KALENDÁRIUM

So 20.12.2013

SVOZ POPELNIC (mimořádně)

Ne 29.12.2013
od 15.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT S DECHOVOU HUDBOU LIDEČANKA
Kostel sv. Štěpána Francova Lhota

Farní úřad
a farní rada

St 1.1.2014
od 13.30-14.30

14. ROČNÍK NOVOROČNÍHO VÝSTUPU
Na rozhledně na Čubově kopci

KČT Fr. Lhota

Zpravodaj
Obce Francova Lhota
Číslo 4/2013 | Ročník XX1I.

So 18.1.2014
od 20.00 hod

9. ROČNÍK MAŠKARNÍHO PLESU SE SKUPINOU CLERA
Kulturní dům Francova Lhota

Kulturní komise

RADOSTNÉ

Milí spoluobčané,

VÁNOCE
So 25.1.2014
od 14.30 hod.

DĚTSKÝ KARNEVAL — programem provází Šašek Viky
Kulturní dům Francova Lhota

Sdružení rodičů
při ZŠ

rok 2013 proběhl závratnou rychlostí našimi
životy i naší obcí a už, už se k nám chystá rok
2014.

A
ŠŤASTNÝ

So 25.1.2014
od 20.00 hod.
Pa 7.2.2014
od 20 hod.
So 22.2.2014
od 20 hod.

TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU TOŽ VITAJ
Kulturní dům Francova Lhota

Sdružení rodičů
při ZŠ

I letos jsme opět ušli kousek na cestě k tomu,
aby Lhoty byly neustále příjemné místo k životu
i odpočinku. Zase jsme o kus pokročili v rekonstrukci školy, opravili jsme školkovou kuchyň,
zhotovili 1,2 km nových zpevněných komunikací, rozbíhají se stavební práce na kanalizaci a
podařilo se také mnoho drobných, ale důležitých oprav a prací v údržbě obce. Z chyb a problémů, které na nás v letošním roce čekali, jsme
vytěžili potřebné poučení a také už jsme si stihli
naplánovat i mnoho práce do příštího roku.
Nejen o těchto plánech dočtete se uvnitř zpravodaje.

NOVÝ
ROK

MYSLIVECKÝ PLES S KAPELOU TEMPO
Kulturní dům Francova Lhota

MS Fr. Lhota

4. ROCKOVÝ PLES—VYHOĎ BLINKR A UDG
Kulturní dům Francova Lhota

So 1.3.2013
od 20 hod.

FAŠANKOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU STREET69
Kulturní dům Francova Lhota

SDH Fr.Lhota

So 8.3.2013
od 14.00 hod.

O FRANCOLHOTSKÉHO KYSELÁČE A NEJLEPŠÍ SLIVOVICI
Kulturní dům Francova Lhota

Spolek houbařů FL

INZERCE
Prodáme byt 3+1 ve Francově Lhotě. K nastěhování pravděpodobně koncem podzimu 2014.
Podrobné informace jsou na: http://bytnavalassku.eu/
Telefon: 731 567 761 nebo 737 906 693.

Ohlédnutí za
minulým čtvrtletím

2

Informace
z úřadu

3

Placení poplatků

4

Novinky z našich 5
škol

www.francovalhota.cz

Informují spolky a 6
firmy
Informují spolky a 7
firmy
Kalendárium

Vážení přátelé, přejeme Vám pokojné a klidné
sváteční dny, v novém roce pak jen příjemná a
radostná životní překvapení,

8

Kateřina Trochtová a Lumír Kliš

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU
Připomínáme Vám, že splatnost
poplatků za odvoz odpadu pro
rok 2014 je do 30.6.2014.
Splatnost poplatku ze psů je do
31. března 2014.
Pobíhání psů

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo IV/2013
vyšlo 16.12.2013 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

Mimo bilancování a plánování, které ke konci roku
patří, je tento čas „konce starého a začátku nového“
také plný očekávání. Co nám asi nový rok přinese?
Bude to dobrý rok? Zřejmě naštěstí je to na světě
zařízeno tak že, slovy Egypťana Sinuheta, „o zítřku
nikdo nic neví“ a my tak nejsme ochuzeni o překvapení, které nám život každý nový rok, každý nový
den přináší.

