
 

 

8. JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL NA PULČÍNĚ   Vesničko má milovaná o. s. 
Výstava a prodej řemeslných výrobků, dobré občerstvení, hudební doprovod 
 
AMFOLKFEST malý festival na konci světa    Amfolkfest, o.s. 
Hudební festival v areálu IC Pulčín. Začátek ve 12.00 hod.    
 
O PŘEBORNÍKA FRANCOVY LHOTY    TJ Sokol Francova Lhota 
35. ročník fotbalového turnaje na hřišti Tj. Začátek ve 13.30 hodin.  
Sportovní zážitky, občerstvení, hudba 
 
BUDE UZAVŘENA MÍSTNÍ KNIHOVNA  - DOVOLENÁ      
 
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE A PYTLÁCKÁ NOC 
Setkání na Střelnici. Začátek je ve 13.00 hod. Občerstvení a hudba zajištěno Myslivecké sdružení       
 
POSEZENÍ NA ROZHLEDNĚ NA ČUBOVĚ KOPCI   Kulturní komise 
Bude zapálená vatra, připravené špekáčky. Čas bude upřesněný. 
 
OSLAVA ŠPUNTOVA       Obec Francova Lhota 
 
DOŽÍNKY NA TROCHTOVĚ POLI      Valašská nadace 
 
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU FOCUS  SDH Francova Lhota 
V kulturním domě, začátek ve 20.00 hodin   
 
TRADIČNÍ POUŤ  
Slavnostní mše sv. v kostele Sv. Štěpána, pouťové atrakce, stánky 
 
HRADNÍ TÓNY         Valašská nadace 
18. ročník soutěžního festivalu schól ve zpěvu na Brumovském hradě 
 
HASIČSKÁ SOUTĚŽ TFA VE FRANCOVĚ LHOTĚ   SDH Fr. Lhota 
Začátek v 9.00 hodin 
 
BURČÁKOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ     Volejbalový oddíl 
Turnaj smíšených družstev na hřišti PA, kvalitní burčák 
 
INZERCE 
Výměna plynových láhví  
Ve firmě Prodex si můžete nově vyměnit plynového láhve o obsahu 2, 5 a 10 kg. Obslouží Vás  
prodavačky po dobu otevření prodejny. 
 
Dárková dekorativní kniha 
Dekorativní knížku vhodnou jako dárek pro různé příležitosti od narození miminka, přes svatbu  
či životní jubileum Vám může zhotovit Kristýna Pochmanová. Ukázky jejich prací můžete vidět  
na Facebooku (Týnka Pochmanová). V případě zájmů se můžete domlouvat na  
telefonním čísle: 733 540 711.  
 
Regionalnitelevize.cz 
Již rok si můžete naladit televizní program regionalnitelevize.cz, který se specializuje na regionální 
 zpravodajství z moravských, českých a slezských regionů a jejich propagaci. Jak si televizi naladit 
 naleznete na webových stránkách www.regionalnitelevize.cz . Již brzy zde uvidíte i propagační  
šot našeho mikroregionu.  
 
Pro houbaře 
Aby se Vám lépe poznávaly houby a věděli jste, co jste si přinesli domů, atlas najdete na adrese: 
www.houbareni.cz/houby.php 
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KALENDÁRIUM 

 
Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo 2/2013  
vyšlo 1.7.2013 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, 
 
rok 2013 vstupuje do své druhé poloviny a my 
k Vám přicházíme s dalším číslem našeho zpra-
vodaje plného informací o dění v naší obci.  
 
Mnozí z nás během léta vyrazí poznávat nové 
kraje či odpočívat někam mimo naši obec. Pro 
jiné se však cílem prázdninových cest a výletů 
stává naše malebná krajina a tak se určitě bě-
hem prázdnin setkáme s turisty a výletníky i u 
nás ve Lhotách. Nejvíce návštěvníků v naší obci 
lákají samozřejmě Pulčínské skály, ale také roz-
hledna a značené turistické trasy, které obec 
křižují. Nejčastějším důvodem návštěv (a tedy 
našimi silnými stránkami) jsou klid, nepřehlce-
nost turisty, krásná příroda a udržovaná krajina. 
V cestovním ruchu vidíme i pro nás zajímavou 
příležitost k rozvoji a určitě bude důležitým 
tématem nového strategického plánu našeho 
mikroregionu, jehož přípravu nyní chystá  Místní 

akční skupina Hornolidečska. Jak se zapojit do 
přípravy tohoto důležitého dokumentu, který 
ovlivní rozvoj mikroregionu na dalších 7 let, se 
dozvíte v průběhu dalšího pololetí z našich nově 
rekonstruovaných webových stránek či z dalších 
čísel zpravodaje. 
 
Naši obec však přes léto čeká také čilý stavební 
ruch. Do školy i školky se na prázdniny místo dětí 
nastěhují stavební dělníci, aby obě tato naše zaří-
zení opět trochu vylepšili. A pokud už dovolí po-
časí, rádi bychom dokončili zpevnění některých 
cest. O tom všem se dočtete uvnitř zpravodaje.  
Dozajista se nezapomeňte podívat i na jeho po-
slední stranu, aby Vám neunikla žádná ze zajíma-
vých akcí, které se v létě v naší obci konají. 
 
Pohodové a příjemných zážitků plné prázdniny 
Vám přejí, 

    Kateřina Trochtová a Lumír Kliš 

Milí spoluobčané, 

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU 

Pobíhání psů 
V průběhu uplynulého čtvrtletí 
byly v naší obci zaznamenané 
opakované případy značných 
škod, které způsobila volně 
pobíhající zvířata, především 
psi. Opakovaně upozorňujeme 
všechny majitele psů, že nesou 
odpovědnost za škody způso-
bené jejich svěřenci a také se 
vystavují pokutě v přestup-
kovém řízení. 
 
Výstava v IC 
V našem pulčínském Íčku pro-
bíhá do srpna nová výstava 
s názvem Destilace krajiny. 
Fotografie hor a přírody zde 
vystavuje brněnský umělec 
Martin Lasák. Informační cen-
trum je přes prázdniny otevře-
no každý den.  
 
Služby v IC 
Obyvatelé Pulčína, kteří mají 

zaplacený poplatek na příslušný 
rok,  mají možnost si v kancelá-
ři IC vyzvednout žetony a pytle 
na tříděný odpad. 
 
Povodňová pomoc 
I my Lhocané jsme se aktivně 
zapojili do pomoci obcím, které 
byly postiženy povodněmi. Spo-
lečně s Diakonií Broumov jsme 
uspořádali mimořádnou huma-
nitární sbírku šatstva, dezinfekč-
ních prostředků a potřebného 
materiálu. Obec také uvolnila 
50 000 Kč ze svého rozpočtu 
pro obnovu obecního majetku 
poškozených obcí. 
 
