

myslivcům hlavně k nákupu krmiva pro 
lesní zvěř.  
 

Fašanky. 8. a 9. února chodil po vesnici 
fašankový průvod s muzikanty a vodil 
medvěda. Hasiči měli i letos spoustu 
zájemců o účast v průvodu, hlavně mla-
dých, takže můžeme s potěšením říct, 
že tato tradice, díky místním hasičům, v 
obci jen tak nezanikne. Za to patří hasi-
čům poděkování. Na sobotní taneční 
zábavě hrála skupina Vyhoď blinkr. O 
půlnoci proběhl tradiční rituál pochová-
ní basy. Fašankovou zábavou byla v na-
šem kulturním domě ukončena plesová 
sezóna. 

Místní hasiči se  rozhodli přerušit tradici 
pořádání plesů a tak místo nich uspořá-
dali 19. ledna mladí 3. Rockový ples. 
Hrála skupin Šamat a Vyhoď blinkr. Tahá-
kem byla česká popová skupina UDG z 
Ústí nad Labem. Pořadatelé byli tento-
kráte s účastní spokojení.  
 

V sobotu 26. ledna byl v pořadí už 8. 
Maškarní ples. Pořádala ho kulturní 
komise. Hrála skupina Clera. Masek při-
šlo letos 177 bylo to o něco méně než 
minulý rok, ale nápadité byly všechny. 
Porotě se nejvíce líbila družina Santa 
Clause, druzí byli černí závodníci na bo-
bech představující Kokosy na sněhu. 
Třetí byl Pražský orloj s pochodujícími 
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Tomáš Mohyla z Valašské Senice vám 
nabízí práci s těmito stroji: 
• štěpkovač materiálů do 15 cm 
• smykový nakladač 
• pásový minibagr 
• kolový traktor 
• doprava Avíí 
Dále provozuje půjčovnu elektronářadí 
(bourací kladiva, sbíječky, vrtačky atd.) a 
pronájem elektrocentrál, čerpadel, vy-
soušečů, vibračních pěchů apod. 
 
Telefon: 603 979 550 

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 

Navštivte znovu otevřenou pro-
dejnu textilu v horním obchodě  
Otevřeno je: 
Po   7.30-12.00 hod. 13.30-15.30 hod. 
Út   7.30-11.30 hod. 
St    7.30-12.00 hod. 13.30-15.30 hod. 
Čt   7.30-12.00 hod. 13.30-15.30 hod. 
Pá   7.30-12.00 hod. 13.30-15.30 hod. 
So   7.30- 9.30  hod. 
 
V sortimentu je dětský, dámský a 
pánský textil a další zboží 
Na Vaši návštěvu se těší 
Blanka Trchalíková  

SPORT 

Rozpis jarního kola sezóny  
2012/13 - muži: 
Ne 24.3.2013       FL-Hrachovec 
(přeloženo na 1.5.2013) 
So 30.3.2013    Jablůnka-FL 
Ne 7.4.2013    FL-SlavičínB 
So 13.4.2013    Choryně-FL 
Ne 21.4.2013    FL-Poličná 
So 27.4.2013    Kelč-FL 
Ne 5.5.2013    FL-Janová 
Ne 12.5.2013    Val.Příkazy-FL 
Ne 19.5.2013    FL-Val. Polanka 
Ne 26.5.2013    Lidečko-FL 
Ne 2.6.2013    FL-Horní Lideč 
Ne 9.6.2013    FL-Lhota u Vset. 
So 15.6.2013    Zašová-FL 
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Rozpis jarního kola sezóny 
2012/2013-dorost: 
So 23.3.2013   FL-Hovězí 
(přeloženo na 1.5.2013) 
Ne31.3.2013   Mladcová-FL odl. 8.5. 
So 6.4.2013     FL-Tečovice 
Ne 14.4.2013  Louky-FL 
So 20.4.2013   FL-Malenovice 
Ne 28.4.2013  V.Karlovice-FL 
So 5.5.2013    FL-Juřinka 
So 12.5.2013  Slavičín-FL 
So 18.5.2013  FL-V.Polanka 
So 25.5.2013  Lidečko-FL 
So 1.6.2013   FL-Štítná n.Vl. 
So 8.6.2013   FL-Holešov 
Ne16.6.2013  V.Klobouky-FL 

