KALENDÁRIUM

ZÁJEZD-STRÁŽOVSKÉ VRCHY-ČIČMANY

KCT

Ne 6.10.2013
Začátek ve 14.00 hod.

17. VALAŠSKÁ DRAKIÁDA NA PULČÍNĚ
Soutěž v létání draků naproti Pulčínských skal. Opékání špekáčků. Jízda na koních.
Prezentace od 13.00 hod.

Valašská nadace

Ne 6.10.2013
Začátek ve 13.00 hod.

10. HŘIBAŘSKÁ VÝSTAVA
Výstava hub s odborným komentářem v restauraci U Ptáčků. Ochutnávka houbových
specialit. V pondělí bude výstava přístupná od 10.00 do 16.00 hodin

Spolek houbařů

BESEDA PRO DŮCHODCE
Vystoupení souboru Valášek. Hudební skupina Fanynka.

Kulturní komise

So 5.10.2013

So 12.10. 2013
Začátek v 17.00 hod.
So 19.10.2013

TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou FocusRock—kulturní dům

Pá 25.10.2013
So 26.10.2013

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Pá 8.11.2013
Začátek v 18.00 hod.

BESEDA O INDII A NEPÁLU
Zážitky z cest bude vyprávět Miroslav Urubek. Beseda bude v ZŠ

Místní knihovna

So 16.11.2013

OBECNÍ ZABIJAČKA
Před Rančem U Zvonu

Kulturní komise

Ne 24.11.2013

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sál kulturního domu.

Kulturní komise

So 30.11. 2013

MIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Kulturní dům

TJ Sokol

ADVENTNÍ DÍLNA A ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO
STROMU

Kulturní komise

VALNÁ HROMADA SDH FRANCOVA LHOTA
Kulturní dům

SDH

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT PRO ŠANCI
Kostel sv. Štěpána ve Francově Lhotě. Pěvecký sbor Hafera z Nového Hrozenkova

Sdružení Šance

So 14.12.2013
Začátek v 17.00 hod.
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ranní mrazíky nám nekompromisně dávají najevo, že léto je již nenávratně pryč a je nejvyšší
čas připravovat se na blížící se zimu.

TANEČNÍ ZÁBAVA se skupinou Reflexy—kulturní dům

So 14.12 2013

Obce Francova Lhota
Milí přátelé,

Pá 15.11.2013

Ne 1.12.2013

Zpravodaj

O tom, že léto bylo v obci ve znamení stavebních prací, budování a oprav, se dočtete uvnitř
zpravodaje. Podzim pro nás na obci však není
jen obdobím dokončování stavebních akcí a
příprav na již zmíněnou zimu, ale je ve znamení
přípravy plánů a projektů na další rok.
S nadcházejícím se koncem roku se snažíme
zapojit do posledních dotačních výzev. Rok
2013 je totiž posledním rokem, ve kterém lze
žádat o peníze z tzv. evropských fondů, jež byly
připraveny k čerpání pro léta 2007 – 2013. Dotační podpora bude pokračovat i v letech 2014 2020, ale bohužel naše republika zaspala

Uvnitř tohoto
vydání:

Ohlédnutí za
minulým čtvrtletím
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Informace
z úřadu
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Prodáme byt 3+1 s garáží ve Francově Lhotě.
Bližší informace na tel. Čísle 736 648 183
——————————————————————————————————————————Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28
nabízí měření radonu v domech a bytech
Měření je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR, který je koordinován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.
Přihlášení je možné
•
telefonicky na tel. číslech: 498 652 713 p. Hladíková, 498 652 714 p. Mayerová
•
emailem na adrese: radon@suro.cz
Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo 3/2013
vyšlo 4.10.2013 v počtu 500 ks.
Připomínky, náměty a dotazy, které rádi přijmeme, zasílejte na:
Obec Francova Lhota Francova Lhota 325, 756 14
Telefon: 571 458 237
E-mail: obec@francovalhota.cz

www.francovalhota.cz

Projekty

4

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

Poslední měsíce roku však také přejí setkávání a
společenským akcím, jejichž přehled jako vždy
najdete na poslední straně našeho zpravodaje.
S přáním příjemně prožitého podzimu,

Kateřina Trochtová a Lumír Kliš

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU

_____________________________________________________________________________

INZERCE

v oblasti příprav a také objem prostředků, které
budou v novém období k rozdělení, je výrazně
nižší. V roce 2014 a s největší pravděpodobností i
v roce 2015 tak budeme moci pracovat jen na
projektech, které budou schváleny do konce tohoto roku. V našem případě se jedná především o
Čistou řeku Bečvu II. a věříme, že se nám podaří
ještě získat prostředky na dokončení zateplení
naší školy.

8

Mapa cyklostezky Bečva –
Vlára – Váh
Sdružení obcí Hornolidečska je
zapojeno do projektu přípravy
cyklostezky Bečva – Vlára –
Váh, v rámci které připravujeme i výstavbu cyklostezky
z Francovy Lhoty do Horní
Lidče, tak, aby nemuseli do
této obce, k vlaku či k napojení
na další stezky jezdit po silnici I.
třídy I/49. V příštím roce bude
dokončena projektová příprava
a s výstavbou stezky počítáme
v letech 2015 – 2020. Záležet
však bude na dotační politice
státu a evropské unie, bez jejichž prostředků by bylo nereálné toto dílo vybudovat. Jak
bude nová cyklostezka vypadat,
se můžete podívat na webov ý c h
s t r án k á c h :
www.bevlava.cz .