Vesnice roku 
V letošním roce jsme se přihlá-
sili do soutěže Vesnice roku. 
Přestože jsme přípravě přihláš-
ky i návštěvě hodnotící komise 
věnovali spoustu energie a 
mnoho času, v krajském kole 

soutěže jsme se neumístili na 
žádném hodnoceném místě. 
Zkušenosti, které jsme získali, 
však určitě uplatníme při dalších 
pokusech. 
 
Mimořádné odběry vody 
Vodovody a kanalizace Vsetín a. 
s. upozorňuje, že mimořádné 
odběry vody např. pro napouš-
tění bazénu je nutné předem 
dohodnout na tel: 571 484 030. 
Nenahlášené odběry mohou být 
podnětem pro přestupkové 
řízení.  
 
Obecní internetové stránky  
Jejich nová verze byla spuštěna v 
květnu t.r. V případě, že se Vám 
stránky správně nezobrazí, je 
třeba si na Vašich počítačích 
aktualizovat webové prohlížeče. 
Připomínky a dotazy k nové 
verzi stránek rádi přijmeme. 
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Velikonoční výstava na Pulčíně. 
V pulčínském IC pořádalo výstavu o.s. 
Vesničko má milovaná. Pro nepřízeň 
počasí byla otevřena jenom jeden den. 
Přišlo asi 200 návštěvníků. Další den  
byla výstava ukončena, neboť Pulčiny 
byly zasypány sněhem a nikdo by tam 
nepřišel.  
 
Otevírání Pulčínských skal 
Zahájení turistické sezóny proběhlo na 
Pulčíně v sobotu 13. dubna. 35. ročník 
ale provázelo špatné počasí, a tak Duch 
hor předával turistům symbolický klíč od 
turistických tras pouze před restaurací u 
zapálené vatry. 

Cimbálová muzika Radhošť z Rožno-
va pod Radhoštěm hrála 13. dubna na 
Ranči U Zvonu. Posezení uspořádala 
kulturní komise. 
 
Soutěž Zlatá včela s mezinárodní 
účastí. Soutěž se uskutečnila 15. dubna 
v místní škole. Pozváni byli i žáci 
z Púchova a Záriečia. Dále se do ní zapo-
jily děti z Lidečka a Horní Lidče.  
Součástí soutěže byla botanika, mikro-
skopování, test, pomůcky a včelařská 
praxe. V mladší kategorii uspěla  Johanka 
Pechálová, která byla třetí.  Ve starší 
kategorii zvítězila Miriam Danihlíková, 
druhý byl Marian Šuta. 

Soutěžily také tři děti z první třídy, které 
vytvořily samostatnou kategorii. Miriam 
Danihlíková postoupila do krajského  
kola. 
 
Setím obilí 24. dubna zahájili žáci 2. 
třídy se svou paní učitelkou již tradiční 
akci "Od zrníčka k chlebíčku" na Troch-
tově poli. Dospělí členové a pomocníci 
Valašské nadace pole připravili, pan farář 
přidal požehnání a pak už proběhlo sa-
motné setí obilí. Dětem se věnovala i 
paní Pavla Kolínková. Pravděpodobně v 
srpnu bude následovat sečení a dožínky. 
 

známé i méně známé písničky a jeho 
vyprávění si přišlo poslechnout přes 150 
lidí. Atmosféra v sále byla výborná. Za 
třicet let chalupaření v naší obci je zpě-
vák už skoro Valach a tak na závěr do-
stal od starostky obce pravý valašský 
klobůk a valašku. 
 
Dejme vyniknout ženské kráse. 
Kult. komise zrušila plánovanou květno-
vou oslavu Dne matek a 16. června 
uspořádala v KD Den pro krásu. Přícho-
zí ženy si mohly nechat udělat manikúru, 
pedikúru a masáže. Poskytovány byly 
kosmetické a kadeřnické služby. Odpo-
ledne v sále bylo strávené v příjemné 
atmosféře. Mezi ženami převládl názor, 
že se dobrá věc vydařila a měla by se 
opakovat.  
 

Oslavu Dne dětí uspořádalo Sdružení 
rodičů při místní ZŠ 1. června na střelni-
ci. Počasí sice zlobilo, ale nakonec pro-
běhl celý naplánovaný program a přícho-
zí děti si oslavu užily. Bavil je totiž pan 
Molek z Lidečka se svými domácími 
zvířaty. Hudební doprovod  obstarala 
skupina Tož vitaj. 
 
Svátek Božího těla se slavil v neděli  
2. června. Průvod obstarali hasiči ze 
všech obcí naší farnosti ve stejnokrojích. 
Děti zasypávaly cestu kolem čtyř ven-
kovních oltářů kvítím.  Hrála dechová 
hudba z Lidečka.  
 
Hudební trojtečka. S koncertem to-
hoto názvu zavítal 8. června do našeho 
kulturního domu známý zpěvák Jaroslav 
Wykrent s doprovodnou kapelou. Jeho 

5.Aloisovský mariášový turnaj se 
konal U Ptáčků 15. června. Přijelo 24 
hráčů. Místní skončili ve druhé polovi-
ně. Vítěz byl z Kopřivnice. Turnaj uspo-
řádal pan Milan Ptáček. 
 
2. ročník Pohárové soutěže v 
hasičském sportu proběhl na míst-
ním hřišti 23. června. Podrobnosti v 
dalším článku. 
 
Pivní turnaj ve volejbale  měl 29. 
června také svůj druhý ročník. Hrálo se 
na hřištích sportovního polyfunkčního 
areálu. 
Výsledky: 1. Hřebíci, 2. 3,5 promile, 3. 
Žabáci (FL), 4. Viditelně lepší (FL), 5. 
Řadovky (FL), 6. Loosers, 7. SL Team, 
8. WEWE Team (FL), 9. All Stars Team 
(FL), 10. Dobši 
(FL znamená tým z Francovky). 

DUBEN 

ČERVEN 

KVĚTEN 
Zekon. K poslechu hrála skupina Lůza-
bend. Tato akce byla spojena se zaháje-
ním turistické sezóny na Brumovském 
hradě. 
 
Hasiči z Francovy Lhoty se 5. května 
zúčastnili oslav 80. výročí založení SDH 
ve Valašské Senici. Předvedli zde ukázko-
vý zásah se svou technikou. 
 