FUTSAL 
Aby naši fotbalisté nevyšli v zimě ze cviku, dali dohromady tým a začali hrát futsal. V loňském roce hráli Okresní soutěž 1. třídy 
a letos se jim podařilo postoupit do Okresního přeboru. Ze 22 zápasů 15 vyhráli, 2 remizovali a 5 prohráli. Jejich skóre bylo 
133:85 a zisk bodů 47. Iniciátorem byl Martin Juřička, který je brankařem, Dále hrají Matůš Lukáš (25), Sucháček Tomáš (23), 
Chmela Radek (21), Jaroš Mojmír (15), Matůš Marek (11), Hrbáček Jiří (10), Matušinec Radek (7), Daněk Ondřej (7), Šipinka 
Ladislav (4), Kindl Marek (4), Filák Miroslav (3) a Šerý Jaroslav (1). V závorce je počet nastřílených branek v této sezóně. 

Rozpis jarního kola sezóny 
2012/2013-žáci 
Ne 7.4.2013     FL-Horní Lideč 
Ne 14.4.2013   Lidečko-FL 
Ne 21.4.2013   FL-Lužná 
Ne 28.4.2013   Val.Polanka-FL 
Ne 5.5.2013     FL-lačnov 
Ne 12.5.2013   Horní Lideč-FL 
Ne 19.5.2013   FL-Lidečko 
Ne 26.5.2013   Lužná-FL 
Ne 2.6.2013     FL-Val.Polanka 
Ne 9.6.2013     Lačnov-FL 
 
Výsledky najdete na adresách: 
www.tjsfrancovalhota.webgarden.cz 
www.francovalhota.cz 

Hucul club má v současné době ve Fran-
cově Lhotě 14 koní. Na pastvině prona-
jaté od zemědělského družstva, kde 
máme jednoduchý přístřešek a pevnou 
ohradu, je stále venku 9 koní převážně 
plemene hucul a fjord. Každý den odpo-
ledne je vodíme do stáje, abychom je 
připravili k jízdě podle objednaného 
programu a večer je zavedeme zpět. Jen 
3 koníci jsou na noc ve stáji, mezi nimi i 
naše nejstarší kobylka Tera. V únoru jí 
bylo 32 let,  dala nám 5 hříbat , odvezla 
spoustu dětí a teď si užívá zaslouženého 
důchodu. 
 

Dva 25letí valášci jsou ustájeni na „Ranči 
Kolínkovo“. Starají se o ně dvě děvčata 
Lucka Trchalíková a Vendula Častulíko-
vá. Vendulka ráno, ještě před odchodem 

prázdninách tábory pro děti. Letos budou 
2 turnusy s výukou jízdy na koni a srpno-
vý turnus z výukou lukostřelby. 
 

V březnu jsme natočili krátký dokument 
o naší činnosti, který je ke zhlédnutí 
http://www.youtube.com:80/watch?
v=XJmaLo-u72s . I v letošním roce spolu-
pracujeme s horským hotelem Antarik, 
jízda na koních je příjemným doplňkem 
programu pro jejich hosty. 
 

Poslední týden v červnu  si opět rezervo-
vali pobyt na našem tábořišti  4 jezdci z 
Rakouska se svými koňmi . Loňský koňo-
vandr byl krátký a tak letos zůstanou 
déle. Věřím, že letošní programy se bu-
dou našim návštěvníkům líbit a budou se 
do Francovy Lhoty rádi vracet. 
 

Alena Vaculíková 

do školy, dá koním seno a Lucka zase 
odpoledne čistí stáj a krmí večer. 
Nadšení, pracovitost a odpovědnost 
těchto děvčat je obdivuhodná. A 
nejen jich. Láska ke koním přivedla 
do Hucul clubu mnoho dětí, děvčata 
Eliška Martínková, Erika Bělotová, 
Míša Surovcová, Katka Eliášová, Mirka 
Danihlíková, Adélka Bartoníková a  
Silva Trčková z Francovy Lhoty jsou 
ve stáji jako doma. Děti z Valašských 
Klobouk, Střelné, Poteče, Lidečka a 
Valašské Polanky to k nám mají troš-
ku dál a jezdí pravidelně většinou 1x 
za týden. 
 