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volit můžete v pátek 25. října
2013 od 14.00 do 22.00 hodin.
V sobotu 26. října 2013 od
8.00 do 14.00 hodin. Volební
místnost bude ve volebním
okrsku č.1 Francova Lhota v
kanceláři OÚ a ve volebním
okrsku č.2 v Pulčíně v budově
informačního centra.
Pokud budete chtít volit mimo
bydliště, můžete si vyzvednout
voličský průkaz.
0d 10. října 2013 může obecní
úřad předat voličský průkaz
osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s
ověřeným podpisem voliče,
žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle.
Písemně může volič požádat
nejpozději do 18.října a osobně
nejpozději do 23. října.

Nabízíme přivýdělek
Pro obsluhu elektrodomku
hledáme pracovníka na dohodu
o provedení práce. Náplní práce
bude přebírání elektrozařízení a
jeho evidence. Pracovní doba
bude 1x za 14 dnů v sobotu od
8 do 10 hodin. Předpokladem
výkonu je poctivost a pečlivost.
Zájemci se mohou hlásit u starostky do 15. října 2013.
Ořez stromů nad komunikacemi
Od 1. října je období tzv. vegetačního klidu. Žádáme všechny
majitele stromů, které zasahují
do průjezdního profilu komunikací či průchozího profilu chodníků, aby si zajistili ořez svých
stromů. Větve naklánějící se nad
komunikací mohou mít za následek např. nevyvezené popelnice
v dané lokalitě nebo mohou
způsobit škody.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ČTVRTLETÍM

ČERVENEC
Ranč U Zvonu. Vedení tohoto hotelu
ukončila slečna Tereza Srbová. A tak pro
návštěvníky Ranče byl 13.7.2013 uspořádán Závěrečný večírek se skupinou Vyhoď blinkr.
Novým vedoucím Ranče U Zvonu
je Zdeněk Slabík.
Telefonní číslo: 732 222 155.
Email: slabikz@seznam.cz,
VIII. jarmek lidových řemesel byl na
Pulčinách v sobotu 20. července 2013.
Konal se v areálu u informačního centra.
Zúčastnilo se 25 řemeslníků. Návštěvníci
si tak mohli prohlédnout tradiční řemes-

la (zpracování vlny, předení na kolovratu), tak současnou tvorbu např. módních
doplňků nebo jiných dekoračních předmětů. Letos dokonce i obrazů. Počasí
akci přálo a tak mohlo návštěvníků přijít
více. Je to zřejmě tím, že podobných akcí
se pořádá stále více. Akci pořádalo o.s.
Vesničko má milovaná Pulčín.
18. ročník Amfolkfestu se konal na
stejném místě 27. července 2013. Na
festivalu vystoupilo jedenáct českých i
slovenských kapel. Hlavním hostem byla
Pavlína Jíšová. Letos výjimečně účastníci
nezmokli. Přijelo jich víc než 300.

35. ročník fotbalového turnaje
neregistrovaných O přeborníka
Francovy Lhoty se odehrál na hřišti
TJ Sokol v sobotu 27. července 2013.
Zvítězilo družstvo Dolňanů, před
Habásky, Kájošky a posledními Banticemi. Při turnaji se udělují i další
zvláštní ceny, např. pro nejstaršího
zúčastněného hráče-to byl letos František Hamár, nebo pro autora nejrychleji vstřeleného gólu-letos jím byl
byl Michal Rösner. Turnaj má v obci
velkou tradici. Na závěr hrála skupina
Tož vitaj.

Turistické akce
V létě uskutečnil KČT tyto turistické akce:
• Přes Bílé Karpaty ( Brumov - Střelná ) - 13 turistů , trasa 22 km
• Z Hovězí na Vsetín - 9 turistů, trasa 16 km
• K pramenům Bečvy - 15 turistů, 18 nebo 22 km
• Střelná - Zubák - Dohňany - 9 turistů ,14 km
• Ploština - Vařákovy paseky - Horní Lideč - 8 turistů, 17 km
• Vsetín - Sirákov - Val. Polanka - 8 turistů, 25 km
Připravuje se:
• Zájezd - Strážovské vrchy - Čičmany 5. října 2013
• Naučnou stezkou Kopanice - Starý Hrozenkov - Žítková 28. října 2013
• Výstup na Valašskou Kyčeru 19. října 2013
Další akce mohou být doplněny.

Soutěž proběhla v rámci 8. ročníku programu „Místo, kde žijeme“ Nadace Via.
Díky vítězství projektu v soutěži získala
obec nejen skutečné ocenění práce
mnoha místních lidí, kteří Špuntov vymysleli a pomohli vybudovat, ale také
dalších 50 000 Kč, potřebných pro doI toto léto nachystala kulturní komise končení celého díla. Díky tomuto daru
společné posezení na rozhledně na mohl být v průběhu jara a léta založen
Čubově kopci. K dobrým špekáčkům v celém Špuntově nový trávník a dokonse zde čepovalo pivo. Až do pozdního čena květinová výsadba. „Špuntí oslava“
večera se zpívalo při kytarách. Kulturní byla pro malé i velké. Začínala loutkokomise toto setkání připravila 17. srpna. vým divadlem Bublanina z Ratiboře. Dětem se pohádka líbila. Následoval koncert známé valašské hudební skupiny
Oslava Špuntova.
V sobotu 24. srpna proběhla u kulturního Žamboši. V průběhu oslavy byly pro děti
domu malá oslava, kterou obec oslavila připraveny různé hry a sportovní aktivivítězství „Špuntova“ v soutěži „O nejlep- ty. Některých, např. chůze na chůdách,
ší proměnu veřejného prostranství“. se s chutí zúčastnili i rodiče. Připraveno
V sobotu 3. srpna proběhlo na Střelnici
Myslivecké odpoledne a pytlácká
noc. Připraveny byly speciality ze zvěřiny. I letos o ně byl velký zájem. K příjemné atmosféře hrála skupina Pepino. Vše
přichystali místní myslivci.