Turistický pochod Makyta. 29. roč-
ník pochodu se uskutečnil v sobotu 18. 
května. Vycházelo se ze slovenské strany 
z Dešné. Část pochodu propršela. Zú-
častnilo se asi 30 turistů. Závěr byl v  
hospodě na Pulčíně.  
 
Svatodušní pouť v místní části obce 

Pulčín se slavila v neděli 19. května. Mši 
sv. celebroval Otec Jan Ston z Lidečka. 
Nechyběly tradiční stánky. Díky krásné-
mu počasí byl Pulčín plný lidí. 
 
1. svaté přijímání dětí bylo v kostele 
sv. Štěpána v neděli 26. května. Tuto 
svátost přijalo z rukou pana faráře J. 
Surowczyka devět dětí. Při slavnostní 
mši sv. hrála dechová hudba z Lidečka. 
Děti byly oblečeny do bílých stejnokro-
jů. 
 
Na divadelní pohádku s názvem Vymě-
něná  princezna mohly přijít děti do 
místního kulturního domu 26. května 
odpoledne. Pohádku připravil Divadelní 
soubor Nahoď z Lidečka. Malí diváci  
byli spokojení. 

12. slet čarodějek Dobrodějek v 
Pulčíně se 27. dubna vydařil. Vatra byla 
obrovská. Spálila se na ní Morena, kterou 
čarodějky přinesly. Nechybělo opékání 
špekáčků a jízda na  koních z Huculclubu. 
K tanečnímu reji hrála skupina Lůzabend.  
 
Z farnosti. 1 května se v kapli Sv. Hu-
berta sloužila slavnostní mše svatá. Ce-
lebroval ji arcibiskup Jan Graubner. Zú-
č a s t n i l y  s e  j í  s t o v ky  l i d í . 
 
17. ročník šachového turnaje Hradní 
věž proběhl na hradě Brumov 4. května. 
Mladších šachistů bylo 17 a starších 34. 
Za naši obec soutěžili pouze bratři Ru-
dolf a Erik Matúšovi. Vítězný pohár puto-
val do Hošťálkové. Součástí akce byl 
doprovodný program. Vystoupil zde silný 
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SPORT, TURISTIKA, KOUPÁNÍ 

Skončila fotbalová sezóna 2012/2013 
Naše oddíly dokončily sezónu takto: 
Žáci: 1. místo      
20  17 1  2    skóre 94:14       52 bodů 
Dorost: 8. místo      
26  10 1 16   skóre 55:84       31 bodů 
Muži:  11. místo     
26    8 5 13   skóre 46:51       29 bodů  
Naši žáci,  jako první v tabulce,  sehráli v 
červnu Turnaj O přeborníka starších 
žáků. Tento sice nevyhráli, ale za celou 
sezónu si vedli výborně. 
Výsledky turnaje: 
Vigantice – Francova Lhota  2:1 (Spitzer) 
Ústí u Vsetína – Francova Lhota 5:0 
Ústí u Vsetína – Vigantice 0:4 
Turnaj vyhráli žáci z Vigantic 
 
Turistické akce 
Na jaře jsme uskutečnili tyto turistické 
akce: 
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Valašské Senice  
•  Výstup na Valašskou Kyčeru 19.10. 
Další akce budou doplněny podle počasí - 
zatím nám moc nepřeje. Všechny akce 
budou inzerovány na obecních stránkách, 
na nástěnce u dolní prodejny Jednoty a 
v turistické skříňce, kde jsou i některé 
fotografie z akcí. 
Přejeme všem hezkou dovolenou a hod-
ně šťastných kilometrů . 
Za KČT Francova Lhota  K. Sucháček 
 
Koupaliště ve Valašské Senici 
Otevřeno je od 28. června a to denně od 
10.00 do 18.00 hod. Podle počasí bude 
otevřeno i na noční koupání. 
Vstupné:   
Děti:           30,- Kč  dospělí:          40,- Kč 
Od 17.00 h jednotné vstupné       20,- Kč 
Rodina (2+2)                                                                    100,- Kč 
Senioři nad 65 let a ZTP:                      20,- Kč 
Permanentka: 
Do 18 let:    300,- Kč dospělí:      400,- Kč 

 Sportovní družstvo 
Letošním prvním závodem bylo jako ob-
vykle obvodové kolo Hornolidečska, 
které se konalo v Lužné. Za deštivého 
počasí se zrušil běh na 100 m 
s překážkami a po problémech s terči se 
šlo závodit pouze v požárním útoku na 
3B. Tuto disciplínu celkem umíme, a pro-
to jsme skončili na 2. místě a postoupili 
do okresního kola. 
Okresní kolo se konalo 22.června 
v Horní Lidči. Zde změřilo síly 10 nejlep-
ších družstev z okresu. Závodilo se ve 
štafetě na 4x100 m s překážkami, v běhu 
na 100 m s překážkami a v požárním 
útoku. Celkově jsme obsadili pěkné 5. 
místo, se kterým jsme byli spokojeni. Je 
nutné podotknout, že na rozdíl od jiných 
družstev jsme závodili jen se svými závod-
níky. 
2. ročník pohárové soutěže Ve Francově 
Lhotě se konal následující den a to 
v neděli 23.6. Počasí nám přálo tak, jako 
minulý rok a trať byla připravena dokona-
le. Závodit se začalo krátce po 13. hodi-
ně. Domácím se dařilo nejlépe v kategorii 
mužů, kdy zaostali za 3. místem o 0,026 
setin a skončili čtvrtí. U žen ovládla první 
tři místa družstva ze Slovenska, která 
jasně dominovala. Naši muži nad 35 let 
skončili sice poslední (5. místo), ale určitě 
se nemají za co stydět. Předvedli hezký 
výkon.  Výsledky :  
Muži:   
1. místo – Bratřejov (14:504),   
2. místo – Nosice (SK) (14:664)  

Kindla. Družstvo žáků si na první soutěži 
počínalo dobře a z celkového počtu 12-
ti družstev vybojovalo 6. místo, které 
jim zaručilo postup na okresní soutěž.  
Okresní soutěž se konala 18.května 
v Horní Lidči, kde jsme přes větší nervo-
zitu a malé zkušenosti obsadili poslední 
příčku. Další soutěž proběhla 2.června 
v Hovězí, kde jsme se umístili na 8. mís-
tě z celkového počtu 18 družstev a 
9.června ve Valašské Polánce, kde naši 
žáci obsadili 11. místo z 20ti družstev. 
 