Teď v zimních měsících připravujeme 
programy na léto, jednodenní vyjížď-
ky, vícedenní putování na koních a o 

HUCUL CLUB 



 
Prvního března 2013 oslavila firma 
Prodex, s.r.o. Francova Lhota  20. 
výročí trvání. Během tohoto období 
firma poskytla možnost zaměstnání 
více než 200 lidem, převážně ženám. 
Po většinu let byl průměrný počet 
zaměstnanců 100. K tomu ještě firma 
umožňovala krátkodobé brigády stu-
dentům, důchodcům a dalším neza-
městnaným. Tato skutečnost 
se nemalým podílem promítla také do  

 
 

 
20 let 

  1993    -    2013 
 

sociální sféry Francovy Lhoty. Naším 
přáním a snahou je i nadále udržovat 
možnost zaměstnání místních občanů.  
 

Chtěl bych prostřednictvím tohoto zpra-
vodaje poděkovat všem partnerům, kteří 
se v průběhu uplynulých 20 let jakkoliv 
podíleli na činnosti naší firmy. K největ-
ším patří firma Austin Detonator, s.r.o.  
 

Dík patří taky všem zaměstnancům, kteří 
po celou dobu odvádějí poctivou práci.                
 

Josef Trchalík - jednatel 

strukce rodného domu významné-
ho rodáka Štepána kardinála 
Trochty. O projektu si můžete přečíst 
na jiném místě tohoto zpravodaje. Byli 
jsme tedy osloveni, zda bychom se také 
nezapojili. Naskýtá se možnost pomoci 
prostřednictvím majetkových podílů – 
formou příspěvku oprávněných osob. 
Představenstvo proto rozhodlo, že 
všechny oprávněné osoby mohou využít 
část svého majetkového podílu na výše 
zmíněnou akci. Výše příspěvku je dobro-
volná. Příspěvek bude zapisovat paní 
Pavlína Juráňová na sekretariátě ZD od 
1. května po celý tento rok. Peníze 
z podílů budou poukázány na účet far-
nosti, ze kterého bude také rekonstruk-
ce financována. Každému dárci bude 
vyhotoven pamětní list, jako tomu bylo 
před pár lety u varhan. Chci Vás tímto 
moc poprosit o pomoc touto formou, 
abychom si na tomto místě mohli 
v dubnu 2014 připomenout 40. výročí 
úmrtí a v dubnu 2015 110. výročí naro-
zení Štěpána kardinála Trochty. Za Vaše 
příspěvky z majetkových podílů předem 
děkuji.  

Vážení spoluobčané, doufám, že již 
přichází jaro a s ním nová pastevní a 
zemědělská sezóna. Proto mi prosím 
dovolte, abych Vás informoval o 
aktualitách z našeho ZD.  
 

Letos začneme všem vlastníkům, 
kteří nám pronajímají půdu rozesílat 
nové tzv. pachtovní smlouvy. Dů-
vodem je, že od 1. 1. 2014 přichází 
v platnost nový občanský zákoník. 
Tento nový občanský zákoník zavádí 
pojem ne nájemní, ale pachtovní 
smlouva. Kvůli tomu musíme všem 
změnit smlouvy, aby odpovídaly nové 
legislativě. Smlouvu obdržíte ve dvou 
vyhotoveních. Pečlivě si ji přečtěte a 
zkontrolujte všechny parcely, které 
jsou uvedeny v příloze. Jedno vyho-
tovení si ponechejte a druhé nám 
podepsané zašlete zpět. Pokud byste 
něčemu nerozuměli, obraťte se pro-
sím na paní Marcelu Černou, která 
Vám odborně poradí.  
 

Jak jsme byli informováni od paní 
starostky Kateřiny Trochtové, letos 
by měla začat rozsáhlejší rekon-

V tomto roce bude probíhat druhá 
etapa výstavby nového kravína 
v areálu za družstevním domem. Opět 
Vás tímto uctivě žádám o zvýšenou 
opatrnost při průjezdu areálem smě-
rem na Pulčín. Kromě zemědělské 
techniky se zde bude vyskytovat i větší 
množství stavebních stojů z důvodu již 
zmíněné výstavby kravína.V loňském 
roce proběhlo letecké snímkování 
pozemků, které provádí ministerstvo 
zemědělství. Podle nových snímků je 
stav vyjezděných cest uprostřed polí 
velmi neutěšený.  Upozorňujeme 
všechny vlastníky lesů, že již nebudeme 
povolovat stahování dřeva přes naše 
hony. Prosím, abyste nestahovali dřevo 
především v produkčním období od 
dubna do září. V nevyhnutelných přípa-
dech se spojte s vedením ZD, abychom 
se domluvili na co nejvíce šetrném 
postupu. 
 