bylo občerstvení a tak i díky tomu, že
nezapršelo, se oslava vydařila.
Od zrníčka ke chlebíčku. Dalším
krokem v této akci Valašské nadace byly
dožínky na Trochtově poli. V neděli 25.
srpna po obědě pole pokosili farníci. S
chutí se zapojil i pan farář J. Surowczyk.
Dospělí pak dětem vysvětlili, jak se dělala povřísla a stavily panáky. Práce šla
všem pěkně od ruky. Díky tomu, že
letos je třeťáků čtyřiadvacet, bylo vše
brzy hotovo. Po skončení polních prací
následovala polní mše svatá. Celá akce
je připomínkou na kardinála Štěpána
Trochtu. Dožínek se každoročně zúčastňují i jeho neteře. Z mouky, která
bude z tohoto obilí, budou mít třeťáci
napečeny hostie na první sv. přijímání.

ZÁŘÍ

Pouť ve Francově Lhotě vyšla letos
přesně na 1. září. Prodejci měli zadána
všechna vymezená místa. K novým atrakcím, které přivezla rodina Flaksových,
patřila dětská houpací loď a Jumping. Do
oběda sice pršelo, ale celé odpoledne byl
střed obce plný lidí. Mezi prodejci byli
letos i místní včelaři, kteří prodávali med
a medovinu. Pan Milan Ptáček nabízel
pečené makrely a první letošní burčák.
Hrubou mši sv. v kostele sv. Štěpána
sloužil vsetínský děkan P. Mgr. František
Král. Při mši hrála dechová hudba a zpí-
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SPORT, TURISTIKA

SRPEN

Pouťovou taneční zábavu pořádali
31. srpna v kulturním domě místní hasiči.
Hrála skupina FocusRock. I přesto, že v
okolních obcích byly ve stejnou dobu
větší kulturní akce, pořadatelé si na návštěvnost nemohli stěžovat.

INFORMUJÍ SPOLKY A FIRMY

vala místní schóla. P. Mgr. František Král
slaví letos 25. výročí kněžství. Paní D.
Martinková mu jménem farníků z Francovy Lhoty a Valašské Senice na konci
mše poblahopřála a předala kytici.
Hradní tóny-soutěž ve zpěvu schól na
Brumovském hradě pokračovaly svým
18. ročníkem v sobotu 7. září. Zájem o
tuto akci, kterou pořádá Valašská nadace
a Farnost Brumov, se pomalu ztrácí.
Letos byla účast schól velmi malá.
Mlácení obilí.
Tradiční akce Valašské nadace Od zrníčka ke chlebíčku pokračovala za účasti
třeťáků, třídní učitelky Evy Novosadové
a pana faráře Surowczyka mlácením
obilí. Konalo se v pátek 13. září ve stodole u Trchalíků.

Mletí mouky proběhlo v pátek 27. září
ve Slopném.
Výročí pulčínského sadu Obory.
Další akcí, kterou uspořádalo o.s. Vesničko má milovaná byla oslava 80ti let
od založení obecního sadu Obory. Byla
to pěkná akce, zúčastnilo se asi 16 občanů. Po procházce sadem a seznámení
s jeho historií si přítomní prohlédli
výstavku hmyzích domečků, která se
líbila. V sadě byla instalována nová informační tabule o vzniku sadu. Dále
pokračovala procházka ke studánce
Dobrodějce ve skalách. Zde byla odhalena její dřevěná socha. Tuto, asi jeden
metr vysokou dřevořezbu, vytvořil pan
Libor Aujezdský z Lužné. Po návratu do
školní zahrady pokračovala oslava grilováním a besedováním.

Všechny akce budou inzerovány na obecních stránkách, na nástěnce u dolní prodejny Jednoty a v turistické skříňce, kde jsou i některé fotografie z akcí.
KČT Vás zve na další turistické akce v roce 2013.
Za KČT Fr. Lhota Karel Sucháček

Burčákový turnaj ve volejbale
Zúčastnilo se 10 družstev, asi 70 volejbalistů, nejmladšímu hráči bylo 19 , nejstaršímu 63 roky, počasí bylo studené a dobré, prodalo se 250 l burčáku.
Výsledky:
1. Opilé krásky
2. Tři a půl promile Horní Lideč
3. Mladí a neklidní
4. Dušani Francova Lhota
5. Tuřany
6. Dálnice Chrlice
7. Walašská cyklistická peruť
8. Viditelně lepší Francova Lhota
9. Žabáci Francova Lhota
10. Šance Olomouc
Fotbal
Na konci září si naši fotbalisté vedou
následovně´:
Žáci jsou na 5.místě se ziskem 6 bodů.
Dorost je na 14.místě se ziskem 2 bodů.
Muži jsou na 3. místě se ziskem 17 bodů.