Radek Chmela 
19.května náš dorostenec Radek Chmela  
soutěžil v Horní Lidči se svými protějšky 
o postup na krajskou soutěž dorostu. 
Počínal si velmi dobře, když na 100 m 
překážek obsadil 2. místo a ve dvojboji 
si vybojoval 1. místo. Postoupil tak na 
krajskou soutěž  z konečného 2. místa. 
Na krajské soutěži, která se konala 
15.června, se mu opět velmi dařilo. Po 
první disciplíně (100 m překážek) se 
opět umístil na 2. místě. Do dvojboje 
vkročil ještě lépe a s časem 15,72 s 
skončil na 1. místě.  
Na testech neudělal chybu a mohl se se 
svými příznivci, kteří ho přijeli podpořit, 
radovat z celkového 1. místa a postupu 
na republikové kolo, které  se koná 6. a 
7. července 2013 v Jablonci nad Nisou. 
              Zprávu napsal Martin Bambuch 
 
Radkovi držíme všichni palce a přejeme 
hodně úspěchů. 

3. místo – Vysoké Pole (14:665)  
Ženy:   
1.místo–NosiceA (SK) (18:048) 
2.místo–Mostište (SK) (19:047) 
3.místo–Nosice B (SK) (19:250) 
Muži nad 35 let:  
1.místo – Lidečko (16:167) 
2.místo – Louky (17:148) 
3.místo – Dubková (SK) (17:367) 
(Všechny výsledky a fotky najdete na 
stránkách obce.)  
Nad naše očekávání přijelo i mnoho 
družstev jak z Moravy, tak i ze Sloven-
ska. Celkem jich bylo 46, včetně třech 
domácích. To je o 13 více než minulý 
rok.  Jsme za to velmi rádi a do bu-
doucna chceme kvalitu a úroveň nadá-
le zlepšovat.  Celou soutěž moderoval 
již známý Milan Kováčík z Považské 
Bystrice. Na závěr bych chtěl poděko-
vat všem zúčastněným družstvům, 
lidem, kteří se přišli podívat, ale hlavně 
organizátorům, kteří se postarali o 
občerstvení, organizování celé soutěže 
a vše, co k tomu patří.   
Z dalších výsledků stojí za zmínku 
umístnění mužů v doposud odjetých 
závodech a to 2. místo ve Vsetíně 
(14:97) a 3. místo na noční soutěži ve 
Valašské Senici (15:186). 
 
Družstvo starších žáků 
Dne 4.května se družstvo starších 
žáků Francovy Lhoty zúčastnilo okrs-
kového kola  mladých hasičů, pod 
vedením Radka Chmely  a Radomíra 

SDH FRANCOVA LHOTA 

•  Cyklistický výlet Za šafránem do 
Lačnova 14.3. (7 dětí) 
•  Otvírání Pulčínských skal 13. dubna  
(asi 33 turistů z Francovy Lhoty) 
•  Pochod Petera Jilemnického na Slo-
vensku  21.4.  (14 turistů) 
•  Z Dešné přes Šústové na Antarik  
5.5. (11 účastníků) 
•  Přes Luženské paseky 8.5. (11 
účastníků) 
•  Makyta - 29. ročník pochodu 18. 
května  (33 účastníků) 
•  Výstup na Valašskou Kyčeru  26. 
května (51 účastníků) 
 
Připravujeme: 
•  Zájezd v září nebo říjnu - místo 
ještě není vybráno 
•  Mezinárodní týden turistiky na 
Valašsku 18.7. z Francovy Lhoty a 



 

Aby všichni věděli, jak šikovní jsou 
někteří Lhocané, přiblížíme Vám jejich 
úspěchy.  
 

Začneme u těch nejmladších. 
Ve Valašských Kloboukách působí 
taneční skupina ELES, která se věnuje 
stylu disco dance, street dance a disco 
show. Děti jsou rozděleny podle věku 
do tří kategorií. V nejmladší kategorii 
MINI tančí i tři děvčata z Francovy 
Lhoty - devítiletá Vanesa Brlicová a 
šestileté Nela Machů a Sabina 
Mňačková. Ve své kategorii letos 
soutěžily s choreografií „Pošťácká“ a 
dosáhly na mnoha soutěžích velkých 
úspěchů. Např. 3 místo v soutěžích 
Děti fitness Otrokovice a Sokol dance 
cup Ostrava, 2. místo v soutěži O 
Popelčin střevíček Šumvald, 1. místo 
na Hot dance v Zubří a další. Největ-
ším úspěchem byl ale postup do Prahy 
na finále České a Slovenské republiky 
nazvané Fitness aneb sportem proti 
drogám, kde se tyto děti umístily na 1. 

místě a získaly titul Mistři České a Slo-
venské republiky.  
Přejeme jim, aby je tancování stále bavilo 
a aby i příští taneční sezóna byla stejně 
úspěšná. 
 

Mladá včelařka Miriam Danihlíková, 
členka včelařského kroužku při místní 
ZŠ, postoupila v soutěži Zlatá včela do 
krajského kola, které se konalo v červnu 
v Luhačovicích. Zde ze třetího místa 
postoupila do celostátní soutěže v Nasa-
vrkách, kde reprezentovala naše včelaře. 
Gratulujeme k úspěchu a přejeme, aby jí 
zájem o včelaření neskončil ukončením 
školní docházky. 
 

Náš obdiv si zaslouží i Terezka Piast-
ková, která je ve svém věku velmi nada-
nou cukrářkou. Mnozí už její krásné 
dorty znají. Dalo by se říct, že dokáže 
upéct a nazdobit cokoliv si kdo přeje. 
Terezka se v tomto oboru učí a její  
škola se zúčastňuje různých soutěží. Na 
celorepublikové soutěži Gastro Hradec 

Vitana Cup 2013 získala za dort s náz-
vem Krása magnolie bronzovou medaili v 
kategorii Cukrář junior. K úspěchu bla-
hopřejeme a věříme, že o jejich výjimeč-
ných dortech ještě uslyšíme. 
 

Student obchodní akademie ve Valaš-
ském Meziříčí David Veteška postoupil 
na Mistrovství světa v psaní na počítači v 
Belgii. Soutěž bude v červenci. Držíme 
palce a přejeme hodně úspěchů. 
 

Televizní soutěže ve vaření s názvem 
Prostřeno se v květnu zúčastnila naše 
spoluobčanka paní Eva Sáblíková. Svým 
kuchařským uměním a šikovností soutěž 
vyhrála. Dodatečně gratulujeme. Díky 
soutěží se v televizi objevila i Francova 
Lhota. 
 

O sportovních úspěších hasiče Radka 
Chmely se dočtete dále ve zpravodaji. 
 

Je nám známo,  že o všech Vašich úspě-
ších nevíme, ale rádi bychom věděli a 
napsali o nich. 
 