Přeji Vám krásné prožití celého roku a 
moc děkuji za pochopení 

Josef Kliš 
předseda ZD Francova Lhota 

FIRMA PRODEX s.r.o. FRANCOVA LHOTA 
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znehodnotí a co je horší, že způsobí i 
škodu, kterou budeme muset napravit. 
Dotyčná osoba ať si uvědomí závaž-
nost svého nesmyslného jednání, že 
v tomto případě se dopouští  přestup-
ku proti majetku. Fotbal  neděláme pro 
sebe, ale pro značnou fotbalovou obec 
fandů nejenom z Francovy Lhoty. Dou-
fáme, že se podobná situace nebude 
opakovat. Fotbalu zdar! 

Ing. Josef Bambuch předseda 
Karel Matůš tajemník 

Vážení sportovní přátelé! V loňském 
roce jsme na pokyn krajského fotbalové-
ho svazu museli  za dolní  fotbalovou 
brankou posunout zábrany. Nosné sloupy 
byly opatřeny ochrannými sítěmi pro 
případné opuštění míče mimo hrací plo-
chu. Tyto sítě jsou pohledově přijatelnější 
a samozřejmě i údržbově méně náročněj-
ší, než bylo původní řešení. Tyto sítě  tam 
nejsou z nějaké libovůle, ale aby plnily 
nějaký účel. Samozřejmě i finanční stránka 
nebyla malá. Co se nestalo: Někdo nám 

síť za dolní branou v prostoru vstupní 
branky celou rozřezal (poctivě pěkně 
rozřezal) a tím pádem i zničil  a jak je 
zřejmé z viditelných stop ve sněhové 
pokrývce, jen kvůli zkrácení chůze do 
Dvořiska. Zůstává nad tím rozum stát, že 
kvůli ani ne 100 metrům obejítí hřiště 
poškodil majetek  TJ Sokol Francova 
Lhota a samozřejmě i majetek obce. 
Veškerou údržbu hřiště a okolí a  činnos-
ti s tím spojené děláme ve svém volném 
čase a pak se najde někdo, kdo naši práci 

Platné zákony a nový systém evidence 
obyvatel pomocí základních registrů nám 
neumožňuje nadále zveřejňovat údaje z 
evidence obyvatel. (Výjimkou jsou sezna-
my našich zemřelých spoluobčanů).   
 
Vzhledem k tomu, že nyní díky výše 
uvedeným systémovým změnám na na-
šem úřadě nevíme, kdo se nám v obci 
narodil, dovolujeme si požádat rodiče 
nově narozených děti aby se, pokud mají 
zájem o slavnostní Vítání občánků, při-
hlásili v kanceláři obce.  

Navždy nás opustili: 
  7.1.2013  Marie Lišková 
     FL čp.187, nar. 1932 
28.1.2013 Alois Pechal 
     P čp.61, nar. 1941 
31.1.2013 Alois Trochta 
    FL čp.143, nar. 1933 
27.2.2013 Juraj Onofrej 
    FL čp.315, nar. 1952 
27.2.2013 Karel Matušinec 
    FL čp.139, nar. 1932 
Čest jejich památce! 

Program bohoslužeb v kostele 
Sv. Štěpána o Velikonocích 
Zelený čtvrtek   16.30 h 
Velký pátek                16.30 h 
Bílá sobota            19.00 h  
Neděle  
ranní mše sv.               7.30 h 
hrubá mše sv.      10.30 h 

Policie ČR varuje před podvodníky 
Množí se případy zneužívání důvěry lidí, 
především seniorů různými podvodníky, 
proto Vám ve spolupráci s Územním 
odborem Policie ČR Vsetín připomínáme 
základní pravidla obrany před těmito 
nepoctivci: 
Nedůvěřujte neznámým lidem, 

nikoho cizího nevpouštějte do bytu 
či domu. 

Neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je 
za nimi. 

Pozor na náhodné telefonáty – vola-
jící se mohou vydávat za vnuky či 
rodinné příslušníky a loudí peníze na 
opravu nebo koupi auta. 