Ovšem naše obec není jen tím, co zvládne naplánovat naše zastupitelstvo a vykonat úřad. Za
celoroční práci proto děkujeme všem aktivním a

Uvnitř tohoto
vydání:

Projekty

tvořivým lidem, kteří ve spolcích dobrovolně pracují na tom, aby bylo ve Lhotách živo a také místním podnikatelům, kterým se i nadále daří lidem
dávat práci a svými dary nadále dokáží mnoho
dobrého podporovat.

V průběhu uplynulého čtvrtletí
byly v naší obci zaznamenané
opakované případy škod, které
způsobila volně pobíhající zvířata, především psi. Opakovaně
upozorňujeme všechny majitele
psů, že nesou odpovědnost za
škody způsobené jejich svěřenci a také se vystavují pokutě
v přestupkovém řízení.
Stání aut před poštou
Připomínáme, že v jednosměrné ulici před poštou není možné zastavovat ani stát, neboť v
tomto případě není zachován
jízdní pruh o příslušené šířce a

komunikace se jedním autem
zcela zablokuje. Ve středu obce
je dostatek parkovacích míst k
odstavení Vašeho auta.

máme na úřadě připraveno 1
večerníčkové DVD. Vyzvedávat
si je můžete v úřední hodiny v
kanceláři OÚ.

Sváteční pracovní doba na
OÚ Francova Lhota

Cena vodného a stočného

23.12.
27.12.
30.12.
31.12.

7.00-12.00 hod.
7.00-12.00 hod.
7.00-15.45 hod.
zavřeno

DVD večerníčků pohádek a
pověstí z Hornolidečska
Pohádky a pověsti, které z loňska znáte z knihy Za večerů
dlúhých se dočkali animace a
jako večerníčky k Vám nyní
přichází opět s hlasem Ludvíka
Vaculíka, doplněných hudbou
Pavla Helebrand a především
obrázky dětí z hornolidečských
škol. Na výtvarné stránce večerníčků se podíleli i děti z naší
obce. Pro každou domácnost

Zastupitelstvo obce na svém
prosincovém zasedání rozhodlo
o zachování ceny vodného a
stočného na stejné úrovni tj. 30
Kč/m3 vodného a 24 Kč/m3
stočné. Dle cenového oznámení
VaK Vsetín a. s. dochází ke zvýšení ceny vodného na 44,19 Kč/
m3 a na 31,28 Kč/m3 stočného.
Obecní knihovna
Vedoucí knihovny upozorňuje
čtenáře, že do naší knihovny byl
doručen nový výměnný soubor.
Přijďte si vybrat tu správnou
knihu pro dlouhé zimní večery.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok
všem přeje Miroslav Trlica
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ČTVRTLETÍM

ŘÍJEN
Jubilejní 10. ročník výstavy hub
V restauraci U Ptáčků ji uspořádal místní
Spolek hřibařů 6. a 7. října. Vystaveno
bylo 186 druhů různých hub. Mezi vzácné patřil např. ryzec lososový, vzácná
čirůvka ropuší, která se ve Francově
Lhotě vyskytuje již osmým rokem, čirůvky oranžová, tygrovaná a šupinatá. Dále
bedlovnice zlatá, hvězdovka klenbová,
kořenovec copatý, rosolovec červený a
hřib borový. Jednotlivé druhy hub určoval člen Mykologické společnosti Vsetín
Josef Hrnčiřík a Jiří Polčák z Lipníku n.
Bečvou, který je uznávaným odborníkem
v oblasti mykologie. Výstava byla obohacena i jeho fotografiemi a kresbami hub.
Kvalitní fotografie s houbařskou tématikou zde vystavoval i místní Stanislav
Filák, člen spolku. V neděli se na výstavu
přišlo podívat asi 350 návštěvníků. Ti
mohli zároveň ochutnat i výtečné speciality z hub, které připravil p. Milan Ptáček
a p. Veronika Masařová. V pondělí pak