Členky tohoto sdružení se na jaře 
postaraly o pořádek kolem památníku 
rodáků, osadily květinami truhlíky 
kolem roubené studny a postaraly se 
tak o pěknější vzhled Pulčin. Paní Věra 
Trochtová se pravidelně stará o boží 
muka Panny Marie. V obecním ovoc-
ném sadu Obora byla v jarním období 
provedena prohlídka všech mladých 
stromků, dále jejich pohnojení, výměna 
kůlů, jejich zabezpečení a vyvázání. V 
květnu byly pod odborným dohledem 
všechny stromy prostřihány panem A. 
Bětuňákem. Pro veřejnost  byla uspo-
řádána ukázka roubování stromů. Na 
podzim budou v sadě 2 brigády a jedna 
slavnostnější beseda k 80. výročí zalo-
žení sadu s návštěvou studánek a po-
sezením na tábořišti. 
V současné době členky sdružení při-
pravují 8. jarmark lidových řemesel, 
který bude v sobotu 20. července. 
Tímto jste už dnes všichni zváni k  
účasti.  
                            Anastázie Žídková 
 
Z PULČÍNSKÉ KRONIKY 
 

Historie obecního sadu v Obo-
rách. 
Na počest 15.výročí ČR založili  v 
roce 1933 občané Pulčína v Oborách 
obecní sad. Vysázeny byly převážně 

učitelů dostala pulčínská škola „dárek k 
svátku“.  Byl to přípis ONV, školského 
odboru o zrušení školy k 1.září 1973, 
který silně pobouřil  občany obce. Čle-
nové MNV ihned začali předávat protes-
ty občanů na příslušná místa - na ONV 
ve Vsetíně, KNV v Ostravě a jinde. Ná-
sledovala pak řada osobních jednání v 
obci i na ONV, ale nic nepomohlo. Škola 
byla k 1. září zrušena. Tento boj jsme 
nemohli vyhrát, protože nám chybělo to 
hlavní a to děti. Poslední školní rok bylo 
jen 12 dětí v 1. až 5. ročníku a nebyla 
naděje, že se v příštích letech situace 
zlepší.  
Do této rozbouřené situace v obci došel 
7. června přípis ONV o zákazu konání 
pouťové mše o Svatém Duchu. Pobouře-
ní občané se nyní obrátili i proti MNV, 
ale ten za nic nemohl. Občané se museli 
smířit s uzavřením školy i zrušením sva-
todušní mše.  
                                
Měnová reforma v roce 1963 
30. května vyhlásila vláda měnovou re-
formu. Měnila se hodnota peněz. Hoto-
vost do 300 korun v poměru 5:1, hoto-
vost vyšší v poměru 50:1. O něco lépe 
na tom byly vklady. Nejhůře dopadli 
občané, kteří měli své úspory doma.  
                                 Ludmila Vráželová 
 
 

ÚSPĚCHY NAŠICH SPOLUOBČANŮ 
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jabloně, které v dalších letech poskytova-
ly ovoce místním občanům. V šedesátých 
letech vlastnil sad Státní statek, později 
JZD Francova Lhota. Nechali zde pást 
dobytek, který stromům velmi škodil. 
Jednalo se též o likvidaci sadu. O další 
„likvidaci“ sadu se pokusila jarní vichřice 
Ema, která se sadem přehnala v roce 
2008. Několik starých stromů vyvrátila, 
další poškodila. Od roku 2002 je sad v 
péči našeho občanského sdružení, které 
se o něj stará. Vysázena je řada nových 
stromků a staré jsou ošetřeny. 
 

Zrušení pulčínské školy. 
Už 40 let pulčínské děti jezdí do školy v 
Horní Lidči. Poslední školní rok 1972/73 
pulčínské školy provázely nezvyklé udá-
losti, které ovlivnily nejen školu, ale také 
celou obec. Hned na začátku školního 
roku to bylo čtrnáctidenní vojenské cvi-
čení českých a polských vojáků na území 
naší obce, kdy děti i občané se seznamo-
vali s činností vojáků, jejich vojenskou 
technikou, zvláště vrtulníky, které nad 
obcí přistávaly. Další mimořádná akce 
proběhla v měsíci květnu. Po celý měsíc 
zde natáčeli filmaři ze Zlína na skalách 
krátký film Javorová fujara a škola jim 
pomáhala při získávání rekvizit hledáním 
a ošetřováním raků apod. Žáci tady po-
znávali práci filmařů, setkávali se a hovo-
řili s herci apod. V březnu zrovna na Den 

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 opustil: 
1.6.2013  Jaroslav Šípinka 
               FL čp.295, nar. 1930 
 
Čest jeho památce! 

Gratulace jubilantům 
Od letošního roku dochází ke změnám v 
gratulacích jubilantům z řad našich seni-
orů. Členky kulturní komise navštěvují 
jubilanty při příležitosti 70., 75., 80., 85., 
90. a 95 narozenin. Není třeba se ná-
vštěvy obávat a připravovat se na ni. Jen 
Vám chceme vyjádřit naši úctu za vše, co 
jste ve svém životě pro obec udělali, 
popřát, předat dárek a popovídat si s 
Vámi. Rádi si poslechneme Vaše vzpo-
mínky a na oplátku povíme, co nového 
je v dědině.  
 
U příležitosti výročí zlaté nebo diaman-
tové svatby přijde pogratulovat i starost-
ka obce. V měsíci červnu už zlatou svat-

od roku 2009 značně poškozeny.  
U vjezdu do obce jsme zřídili nové odpo-
činkové místo s květinovým záhonem a 
posezením. Květinová výzdoba byla vysa-
zena i do truhlíků u zastávek či u obecní-
ho úřadu. Děkujeme všem, kteří svou 
vlastní květinovou výzdobou i úpravou 
svých zahrádek přispívají k příjemnému 
vzhledu naší obce. 
 
Lípy u kostela 
Stav jedné ze starých lip u kříže před 
kostelem byl velmi špatný. Vnitřek stro-
mu byl napadený mravenci a dřevo 

Opravy komunikací 
Nejnutnější opravy komunikací po zimě 
si vyžádaly celkem 71 789 Kč. V letošním 
roce opravujeme nezpevněné cesty, 
které vedou k trvale obydleným usedlos-
tem, nejčastěji na pasekách. Opravy jsou 
provedeny mechanickým zpevněním 
dvou vrstev kameniva. Celkem bude 
takto vyspraveno 1200 metrů cest, 
z toho největší podíl má cesta do Bílé 
Vody. 
 