Mějte na paměti, že podomní pro-
dej dek, hrnců či nářadí je ve 
většině případů podvod. 

Při sebemenším podezření na podvodné 
jednání volejte bezplatnou tísňovou linku 
Policie ČR 158. 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, kata-
strální pracoviště Vsetín oznamuje, že 
v katastrálním území Francova Lhota 
bude obnoven katastrální operát přepra-
cováním do digitální podoby tzv. digitali-
zace katastru. Obnově katastrálního 
operátu předchází částečná revize ka-
tastru nemovitostí, která bude probíhat 
od 3. 6. 2013 přibližně do 16. 9. 2013. 
Při této revizi budou zjišťovány změny a 
ověřován dosavadní stav nemovitostí 
zapsaných v katastru. Vlastníky nemovi-
tostí upozorňujeme, že jsou dle kata-
strálního zákona povinni poskytnout 
potřebnou součinnost např. na vyzvání 
katastrálního úřadu se zúčastnit potřeb-
ných jednání apod. Všem doporučujeme 
sledovat úřední desku obecního úřadu, 
kde budeme zveřejňovat další informace 
katastrálního úřadu. 
 
 

Ochrana spotřebitelů 
Občanské sdružení TEST, jehož nejzná-
mější aktivitou je vydávání magazínu 
dTest , ve kterém jsou publikovány vý-
sledky testů výrobků, informace o spo-
třebitelských právech a podobně, nabízí 
všem spotřebitelům i tyto další služby. 
• Bezplatné poradenství v oblasti spotře-

b ite lského práva přes telefon 
299 149 009 či přes internet na 
www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna 

• Veřejnou databázi více než 5 000 ne-
bezpečných výroků na webových 
stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz 

 
Publikace a další informace o spotřebi-
telských právech na www.dtest.cz  

Z EVIDENCE OBYVATEL 

DIGITALIZACE 
KATASTRU 

ODPADY 

Do systému zpětného odběru elektroza-
řízení jsme při mobilních svozech ode-
vzdali celkem 147 ks starých televizí, 37 
ks počítačů, 95 ks dalšího PC vybavení, 
15 ks spotřebitelských zařízení (např. hi-
fi, kamery, video), 41 ks ledniček, 91 ks 
malých spotřebičů a 20 ks zářivek. Čer-
vený kontejner na drobné elektrospotře-
biče před KD se nám v průběhu roku 
podařilo naplnit 4x. Jsme rádi, že hojně 
využíváte možností, které náš odpadový 
systém nabízí. Přesto jsou mezi námi 
neustále i jedinci, kteří radši svou energii, 
čas a peníze věnují do odvozu svého 
odpadu na černé skládky.  
 
 
 

Jarní svozy odpadů 
Jarní svoz velkoobjemového odpadu a 
nebezpečného odpadu proběhne 
v sobotu 27. dubna. Prosíme Vás, abyste 
odpad přiváželi ke kulturnímu domu až 
v tento den! Kontejnery pro odpad z 
jarního úklidu budou přistaveny 26.—29. 
dubna. 

V loňském roce vyprodukoval průměrný 
obyvatel naší obce 228 kg odpadu, což je 
oproti minulému roku zvýšení o 46 kilo-
gramů. Z toho: 
• 20 kg vytřídil každý Lhocan do barev-

ných pytlů a třídících kontejnerů 
(polovina z tohoto množství jsou plas-
ty),  

• 19 kg odevzdal do velkoobjemového 
odpadu, 

• 186 kg pak uložil do popelnic či kontej-
nerů. 

Podle dlouhodobých statistik společnosti 
Eko-kom se v obcích pohybuje vytříděný 
odpad kolem 30 kg/osoba. Máme 
v třídění odpadu tedy pořád na čem 
pracovat.  
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VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO 
Přijmeme pracovníky pro práci na 
údržbě obce. Požadavky: 
• evidence na ÚP min. 5 měsíců, 
• schopnost samostatně plnit úkoly, 
• ochota pracovat. 

Bližší informace na OÚ. 