SDH FRANCOVA LHOTA
Hasiči a prázdniny.
Jako obvykle se naše sportovní družstvo
zúčastnilo přes letní prázdniny spousty
soutěží, jak v Česku, tak i na Slovensku.
K žádným zásadním změnám nedošlo a
tak jsme se snažili, co to jen šlo, ve stejné
sestavě. Dařilo se nám především na
Slovensku. Mezi ty lepší výsledky patří
např. 2. místo v Lednici (soutěž do kopce) a Nosicích (s mašinou PS8). Dále jsme
vyhráli poháry za 5. místo v Nosicích
(denní soutěž) a 6. místo rovněž
v Nosicích (noční soutěž). Za zmínku
stojí i 4. místo z Vydrné, 5.místo ve Velkých Karlovicích nebo 8. místo v Trstií na
ligovém kole Slovensko-Moravské hasičské ligy.
Nejlepší výkon, kterého jsme letos zatím
docílili, byl čas 14:45 s. Někdy nás zradila
technika, ale byly i případy, kdy za to
mohl lidský faktor.

řilo a celá soutěž proběhla hladce. Zúčastnilo se jí celkem 78 závodníků (22
žen a 46 mužů). Domácím mužům se
dařilo následovně ( 6. místo - Radek
Chmela, 8. místo – Jakub Piastek, 16.
místo – Martin Filák a 18. místo – Radek
Smolík). Celkově skončilo družstvo
Francovy Lhoty na 4. pozici. Z žen nás
za Francovu Lhotu zastupovala pouze
Michaela Juráňová, která dokončila soutěž na krásném 13. místě. Další ženy,
které závodily za Francovku, už z obce
nebyly. Celkově se družstvo žen umístilo rovněž na 4. místě
Vyhodnocení a
TFA

závěrečné kolo

(celkem 5. kol – Stanovnice, Růžďka,
Halenkov, Fr. Lhota, Vsetín) se uskutečnilo 21.9.2013 ve Vsetíně. Muži zde jako
celek vyhráli a v celkovém hodnocení
Vsacké ligy TFA se jim podařilo umístit
na pěkném 2. místě. Nejlepším z našich
Jihovalašská liga nočních soutěží.
pak byl Jakub Piastek na celkovém 4.
Zúčastnili jsme se celkem 5-ti kol, i když
místě.
bylo původně do této ligy zařazeno kol 6.
I tak jsme se celkově umístili na 9. místě a
Starostovská soutěž v Dohňanech.
to z celkového počtu cca 30. družstev.
Nejvíce bodů 11 z 20 jsme získali v Poteči Netradiční soutěž, kdy v každém družstvu musel být starosta/ka obce a žena.
za 5. místo.
Požádali jsme paní starostku, která nám
vyhověla a jela s námi na soutěž. Tím
Nejtvrdší hasič (TFA) ve Lhotách
jsme splnili obě podmínky. Nešlo o
14.9.2013 se konala ve Francově Lhotě
nějaké dovednosti, ale především o
TFA (silová soutěž v hasičském víceboji).
přátelské střetnutí, zabavit se a zasoutěSoutěž byla zařazena do 4. kola Vsacké
žit. Po menších obavách dopadlo nakoligy. I přes nepříznivé počasí se vše vyda-

nec všechno dobře a umístili jsme se na
bramborovém 4. místě.
Děkujeme všem, co nám opět po celou
tu dobu fandili a nějakým způsobem nás
podporovali.
Za hasiče Martin Bambuch
Zásah našich hasičů
Místní hasiči byli 27. září požádáni o součinnost při hledání 81 leté důchodkyně v
Poteči. Ve čtvrtek se jich hledání zúčastnilo 7, v pátek 8 a v sobotu 6. I přes účast
okolních hasičských sborů, Policie ČR a
vrtulníku bylo v tyto dny bohužel pátrání
neúspěšné.
/Pozn. Tělo hledané ženy našel náhodný
chodec v blízkosti Královce/
Doporučení
Hasiči před nadcházející topnou sezónou
připomínají, že je nutné nechat si odborně vyčistit komíny na rodinných domech.
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ŠIKOVNÍ LHOCANÉ
David Veteška byl na mistrovství
světa ve zpracování textů na
počítači v belgickém Gentu.
David je studentem valašskomeziříčské obchodní akademie. Mezi nejlepšími písaři na MS se dostal mezi prvních
dvacet. Ve velké konkurenci to byl
úspěch.
David Dajčar byl dvakrát první
ve výtvarné soutěži o požární
ochraně.
Student SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně David Dajčar (2. ročník oboru
Gastronomie) se zúčastnil výtvarné
soutěže a dosáhl pěkného umístění v
okresním i krajském kole - pokaždé
1. místo. Na slavnostním vyhodnocení soutěže, které se konalo na konci
školního roku v sále zámku Kinských

VESNIČKO MÁ
MILOVANÁ, o. s.
Z historie.
Stoleté výročí má kříž v místní části
obce Pulčín před domem čp.1. Tento
kamenný kříž s kovovým korpusem
Krista byl postavený v roce 1913. V
době před první světovou válkou, asi v
roce 1910, odešlo z Pulčin za prací do
Ameriky asi 15 občanů. Při loučení si
slíbili, že pokud dobře dorazí (tenkrát
trvala cesta lodí-šífem tři týdny), pošlou peníze na postavení kříže jako
poděkování za šťastnou cestu. Svůj slib
splnili a tak Cyril Žídek, jehož tímto
úkolem pověřili a jehož dva bratři také
odjeli, nechal zbudovat tento, dnes už
památný, kříž.