Úpravy zeleně 
Povodí Moravy v dubnu nechalo ošetřit 
lípy u potoka naproti škole, které byly již 

ztrouchnivělé natolik, že 25. června se 
lípa vyvrátila. Ve špatném stavu byl i celý 
kořenový systém. Jiná z lip se však v 
průběhu jara dočkala odborného ošetře-
ní díky sponzorskému daru pana Libora 
Müllera z Rožnova. 
 
Opravy v kuchyni mateřské školky 
O prázdninách čekají opravy kuchyň 
mateřské školy, kde musíme vyměnit 
sporák a také obklady a dlažby, které 
jsou již nevyhovující a byly nám vytknuty 
při kontrole Krajské hygienické stanice. 

EVIDENCE OBYVATEL 

ODPADY 
Kontejner na textil 
Od června můžete využít dalšího způso-
bu likvidace odpadu. V obci byl instalo-
ván kontejner na nepotřebný textil. Kon-
tejner je bílý a stojí před obecním úřa-
dem. Pokud jej chcete využít, vhazujte do 
něj oblečení, boty či textilní hračky zaba-
lené v sáčku či pytli. Kontejner vlastní a 
obhospodařuje soukromá firma, která 
sesbíraný materiál dále zpracovává. I 
nadále však budeme spolupracovat 
s Diakonií Broumov při tradičních chari-
tativních sbírkách oblečení. Můžete si 
sami vybrat, které z možností využijete 
pro likvidaci nepoužívaného textilu. 
 
Sběrný box na prázdné náplně do 
tiskáren 
Dále nabízíme možnost zbavit se zdarma 
a ekologicky i náplní do počítačových 
tiskáren. V chodbě obecního úřadu je 

pro odložení tohoto nepotřebného od-
padu speciální sběrný box, kterého mů-
žete kdykoliv využít. 
 
Odvoz odpadu uloženého mimo 
popelnice 
Často se vyskytují nejasnosti ve svážení 
směsného komunálního odpadu uložené-
ho mimo popelnice. Pokud se Vám od-
pad při svozu nevleze do popelnice, je 
potřeba dát jej do pytle vedle popelnice 
(v žádném případě to však nesmí být 
pytel na tříděný odpad!) a na tento pytel 
s nadbytečným odpadem umístit žeton, 
jako by to byla další popelnice. Svozová 
služba nesmí vzít žádný směsný odpad, 
který by nebyl označen žetonem. Ob-
dobně to platí u barevných pytlů. Svozo-
vá firma neodveze nic, co je volně a bez 
pytle uloženo na odvozovém místě či je 
umístěno do pytle nesprávné barvy.  
 

Jarní svoz odpadů 
V dubnu proběhl svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu. Překvapilo nás,  
kolik odpadu se v letošní jaro shromáždi-
lo. Celkové náklady na jarní svoz přesáh-
ly 100 000 Kč, z toho více než 93 000 Kč 
stála likvidace velkoobjemového odpadu 
(nejvíce pak odpadu v přistavených kon-
tejnerech) a přes 7,5 tisíce korun stál 
svoz nebezpečného odpadu. Pro porov-
nání uvádíme, že letošní jarní svoz stál 
tolik, co v loňském roce oba svozy a o 
7 000 Kč víc než oba svozy roku 2011. 
Práci nám komplikuje, zdržuje a také 
prodražuje, že do kontejnerů a jejich 
okolí se odkládají nevhodné druhy odpa-
dů. Nebezpečný odpad, pneumatiky, 
elektrické zařízení je vždy nutné vozit ke 
kulturnímu domu ve vyhlášený den svo-
zu. Další svoz velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu proběhne v sobotu 14. 
září u kulturního domu. 
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bu oslavili manželé Josef a Stanislava 
Změlíkovi. Přejeme jim ještě hodně 
ve zdraví prožitých společných let.  
 
Beseda pro důchodce 
Původně byla tato beseda naplánová-
na na květen. Na stejný den ale byl 
zorganizován zájezd farníků na Vele-
hrad. Termín jsme proto zrušili.  
Beseda bude 12. října. Připomeneme 
Vám ji i na plakátech a při hlášení v 
obecním rozhlase. Budeme se na 
Vás těšit.  
——————————————-- 
Upozornění 
Rodiče nově narozených dětí v tom-
to roce jsou povinni uhradit poměr-
nou část poplatku za odvoz odpadu. 

ÚDRŽBA OBCE 



V červnu jsme provedli výběrové řízení 
na firmu, která nám provede kompletní 
zateplení a výměnu oken v pavilonu prv-
ního stupně naší základní školy. Ve výbě-
rovém řízení jsme oslovili 6 firem, přihlá-
sily se však pouze 3 firmy. Nejnižší cenu 
nabídla společnost ASPRO ze Vsetína. 
Stavební práce by měly stát 3 311 908 Kč 
včetně DPH a budou dokončeny na za-
čátku října letošního roku. Na tento 
projekt s názvem „Zateplení a výměna 
oken pavilonu MŠV Francova Lhota“ 
máme přislíbenou dotaci ve výši 
2 085 532 Kč z Operačního programu 
Životní prostředí.  
  
 

 

V průběhu prázdnin budou v naší školce 
vyměněny radiátory díky projektu 
„Oprava a zregulování otopné soustavy 
MŠ Francova Lhota“. Současná otopná 
tělesa jsou po 40 letech užívání v havarij-
ním stavu a proto bude všech 42 radiá-
torů vyměněno a osazeno termoregulač-
ními hlavicemi, které zajistí hospodárněj-
ší nakládání s energiemi v tomto zařízení. 
Plánovaný rozpočet akce je 353 605 Kč, 
z čehož pro 40 % (tj. 141 000 Kč) máme 
zajištěno spolufinancování z dotace Pod-
programu na podporu obnovy venkova 
Zlínského kraje. 
 