Klíčový projekt posledních několika let 
Čistá řeka Bečva II zůstává i nadále ve 
fázi dokončování potřebných výběrových 
řízení. Výběrové řízení na zhotovitele 
stavby je stále kontrolováno Úřadem na 
ochranu hospodářské soutěže. A výbě-
rové řízení na poskytovatele úvěru pro-
bíhá právě v těchto dnech. Obě výběro-
vá řízení jsou nutnou podmínkou pro 
dokončení přípravné fáze projektu, je-
jímž cílem je smlouva o dotaci na celý 
projekt pro všech 16 zapojených obcí. 
Náročností přípravy se bohužel zkracuje 
čas pro skutečnou realizaci, neboť pro-
jekt musí být dokončen do roku 2014, 
administrativně do června 2015. 
 
 

V lednu se náš Špuntov stal vítězem mezi 
projekty, které byly v loňském roce 
podpořeny z grantu Nadace Via „Místo, 
kde žijeme“. Aktéři všech 5 podpoře-
ných projektů se sjeli na konci ledna do 
Prahy, aby hodnotící komisi, kolegy 
z ostatní projektů i přítomnou laickou i 
odbornou veřejnost seznámili s výsledky 
jejich ročního snažení. Z Francovy Lhoty 
jsme na obhajobu našeho projektu vyra-
zili v počtu 4 osob. Za členy realizačního 
týmu starostka a místostarosta. Za děti, 
které se projektu účastnily pak Ruda 
Matúš a Štěpán Novák.  
 

Společná prezentace se nám povedla, ale 
že bude vítězná nás ani ve snu nenapa-
dlo. Komise nás ocenila nejen za samot-

nou prezentaci našeho projektu, ale i za 
splnění všech podmínek grantu, jeho 
formálních i neformálních stránek. Vítěz-
ství nám přineslo nejen zážitek, ale i 
finanční odměnu ve výši 50 000 Kč, kte-
rou použijeme především na založení 
trávníku ve Špuntově. Nadace nám po-
skytla i dar na malou oslavu vítězství, 
která proběhne v červnu. Už nyní Vás na 
ni všechny srdečně zveme.  
 

Největší výhrou však pro celý realizační 
tým projektu je, že jsme projekt realizo-
vali společně s mnohými z Vás – že jsme 
dokázali společně vymyslet, naplánovat a 
zrealizovat celý náš Špuntov.  

Naše farnost je od roku 2006 vlastní-
kem rodného domu našeho nejvý-
znamnějšího rodáka kardinála Štěpána 
Trochty. Již od roku 2007 probíhaly na 
domě záchranné práce, kterými se 
podařilo dům oprostit od několika 
nepůvodních přístaveb, odvodnit, vy-
čistit a částečně započít i s jeho rekon-
strukcí.  
 

Záměrem farnosti je učinit z tohoto 
rodinného domu objekt pro veřejnost, 
v jehož části bude vybudováno malé 
muzeum, ale také zde bude prostor 
pro spolkové aktivity, jako je program 
„Od zrníčka ke chlebíčku“ či různé 
tvůrčí dílny. V letošním roce chceme 
dát do pořádku samotnou budovu, a 
pokud budou síly stačit a okolnosti 
budou příznivé, rádi bychom v dalším 
roce pokračovali se zahradou. V roce 
2014 si totiž připomene 40. výročí 
smrti kardinála a v roce 2015 pak 110. 
výročí jeho narození. 

V loňském roce se některým našim žá-
dostem také uspět nepodařilo. Neúspěš-
ný byl projekt Pořízení nové techniky 
k zefektivnění lesního hospodářství, který 
jsme předkládali do Programu rozvoje 
venkova. Vzhledem k tomu, že se až do 
roku 2015 nepředpokládá opětovné 
otevření tohoto dotačního titulu, roz-
hodli jsme se postupně pořizovat po-
třebné stroje z vlastního rozpočtu.  
 

Druhým neúspěšným projektem byl 
projekt Hydrogeologický průzkumný vrt 
Piastkovo, na jehož realizaci jsme žádali o 
dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí. V tomto případě nám však 
vyřazení našeho projektu není příliš 
jasné a proto se proti výsledku odvolá-
váme. 

Vše ale ponejvíce záleží na tom, zda se 
farnosti podaří zajistit potřebné finanční 
prostředky a dobrovolníky pro zvládnu-
tí tohoto nelehkého díla.  
 

Jedním z důležitých kroků bylo podání 
žádosti o dotaci do Místní akční skupiny 
Hornolidečska, ve které žádáme o 
finanční prostředky ve výši půl milionu 
korun na vybudování muzea a sociální-
ho zázemí. Tyto prostředky však po-
kryjí sotva třetinu celkových nákladů na 
rekonstrukci domu.  
 