MAPOVACÍ PRÁCE
Příslušníci vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu
Dobruška budou v rámci plnění
úkolů pro potřeby obrany státu ve
dnech 7.-11.10.2013 provádět místní šetření pro obnovu vojenských
topografických map. Místní šetření
se provádí s využitím leteckých
snímků jízdou po terénu. Oprávnění ke vstupu do prostorů a k provádění mapovacích prací prokážou
příslušníci speciální služební průkazkou Ministerstva obrany ČR.

ve Valašském Meziříčí, obdržel diplomy a
věcné ceny.
Radek Chmela
V minulém zpravodaji jsme uvedli, že se
Radek chystá na Mistrovství ČR v hasičském sportu. To proběhlo 5. a 6. července 2013 v Jablonci n. N. Ve dvojboji
zde byl celkově první a získal titul Mistra
ČR v dorostenecké kategorii. V závodě
na 100 m přes překážky byl druhý.
Závodil také na Valašském stovkování v
Horní Lidči. Tady byl desátý z osmdesáti
závodníků.
A na Mistrovství ČR v hasičském sportu
kategorie muži v Mladé Boleslavi v závodě na 100 m přes překážky byl osmý ze
150 závodníků.
Všem gratulujeme k úspěchům.

L ETOKRUHY o. p. s.
Pomerančový den
V týdnu od 16.9.2013 do 20.9.2013
proběhla ve Vsetíně a ve vybraných
obcích Hornolidečska celonárodní
sbírka pod názvem Pomerančový týden. Jedná se o již tradiční osvětovou
akci, jejímž cílem je informovat veřejnost o Alzheimerově chorobě a o
dostupné péči pro lidi trpící demencí.
Sbírku pořádala Česká alzheimerovská
společnost, která pověřila pro oblast
Vsetínska a Hornolidečska organizaci
Letokruhy, o.p.s.. V naší obci bylo vybráno 610,- Kč. Celkový výtěžek sbírky
ze sedmi obcí a města Vsetína byl
14 634 Kč. Tento bude věnován na
zajištění provozu denního stacionáře
ve Valašské Polance a pečovatelské
služby ve Vsetíně a na Hornolidečsku.

KNIHOVNA
Oznamujeme návštěvníkům naší knihovny, že byl zakoupením nových knih rozšířen knihovní fond. Z českých novinek
zde například máte k dispozici knihu
Terezy Boučkové „Šíleně smutné povídky“. Ze světových bestsellerů pak další
ze série dektivek od norského autora Jo
Nesbo „Švábi“ nebo knihu „Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel“ Jonase
Jonassona.
Zveme Vás k její návštěvě.

INFORMUJÍ SPOLKY A FIRMY

INFORMACE Z ÚŘADU

INZERCE

EVIDENCE OBYVATEL NAŠIM SENIORŮM

ČEZ UPOZORŇUJE

Vítání občánků
Připomínáme rodičům narozených dětí v
roce 2013, kteří mají zájem o tuto slavnost, aby se přihlásili v kanceláři obce.
Dále si dovolujeme připomenout, že
rodiče jsou povinni uhradit poměrnou
část poplatku za odvoz odpadu za své
děti v roce 2013.

Vypínání elektrické energie
V lokalitě trafostanice Fr. Lhota - řadovky /nad Hrabčím/ bude 11.října v
době od 10.30 do 14.30 hod. vypnut
elektrický proud.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce, a.s. žádá vlastníky a
uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečně a spolehlivě provozování zařízení distribuční
soustavy v majetku společnosti. Zásah
proveďte do 15. listopadu.

NOVÉ KADEŘNICTVÍ
v areálu autodílny V. Gargulák ve
Francově Lhotě na čp.442
Nabízí:
melíry, barvení, trvalé podkladové i pevné, módní střihy pro dámské i pánské
zákazníky
Provozní doba:
Středa: od 9.00 do 17.00 hod.
Michaela Klevárová,
telef. č.: 773 670 567
Pátek:: od 9.00 do 17.00 hod.
Romana Garguláková,
telef. č. 605 540 183
Kadeřnické služby budou poskytovány
jen na telefonické objednávky. Je třeba
uvádět, že objednávka je do Francovy
Lhoty.
————————————————-ZÁMEČNICTVÍ BĚLOTA
- nerezové a kované zábradlí
zakázková výroba
Rostislav Bělota z Fr. Lhoty oznamuje
otevření nové provozovny
Místo: Jarohněvice 33
Telefon: 739 298 639
Email:
zamecnictvi-bělota@centrum.cz
————————————————SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO VÝROBU TEPLÉ VODY - TEPELNÁ
TECHNIKA -ROZVODY VODY
Radek Tomeček, Franc. Lhota 114
Telefon: 604 869 446
Email: zamecnictvivitom@email.cz
Nová zelená úsporám-vyřídí i dotace.
————————————————

DIGITALIZACE
V rámci obnovy katastrálního operátu
digitalizací katastrální mapy v katastrálním
území Francova Lhota je nutné v nadcházejícím období přibližně od 19.8. do
31.12.2013 v závislosti na počasí uskutečnit geodetická měření.
V souvislosti s těmito činnostmi, které se
provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnancům Oddělení
obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj umožněno
vstupovat nebo vjíždět služebním vozidlem v nezbytně nutném rozsahu na
dotčené nemovitosti a také zabezpečit
psy, případně jiné chovné zvíře, aby nedošlo k nepředvídatelnému napadení
zaměstnanců.
Na požádání vlastníků se zaměstnanci
prokáží služebním průkazem.