  

 

 

NOVÍ ZAMĚSTNANCI 
Od července jsme přikročili k malé 
reorganizaci pracovníků, kterou jsme 
dlouhodobě připravovali. Na obecním 
úřadě jsme zřídili novou pracovní pozi-
ci Správce nemovitostí. K tomuto 
kroku nás vedly dva problémy. Obec 
vlastní mnoho budov a majetku, které 
potřebují údržbu a správu. Této čin-
nosti se doposud nikdo systematicky a 
soustředěně nevěnoval a všechny pro-
blémy se vždy řešily nahodile a často 
pozdě. Druhým problémem je nedo-
statek finančních prostředků školy na 
financování  nepedagogických pracov-
níků, který je způsoben nízkým počtem 
žáků v naší škole. Škola zrušila pozici 
školníka a takto uvolněný částečný 
úvazek bude moci použít na posílení 
úvazků dalších nepedagogických pra-
covníků. Nový správce nemovitostí 
bude zajišťovat i údržbářské práce ve 
škole a školce. Na veřejnou výzvu se 
přihlásilo 7 uchazečů o toto pracovní 
místo. Hodnotící komise na základě 
pohovorů vybrala pana Bc. Josefa Kliše, 
který na tuto pozici nastoupí od začát-
ku července. S těmito změnami dochá-
zí i ke změně na pozici Správce poly-
funkčního sportovního areálu. Tento 

V průběhu května a června se také udály 
velké změny na rodném domě kardinála 
Trochty. Dům má krásnou novou stře-
chu, komín a venkovní omítky. Nákupy 
materiálů byly financovány především 
z darů farníků i anonymních dárců, z 
kostelního „zvonečku“ a  sponzorských 
darů. Velkou úsporou byly práce, které 
na domě odpracovali mnozí dobrovolníci 
(a to  nejen ze Lhot, ale i Valašské Seni-
ce či Horní Lidče) a studenti učiliště ve 
Valašských Kloboukách. Všem, kteří se 
do opravy zapojili společně s Otcem 
Janem a farní radou srdečně děkujeme.  
Farnost nyní čeká na výzvu k podepsání 
Dohody o dotaci z Programu rozvoje 
venkova, díky které bude moci vystavět 
sociální zařízení a zřídit v domě muzeum 
kardinála Trochty. Přesto i nadále bude-
me potřebovat finanční pomoc dárců. 
Pokud byste na opravu domu rádi při-
spěli, obraťte se na nás na obecním či 
farním úřadě. Tento příspěvek  lze také 
uhradit z majetkových podílů v Zeměděl-
ském družstvu Francova Lhota. V tomto 
případě se obraťte na paní Juráňovou 
v kanceláři zemědělského družstva.  
 
 
 

zkrácený úvazek zaujal 3 uchazeče, 
z nichž byl jako nejvhodnější kandidát 
vybrán pan Radek Matušinec. Za dosa-
vadní práci pro školu i obec děkujeme 
panu Stanislavu Juřičkovi. 
 
SRAZ BÝVALÝCH UČITELŮ 
V pátek 14. června se opět sešli bývalí 
učitelé z Francovy Lhoty, sdružení ko-
lem Karla Jaroška, tentokrát ve Val. 
Kloboukách. „Za deset let, neboť naše 
vycházky po krásách Valašska byly letos 
již desáté, jsme viděli hodně pěkných 
míst: rozhlednu na Čubově kopci, Kob-
zovu lípu, Půlčínské skály, betlém 
v Horní Lidči a Brumovský hrad. U 
kašny ve Val. Kloboukách se nás sešlo 
patnáct. Chyběl hlavní vedoucí Karel 
Jarošek, t.č. v nemocnici. Je to právě 
Karel, kdo tyto srazy připravuje Za-
vzpomínali jsme na náš učitelský život 
před padesáti lety, na děti, které jsme 
učili, a na dobré lidi, které jsme potkali. 
Bylo nám ve Lhotách dobře. Našemu 
vedoucímu Karlu Jaroškovi, přejeme 
brzké uzdravení a těšíme se na shleda-
nou 14. června příštího roku“. Za 
všechny účastníky Vás z Valašského 
Meziříčí zdraví Eva a Zdeněk Vinklárko-
vi. 

ČISTÁ ŘEKA BEČVA II. 
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DŮM KARDINÁLA  
TROCHTY 

Uplynulé týdny přinesly důležité události 
do projektu Čistá řeka Bečva II. V červnu 
došlo k úspěšnému dokončení klíčového 
výběrového řízení na zhotovitele poslední 
části stavby, které bylo zastaveno kvůli 
zkoumání veřejné zakázky Úřadem na 
ochranu hospodářské soutěže.  Nyní již 
víme, že v naší obci bude kanalizaci stavět 
firma Berger Bohemia. Předpokládaný 
začátek stavebních prací je letošní podzim. 
Stavební práce budou trvat celkem 21 
měsíců a v obci bude vybudováno kolem 
20 km splaškové kanalizace. V průběhu 
výstavby splaškové kanalizace nás však 
čekají i stavební práce na dešťové kanaliza-
ci, výstavbě chodníků a opravách místních 
komunikací a jednotlivé domácnosti pak 
výstavba vlastních přípojek. Musíme se 
všichni obrnit trpělivostí, neboť budeme 
prožívat náročné a perné měsíce, jejichž 
konečným výsledkem však dozajista bude 
zvýšení komfortu a standardu života v naší 
obci. 

   ZATEPLENÍ ŠKOLY RADIÁTORY V MŠ 

NEVLEZLO SE JINAM... 

V tomto čtvrtletí jsme uvedli do provozu 
nové sociální zařízení u tělocvičny, tím se 
opět zlepšilo prostředí pro provozování 
sportovní činnosti v naší obci. Kromě 
toho jsme získali světelnou výsledkovou 
tabuli do tělocvičny, bude zprovozněna  
během prázdnin.  
 

V posledním čtvrtletí se naši žáci zúčast-
nili několika soutěží. Starší žáci zvítězili 
v okrskovém kole ve volejbalu ve Vsetíně 
a v okresním kole obsadili 5. místo jen 
díky nesmyslnému systému hodnocení. 
V atletických soutěžích v Horní Lidči byli 
mladší chlapci na 2. místě, ostatní druž-
stva byla shodně třetí, tedy poslední. 
Žáci prvního stupně byli v atletické sou-
těži také na 3. místě z 5 škol.  
 

V tomto školním roce jsme měli 144 
žáků, během roku se jedna žákyně odstě-
hovala. Z tohoto počtu jsme měli 84 
žáků s vyznamenáním, to je 58,74 %. 
Žáků se samými jedničkami bylo 38, tj. 
26,57 %. Bylo uděleno 49 pochval třídní-
ho učitele (TU),    1 pochvala ředitele 
školy (ŘŠ). Tuto pochvalu uděluje ředitel 
školy Miriam Danihlíkové ze 7. třídy za 
reprezentaci školy, dobré chování a práci 
pro třídu. Osm žáků bylo potrestáno 
napomenutím TU, 7 žáků obdrželo důtku 

TU a 4 žáci důtku ŘŠ. Bylo zameškáno 
11.335 hodin, všechny byly omluveny, i 
když některé omluvenky rodičů byly 
diskutabilní. Průměr na 1 žáka je 78,7 
hodiny. V příštím roce budeme častěji 
žádat potvrzení od lékaře. Již od minulé-
ho roku jsme zavedli možnost elektro-
nického placení stravného, zatím to vyu-
žívá malá část rodičů, přestože je to 
veliké usnadnění starostí o děti. O po-
drobnostech se můžete informovat u 
vedoucí stravování. 
 