Proto i nadále hledáme další nadační a 
dotační zdroje, avšak bez pomoci 
Lhocanů a příznivců kardinála Trochty 
se dozajista neobejdeme. Můžete nám 
pomoci svým finančním darem, časem, 
prací a dovedností či modlitbou. Pokud 
byste se do projektu jakýmkoliv 
z uvedených způsobů rádi zapojili, 
ozvěte se panu faráři P. Janu Surowczy-
kovi či starostce Kateřině Trochtové  a 
společně určitě vymyslíme tu pravou 
formu pomoci.  

KANALIZACE 

DŮM KARDINÁLA TROCHTY 

Druhý pokus o získání evropských peněz 
na rekonstrukci lesní cesty ve Vlčičce byl 
úspěšný a posunuli jsme se do fáze pří-
pravy podkladů pro podpis smlouvy o 
dotaci. Vzhledem k plánovaným investi-
cím letošního roku jsme se však rozhodli 
s počátkem projektu posečkat a začít až 
dle aktuální finanční situace obce v druhé 
polovině letošní roku, případně až v roce 
příštím.  

V letošním roce bychom rádi odstranili 
havarijní stav otopné soustavy ve školce. 
Stávající radiátory jsou už v dosti špat-
ném stavu a potřebují výměnu. Požádali 
jsme Zlínský kraj v dotačním programu 
na podporu obnovy venkova o částečné 
spolufinancování této akce. Výsledek 
řízení bude znám až v květnu.  

V průběhu února a března probíhala 
tvorba podrobné projektové dokumenta-
ce pro zateplení školního pavilonu, ve 
kterém se nachází první stupeň a školní 
kuchyň s jídelnou. Projektová dokumen-
tace bude sloužit k přípravě a následné-
mu vyhlášení výběrového řízení na zhoto-
vitele celé stavby, které by mělo proběh-
nout na jaře. 
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Naši žáci se zúčastnili dvou soutěží ve 
skoku vysokém. V Horní Lidči obsadila 
Karolína Surových 2. a Eliška Filgasová 3. 
místo. Ve  Francově Lhotě Karolína Su-
rových svůj výsledek zopakovala, třetí 
byla tentokrát Karolína Garguláková. 
Konala se školní kola v Olympiádě 
v českém jazyce a dějepisu. Obě soutěže 
vyhrála Erika Bělotová. Na dalších mís-
tech se umístili Stanislav Macháč, Rudolf 
Matúš a Karolína Garguláková. V sobotu 
9. března se konal 4. ročník turnaje ve 
stolním tenisu pro žáky z celého okolí. 
Zúčastnilo se jej 25 žáků z 9 vesnic, 
z naší školy pouze Michal Urubek, který 
byl 2. v kategorii šestých a sedmých tříd 
a Erik Matúš, který byl ve stejné katego-
rii čtvrtý.  
 

 V pátek 22.3. se konal Den ote-
vřených dveří pro veřejnost. V rámci 
programu vystoupil nový pěvecký sbor 

Lhocánek pod vedením Mgr. Lady Mar-
tinkové a dívky z 8. třídy předvedly ukáz-
ku břišních tanců. Návštěvníci se mohli 
seznámit s několika typy interaktivních 
tabulí, které škola pořídila z projektu EU. 
Mohli také vidět, jak se s nimi pracuje. 
Dále byla k nahlédnutí tělocvična a hlav-
ně nové šatny, které byly vybudovány na 
konci roku 2012 a zkolaudovány letos.  
 V učebně výtvarné výchovy byla 
dílna s ukázkami paličkování, výroby 
náramků a náušnic z korálků a výstavka 
prací žáků. V jazykové učebně vystavoval 
včelařský kroužek výrobky z vosku a 
včelařský materiál. Dál si mohli návštěv-
níci prohlédnout počítačovou učebnu, 
školní družinu a všechny další učebny. 
Zájem byl poměrně značný, přišlo přes 
sto dospělých občanů.  
 

Karel Sucháček, ředitel školy 

Včelařský kroužek 
Mladí včelaři se připravují na soutěže. 
První proběhne 15. dubna na naší základ-
ní škole za účasti kroužků z Lidečka, 
Horní Lidče, Dohňan, Zariečí a Púchova. 
Zlatá včela Zlínského kraje proběhne 28. 
dubna 2013 v Luhačovicích. Začátkem 
května se naši mladí včelaři zúčastní 
včelařského klání v Púchově. 
 