————————————————Navždy nás opustila:
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Beseda pro důchodce
Zveme naše spoluobčany důchodce do
kulturního domu v sobotu 12. října
2013. Začátek bude v 17.00 hodin.
Zajistili jsme pro Vás vystoupení krojovaného souboru Valášek z Horní
Lidče. K tanci i poslechu Vám zahraje
hudební skupina Fanynka z Lidečka.
Program bude bohatý, nebude chybět
občerstvení. Těšíme se na Vás a věříme, že se přijdete pobavit v hojném
počtu.

17. 7.2013 paní Marie Matušincová
FL čp.289, nar.1934
Čest její památce.

ODPADY
Elektrodomek
Naše obec získala od společnosti Asekol
tzv. elektrodomek, ve kterém bude probíhat zpětný odběr elektrozařízení. Možnost odložit vaše vysloužilé domácí elektrospotřebiče tak budete mít po celý rok
a nejen při jarním či podzimním svozu
odpadu. Zkušební provoz elektrodomku
bude zahájen od listopadu. Své vysloužilé

spotřebiče budete moci odevzdat každou
druhou sobotu v měsíci od 8 do 10 hodin ve „dvoře“ za obecními garážemi
v Juráčkovém potoce. Aby mohl být Váš
spotřebič do sběru přijat, je nutné, aby
byl zcela kompletní. Elektrodomek slouží
především ke sběru TV a PC monitorů a
malých spotřebičů, poradíme si však
s veškerými spotřebiči. I nadále můžete

využívat malých kontejnerů na zářivky (v
chodbě OÚ) a drobné elektro (např. telefony, nabíječky, kalkulačky) a malé elektrospotřebiče před OÚ. Věříme, že tuto
možnost uvítáte a pomůžete nám ve sběru těchto zařízení. Čím více spotřebičů se
nám podaří sesbírat, tím více budeme
moci využívat odměn, které tyto systémy
nabízí.

Opravy obecního majetku
V průběhu léta jsme díky našim pracovníkům udělali mnohé údržbářské práce.
Opravy omítky se v ZŠ dočkala spojovací chodba, mnohé z tříd byly nově vymalovány, uklizeny byly i sklepy či prostory
za školou. Nyní ještě pracujeme na opravě dešťové kanalizace. Na obecních řadových domech byla opravena venkovní
schodiště, kde byla dána protiskluzová
dlažba. Stejná oprava byla provedena i na
schodišti do našeho informačního centra.
Opravy se dočkaly i schody před kapličkou na Pulčinách či v areálu IC.

ně. Stavebním oplocením je plot, povolený
stavebním úřadem (nejedná se např. o
živý plot). Na vlastní zahradě si tedy nově
může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu v době vegetačního
klidu upravit své vlastní stromy. Novela
vyhlášky však naopak zpřísňuje kácení ve
stromořadí. Stromořadí = souvislá řada
nejméně deseti stromů s pravidelnými
rozestupy. Kácení ve stromořadí vyžaduje
povolení i pro stromy s obvodem menším
než 80 cm ve výšce 130 cm. Větší ochranu
získali i zapojené porosty dřevin s obvodem menším než 80 cm ve výšce 130 cm
nad zemí přesahující 40 m2, které často
tvoří významný podíl zeleně ve volné
krajině i v sídlech. Kácení všech ostatních
stromů rostoucích mimo les a zahrady
(jak jsou výše popsány) a jejichž kmen ve
výšce 130 cm nad zemí má obvod větší
než 80 cm je nutné mít předem povoleno
od obecního úřadu. V případě kácení keřového porostu o výměře větší než 40 m2
je také potřebné předešlé povolení. Své
záměry o kácení stromů s námi můžete
kdykoliv konzultovat. Žádost o kácení si
můžete stáhnout z dokumentů uveřejněných na našich webových stránkách.

ÚDRŽBA OBCE
Veřejně prospěšné práce
I v letošním roce využíváme možnosti
zaměstnat v údržbě uchazeče o zaměstnání z evidence Úřadu práce. Skupina
našich pracovníků se v létě rozrostla až
na 10 osob a jejich práce v obci jde
opravdu vidět. Podíleli se nejen na běžné
údržbě komunikací a chodníků, ale pracovali celé léto i na opravách ve škole a
školce a jejich okolí. Obec využívá projektu Úřadu práce s názvem „Vzdělávejte
se pro růst – pracovní příležitostí“ a tak
jsme například v období od 1. 5. 2012 do
30. 6. 2013 vytvořili 16 pracovních míst
za 583 691 Kč, které jsme na mzdy zaměstnanců na dotaci získali.
Opravy komunikací
Během léta jsme dokončili opravy 1,2 km
cest, které měly nezpevněný povrch a
přesto vedly k trvale obydleným domům.
Zpevnění cesty zajistily vrstvy různě
velkého kameniva, které byly zhutněny a
zavibrovány, v exponovaných místech
pak byl kámen prolit tzv. cementovým
mlékem. Opravy se dočkaly také některé
horské a uliční vpusti. Generální opravy
se komunikace v obci dočkají
s plánovanou kanalizací.