V tomto školním roce odchází z naší 
školy 14 deváťáků, kteří přejdou na tyto 
školy: 
Augustin Beránek SOŠ J. Sousedíka Vsetín 
- mechanik seřizovač 
Tomáš Filák SPŠS Vsetín - obor výpočetní 
technika 
Tomáš Kovář  ISŠ Brno - elektromechanik 
silnoproud. zařízení 
Kryštof Matůš  ISŠ Brno - mechanik jed-
nostopých vozidel 
Lukáš Spitzer SOŠ J. Sousedíka Vsetín - 
mechanik seřizovač 
Marek Šeliga SPŠS Vsetín - obor výpočet-
ní technika 
Martin Šulák SOŠ J. Sousedíka Vsetín - 
mechanik seřizovač 
Jan Švehlík SOŠ J. Sousedíka Vsetín - 

tesař 
Zdenek Zavadil  SOU Valašské Klobouky - 
opravář zem. strojů 
Karolína Garguláková SŠZe a Př Rožnov 
p.R. - obor ekologie 
Aneta Mikulínová SŠ hotelová a služeb 
Kroměříž - gastronomie 
Nikola Pochmanová  SZŠ Zlín - zdravot-
nický asistent 
Eva Sáblíková  Konzervatoř Kroměříž - 
obor zpěv 
Karolína Surových  SIŠ - COP Valašské 
Meziříčí - kuchař-číšník 
Všem odcházejícím žákům přejeme hod-
ně úspěchů v dalším studiu. 
 

V příštím roce nám nastoupí opět pouze 
10 prvňáků, ale další rok půjde k zápisu 
29 dětí. 
 

Na závěr chci poděkovat za dobrou 
práci všem zaměstnancům, za dobrou 
spolupráci Obecnímu úřadu Francova 
Lhota a všem organizacím, hlavně spon-
zorům a popřát všem hezkou dovolenou. 
Žákům přeji hezké prázdniny, hlavně, aby 
se už umoudřilo počasí.  
Sejdeme se opět v pondělí 2.září 2013, 
doufám, že všichni zdraví.           
 

Karel Sucháček, ředitel školy 

Konec školního roku se velmi rychle 
přiblížil a všichni se těšíme na letní 
prázdniny a spousty zážitků. Než se však 
rozloučíme se školním rokem, pojďme si 
připomenout,  co se vše událo za posled-
ní čtvrtletí v naší školce. 
 

11. dubna proběhl  v MŠ  „Den otevřených 
dveří a zápis dětí do školky.“ V letošním 
roce bylo uchazečů opravdu hodně. O 
místo do naší školky se ucházelo celkem 
24 dětí. Přijato však mohlo být jen 11 
dětí. Každé dítě bylo ohodnoceno na 
základě kritérií, které byly zveřejněny jak 
v naší MŠ, na webových stránkách tak i 
ve zpravodaji (minulé číslo). S výsledky 
byli všichni uchazeči obeznámeni. 
 

Začátkem května, jak už je zvykem, jsme 
oslavili svátek všech maminek. Uspořáda-
li jsme v naší školce besídku pro mamin-
ky, připravili malé dárečky a občerstvení. 
Z důvodu malých prostorů a míst 
k sezení jsme museli udělat besídku 
v každé třídě zvlášť.  Snad se vystoupení 
našich dětí všem maminkám líbilo. 
 

Přesto, že se snažíme dětem zpestřit 
pobyt v MŠ během celého školního roku 
a objednáváme malá divadélka, letos jsme 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
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se vydali i do zlínského divadla na muziká-
lové vystoupení „Ferda Mravenec.“ Dě-
tem se v divadle velmi líbilo a prožily 
krásný kulturní zážitek. Konec května 
patřil našim dětem. Oslava ke Dni dětí 
proběhla ve školce společně s možností 
přespání  do druhého dne. Jednalo se o 
celodenní pobyt naplněný  soutěžemi  ve 
třídě i venku, minidisco, poháry atd.  
Velmi nás potěšila vysoká účast dětí. Pro-
gramu se zúčastnilo celkem 50 dětí, no-
covalo  36 dětí. Všechny děti velmi chválí-
me a oceňujeme jejich obrovskou stateč-
nost. Rodičům děkujeme za připravené 
dobroty, které děti v sobotu ráno posní-
daly. 
 

„Velkáči“ si udělali výlet a jeli navštívit  
EVI CENTRUM ve Vysokém poli, kde 
prožili velmi krásné dopoledne plné akti-
vit spojené s přírodou, zvířátky a valaš-
skými tradicemi. Děti přijely opravdu 
nadšené. Líbilo se jim, že každé zvířátko 
mělo své jméno. Děti se mohly také svést 
v bryčce tažené koňmi, seznámily se 
s vůní bylinek apod. 
 

12. června jsme jeli na školní výlet do 
ZOO Lešná. Sluníčko svítilo celý den a 
my si to krásně užili. V pondělí 24. června 

jsme si udělali malý výlet vláčkem do 
Střelné.  Pěšky jsme se vydali na kapličku, 
kde nás čekali naši kamarádi z deváté 
třídy.  Společně s nimi jsme si zahráli 
různé hry a zazpívali si s kytarou. Naši 
nejstarší školáci pasovali děti, které 
půjdou do školy, na  prvňáčky, předali jim 
šerpy, dárečky a všichni jsme jim popřáli, 
aby se jim ve škole nejen líbilo, ale i daři-
lo. Rozloučení proběhlo hezky a velmi 
bychom chtěli poděkovat těm deváťákům, 
kterým nebylo za těžko jedno dopoledne 
věnovat malým dětem. 
 

V letošním roce se však neloučíme jen 
s našimi nastávajícími prvňáčky, ale taky 
s naší paní kuchařkou Mařenkou Filáko-
vou,  která nastupuje na zasloužený odpo-
činek. Za obětavou práci v kuchyni a ko-
lem naší školky jí chceme tímto velmi 
poděkovat a popřát jí hlavně pevné  zdra-
ví,  do dalších let pohodu  a spoustu us-
měvavých dnů.  
 

Dětem a Vám všem přejeme krásné 
prázdniny a dovolené, spoustu  nezapo-
menutelných zážitků, prosluněných dnů a 
v září se budeme těšit opět v naší školce 
na shledanou.  
         Krásné prázdniny přeje kolektiv MŠ 