Ludmila Ptáčková 
 
Naši mladým včelařům přejeme hodně 
úspěchů ve všech soutěžích. 

 
 
 
 
 
 

Něco málo z naší školičky…..  
Jaro se ještě ne a ne probudit, ale u nás 
ve školce už pomalu začíná. Školku  jsme 
si hezky vyzdobili, aby nám tu všem bylo 
příjemně a hezky. 
 

„Kdo si hraje nezlobí“. Tento slogan 
můžete najít na našich nově zřízených 
webových stránkách. Stránky plně fungují 
od ledna 2013. Můžete zde najít mnoho 
informací o školce a jejím vzdělávání, 
platby a stravování, tradiční akce školky, 
mimoškolní akce a nechybí  rovněž  ani  
fotogalerie. To vše a ještě víc naleznete 
na stránce www.matskolafl.cz.   
 

Všechny děti s rodiči zveme na Den 
otevřených dveří  a na zápis do MŠ  
na příští školní rok, který proběhne 
dne 11. dubna 2013 v dopoledních hodi-

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
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Turisté se rozloučili se starým rokem 
výletem na Portáš a Kohútku. Zde se 
konala akce Poděkování horám. Zú-
častnilo se 19 turistů. Hned 1. ledna 
jsme naopak vítali rok 2013 na roz-
hledně na Čubově kopci. Letos sem 
přišlo rovných 80 účastníků. Rekord-
ní počet jsme měli také na Přejezdu 
Javorníků - 57 běžkařů.  

nách.  Děti s rodiči můžou přicházet od 9 
hod.  Zápis proběhne dle stanovených 
kritérií. Každému dítěti, ucházejícímu se o 
místo do MŠ , bude přiděleno registrační  
číslo, pod kterým budou zveřejněny vý-
sledky příjímacího řízení. Bližší informace 
ke Dni otevřených dveří nebo o zápise 
dětí získáte v naší mateřské škole nebo na 
našich webových stránkách.    
 

V měsíci dubnu i květnu nás čeká spousta 
akcí. Například probouzení broučků na 
naší zahradě, návštěva divadla Zlín, polo-
denní výlet na rozhlednu na Čubově kop-
ci, exkurze do kravína, zdobení májky, 
pálení Moreny. Na konci dubna začneme 
jezdit s dětmi na plavání. Nezapomeneme 
ani na naše maminky a jejich svátek.  
 

Jako překvapení jsme pro děti letos při-

pravili ke Dni dětí „ Noc v mateřské ško-
le“. Všechny děti jsou srdečně zvány. 
Školní výlet jsme naplánovali do ZOO 
Lešná. Snad se sluníčko na nás během 
školního výletu usměje. Ani letos nezapo-
meneme na rozloučení s našimi kamarády, 
kteří v září zasednou  do školních lavic. 
Rozloučení s předškoláky a hledání pokla-
du proběhne společně s našimi  kamarády 
z deváté třídy velmi netradičně. Už teď 
můžeme prozradit, že na všechny čeká 
mnoho překvapení.  
 

Doufáme a přejeme si, aby se všechny 
akce vydařily a všichni jsme si uchovali 
spoustu pěkných zážitků. Na akce s Vámi i 
s dětmi se už těšíme.  
 

Krásné Velikonoce a bohatou pomlázku 
všem přejí učitelky z MŠ  

TURISTIKA 

Připravujeme:  
Za šafránem do Lačnova   31. 3. 
Výlet na Královec         1. 4. 
Otvírání Pulčínských skal   13. 4. 
Přes Lačnovské skály        1. 5. 
Přátelství bez hranic - Portáš     4. 5. 
Makyta - 29. ročník pochodu   18. 5. 
Výstup na Valašskou Kyčeru   26. 5.
   

Všechny akce budou inzerovány na 
obecních stránkách. Plakáty budou na 
nástěnce u dolní prodejny Jednoty a 
v turistické nástěnce u horní prodej-
ny Jednoty. Je možné je zasílat také 
do firem - Prodex, Carnex, zem. 
družstvo a dalších, pokud by byl zá-
jem.  Za KČT Francova Lhota 

Karel Sucháček 