Změny v povolování kácení dřevin
Od 15. července došlo ke změně vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení, která přináší zásadní změnu v
přístupu ke kácení dřevin v soukromých
zahradách. Nejvýraznější změnou je, že
kácení stromů v zahradách nově nepotřebuje povolení. Avšak ani to neplatí
bezvýhradně! Zahradou se totiž rozumí:
pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu (nikoliv u chaty např. v
chatové osadě), který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny
tyto znaky musí zahrada splňovat součas-
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PROJEKTY

ČISTÁ ŘEKA BEČVA II.
Stále s napětím čekáme na výsledek kontroly projektu Státním fondem životního prostředí. Po kontrole a vystavení smlouvy o
poskytnutí dotace budou zhotovitelé vyzváni k zahájení stavebních prací. Stavební práce budou zahájeny v extravilánu obce na
přivaděči kanalizace od Horní Lidče. O veškerém dění v souvislosti s budováním kanalizace se budete dovídat prostřednictvím
našich webových stránek a obecních nástěnek. Díky zpřesnění finanční analýzy projektu již také víme, že celkové náklady projektu pro naší obec budou činit téměř 117 milionů Kč, z čehož 77,5 milionů bude činit dotace. Zbylých 39,4 milionů Kč musí zaplatit obec z vlastních prostředků, v našem případě prostřednictvím úvěru. Další náklady na investice související s budováním kanalizace jako jsou opravy místních komunikací, vybudování dešťové kanalizace a výstavba chodníků jsou plánované na 12 milionů
korun. Tyto investiční aktivity nás tak omezí na několik dalších let v jakémkoliv zásadním rozvoji.

ZATEPLENÍ ŠKOLY
V těchto dnech se dokončuje zateplení (fasády a stropu) a výměna oken školního pavilonu prvního stupně. Děti z prvního stupně se v září učily v provizorních učebnách, které pro ně byly připraveny v prostorách školy. Brzy se vrátí do krásných nových
tříd. Smyslem projektu bylo nejen odstranit havarijní stav oken tohoto pavilonu, ale především uspořit energii na vytápění a
snížit tak náklady na provoz naší školy. Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 3,3 mil Kč z čehož 2 mil Kč přispěje Státní fond životního prostředí. Při zateplování jsme také nechali natřít střechu pavilonu a další část naší školy je zmodernizovaná. Nyní na podzim jsme se vrhli i do projektové přípravy na zateplení a opravy zbylých částí školy tj. pavilon u Trochtů, tělocvična a vstupní prostory. Také na tyto části školy bychom chtěli požádat o dotaci a v ideálním případě je v příštím roce i opravit. Vše však bude záležet na dotačních příležitostech.

NOVINKY Z NAŠICH ŠKOL
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ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Základní škola
V pondělí 2. září 2013 byl slavnostně zahájen školní rok 2013/2014. Společný úvod
proběhl v KD za účasti pana místostarosty
Ing. Lumíra Kliše a zástupkyně Sdružení
rodičů, paní Markéty Novosadové. Po vyslechnutí státní hymny přítomné žáky a
rodiče seznámil pan ředitel s organizací
letošního školního roku, poté pozdravili
žáky, rodiče a učitele přítomní hosté. Na
závěr pan místostarosta předal novým
prvňáčkům drobný dárek. Ve škole pak byli
žáci seznámeni se školním řádem a byly
rozdány školní potřeby.
Do školy nastoupilo v září 142 žáků, během září se 3 žáci odstěhovali. Počet zaměstnanců se nezměnil, pouze byla zrušena
funkce školníka. Tuto činnost vykonává
zaměstnanec obce - správce obecních budov.
Vzhledem k zateplování stravovacího pavilonu se třídy prvního stupně učí
v náhradních prostorách. Stravování je
v provozu od začátku školního roku.
Kroužky a další činnost jsou bez omezení.

Učitelský sbor pro školní rok
2013/2014
Třídní učitelé:
1. třída: Mgr. Michaela Silvestrová
2. třída: Mgr. Jana Mikulínová
3. třída: Mgr. Eva Novosadová
4. třída: Mgr. Ludmila Ptáčková
5. třída:
Jiří Hrbáček
6. třída: Mgr. Marcela Pecinová
7. třída: Mgr. Blažena Lišková
8. třída:
Miluše Sucháčková
9. třída: Mgr. Hana Trlicová
Ostatní učitelé:
Mgr. Lada Martinková
Výchovný poradce:
Libuše Lacková
Náboženství:
Eva Dominiková
Vychovatelka školní družiny:
Lenka Pešková
K. Sucháček, ředitel
O mateřské škole
V letošním školním roce je naše mateřská
škola zaplněna do posledního místečka. Je
zapsáno celkem 56 dětí, po 28 v jednotlivých třídách.

V 1. třídě pracují paní učitelky Radka
Capilová a Jana Dubovcová.
Ve 2. třídě jsou to paní učitelka Gabriela
Juráňová a paní ředitelka Alena Silvestrová. Úklid v MŠ zajišťuje p. Jana Kindlová,
stravování a ekonomickou stránku školy
má na starosti p. Hana Naiserová.
V srpnu nastoupila nová kuchařka p. Jana
Kořenková z Valašské Senice. Doufáme,
že se jí v naší škole bude líbit a podaří se
jí uspokojit mlsné jazýčky našich dětí.
Co máme nového
Ani o prázdninách jsme nezaháleli. V MŠ
byly vyměněny všechny radiátory a proběhla celková rekonstrukce školní kuchyně. Ve spolupráci s pracovníky obce
byly obnoveny a doplněny hygienické
nátěry v celé MŠ. Jak to již při takto
velkých opravách bývá, i tady se vyskytlo
mnoho komplikací a víceprací. Díky
dobré spolupráci s obcí a hlavně s p.
Josefem Klišem se nám všechno do konce prázdnin podařilo zvládnout a děti
mohly 2.září nastoupit do opravené a
uklizené školky. Všem zúčastněným
děkujeme.
Přeji všem dětem i pracovníkům MŠ
úspěšný školní rok.
A. Silvestrová, ředitelka

OPRAVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V průběhu léta probíhaly stavební práce také v naší školce. Díky projektu „Oprava a zregulování otopné soustavy MŠ Francova
Lhota“ jsme vyměnili všech 42 radiátorů v zařízení a nové radiátory osadili termoregulačními ventily. Tímto opatřením jsme
nejen odstranili havarijní stav otopné soustavy, ale také zase o chlup zefektivníme provoz školky. Celý projekt si vyžádal náklady
ve výši 197 033 Kč, z čehož téměř 40% nám přispěje Zlínský kraj dotací ve výši 78 576 Kč.
O prázdninách také probíhaly opravy školkové kuchyně, neboť jsme museli odstranit některé závady, na které nás upozornila
kontrola z KHS. V průběhu oprav pak byly zjištěny další závažné problémy na kanalizaci a odpadech. Nyní je školková kuchyň po
téměř generální opravě. K nové dlažbě a obkladům jsou opraveny rozvody vody, elektřiny i odpady a také zde byl umístěn nový
sporák. Náklady celé opravy byly 262 564 Kč. V této částce však není započtena práce našich zaměstnanců na VPP, kteří se na
opravách nemalou měrou podíleli.

KARDINÁLŮV DŮM
V projektu naší farnosti na rekonstrukci rodného domu kardinála Trochty byly učiněny další pokroky. Dům má zhotovenu venkovní omítku a byly zde provedeny i terénní úpravy. Důležitým milníkem je, že farnost v září získala smlouvu o dotaci z Místní
akční skupiny Hornolidečska. Tato dotace je určena na vybudování sociálního zařízení a expozice o životě kardinála Trochty.
Přislíbená dotace je necelého půl milionu korun a k tomu abychom splnili podmínky projektu, musíme přiložit i dalších 50 000
Kč z farního rozpočtu. Abychom však mohli rekonstrukci domu již zcela dokončit (např. oprava kamen, zhotovení dveří a oken,
podlah a vybavení), bude potřeba i dalších finančních prostředků a pro nás jsou i nadále nesmírně důležité Vaše dary, bez kterých bychom nebyli schopni opravy vůbec realizovat. Za projevy Vaši solidarity a podpory, kterých se nám již dostalo, Vám srdečně děkujeme.

KROUŽEK PALIČKOVÁNÍ
V letošním školním roce to bude už 10.
ročník, kdy ve Francově Lhotě a ve Valašských Kloboukách pracuje pod mým vedením kroužek paličkování pro děti i dospělé.
Za ty roky se spousta děvčat a také chlapců a dospělých naučila paličkovat a s úspěchem nás reprezentují nejen v nejbližším
okolí, ale prakticky v celé Evropě. Jezdíme
na jarmarky v okolí i na Slovensko, byli
jsme v Praze a zúčastnili jsme se i soutěže
do Ginessovy knihy rekordů o největší
závěs od krajkářek nejen z naší republiky.
Krajka je dlouhá 4,7 metru, vysoká 2,08
metru, skládá se ze 347 dílů a naše dospělé
krajkářky upaličkovaly 3 díly a jeden díl
upaličkovaly společně všechny děti, které
chodily minulý rok do kroužku. Kroužek
funguje po celý školní rok pravidelně o
sobotách na Kosence ve Valašských Kloboukách a každé sudé úterý na řadovkách
ve Francově Lhotě. Mimo tyto pravidelné
schůzky pořádáme také speciální víkendové
kurzy, které se konají na Envicentru ve
Vysokém Poli. Na těchto akcích se děti
naučí i jiné techniky ručních prací - tkaní,
drátkování, batikování, výroby košíků nebo
bižuterie.

SŠ ZEMĚDĚLSKÁ

O prázdninách jsme byli na Minitáboře
ve Vlachovicích. Byl to opravdu minitábor. Zúčastnilo se 5 děvčat a 1 chlapec.
Bylo to 5 dní pod stanem. Počasí se nám
vydařilo. Děti se zase něco nového naučily a byly spokojené.
Ukázky prací našeho kroužku jste mohli
vidět v průběhu měsíce května ve Francově Lhotě ve výloze obchodu
s textilem. Pak se výstava přestěhovala
do Valašských Klobouk do Městské knihovny.
Musím tlumočit hodně chvály na šikovná
děvčata a dokonce i chlapce . Práce vystavovalo 12 děvčat, 4 chlapci a 3 dospělé krajkářky. A pochvala a poděkování
patří i rodičům za podporu a pomoc s
dopravou dětí na akce, také organizaci
Kosenka, která nás podporuje už 10 let a
poděkování patří i vedení školy ve Francově Lhotě za uvolňování dětí z vyučování. Pro ty, které by bavilo paličkování,
budeme pokračovat i letos. Může se k
nám přidat každý, třeba si to jen zkusit,
přijďte, budete vítáni.
Lektorka Ivana Žídková

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm oznamuje,
že pořádá
„Kurz pro výkon obecných zemědělských činností“
Tímto kurzem účastník splňuje odbornou způsobilost pro podnikání
v zemědělství a podmínky pro příjem
některých dotací. Směrnice Ministerstva zemědělství
č.j. 37061/200818010 ze dne 23. 10. 2008
o dalším odborném vzdělávání v resortu
Ministerstva zemědělství.
V letošním roce bude kurz probíhat
od října 2013 do dubna 2014. Případní
zájemci se mohou přihlásit na níže uvedený kontakt.
Kontakt pro zájemce:
tel.č. – 571 654 390-92
E-mail: info@szesro.cz
www. szesro.cz