na výstavu přišly děti z místní mateřské a
základní školy.
17. Valašská drakiáda na Pulčinách
Asi 50 dětí závodilo v létání draků 6.
října na kopci naproti Pulčínským skalám.
Mezi předškoláky byl nejlepší místní
Jakub Brlica. O první místo se dělil s
Eliškou Martincovou. V další kategorii to
byl Jiří Silvestr. Ten měl doma vyrobeného draka, který byl větší než on sám. U
starších dětí putovala cena do Vsetína.
Oceněny byly ale všechny děti. K věcným cenám dostaly i symbol akce—
perníkového dráčka. Počasí bylo podzimní, foukal vítr a tak na zahřátí přišel vhod
i horký „protidrakový“ čaj a oheň, u
kterého si všichni opékali špekáčky. A
než porota spočítala výsledky, děti i
dospělí využili možnosti projížďky na
koních z Huculclubu. Celou akci uspořádala Valašská nadace za pomoci členek
kulturní komise obce.

Beseda s důchodci

Besedu s tímto názvem uspořádala 8.
listopadu v základní škole obecní knihovna. Zážitky z putování po těchto zemích
vyprávěl p. Miroslav Urubek, šéfredaktor
Valašského deníku. Přednášku doplnil
promítáním fotografií z cesty.
Obecní zabíjačku
Tuto oblíbenou akci připravily členky
kulturní komise v sobotu 16. listopadu. I
letos, kdy se konala již po čtvrté, to bylo
v areálu Ranče U Zvonu. Dobroty od
řezníka p. J. Smetany šly na odbyt. Vždyť
jen klasické zabijačkové máčky se prodaly

3 kotly, Další kotel na prodej byl ovarovice. Nakupovat chodili zájemci od ranních hodin. Na zahřátí se prodával punč
od včelařů a vařené víno. Odpoledne
pak na Ranči následovalo posezení s
kapelou Tož vitaj.
Zásah našich hasičů
Lhotští hasiči vyjížděli 21. listopadu v
poledne k požáru ve Střelné. Hořela zde
autodílna v prostoru bývalé celnice. Naši
hasiči zde zasahovali spolu s profesionálními jednotkami a SDH ze Střelné a
Horní Lidče. Požár byl rychle lokalizován
a uhašen.

Volby do PS Parlamentu ČR

Připravujeme:
 Silvestrovskou vycházku - není
ještě konkrétně domluvena
 Novoroční výstup na rozhlednu
na Čubově kopci - ve středu
1.1.2014 odkudkoliv v době od 13,30

VI. Ročník Radegast cupu v mariáši
Turnaj uspořádal pan Milan Ptáček ve
své restauraci 23. listopadu. Karty hrálo
34 účastníků soutěže. Nejvíce se dařilo
p. Z. Bordovskému z Tiché. Nejlepší
místní byl p. A. Bednář na 8. místě a p.
A. Filák na 9. místě.
Vítání občánků do života
Tato slavnost proběhla v kulturním
domě 24. 11. Letos to bylo už po jedenácté od obnovení této akce. Všechny
pobavilo milé vystoupení dětí z MŠ,
které připravily p. uč. Silvestrová a Juráňová. Pro děti, kterých bylo letos 19,
byly připraveny dárky a Domovské listy.

PROSINEC
Adventní dílna a rozsvícení stromu
Děti i dospělí si mohli v neděli 1. prosince v kulturním domě vyrobit nebo zakoupit netradiční dárky. Své umění zde
např. předváděly děti z kroužku paličkování pod vedením Ivany Žídkové, výrobky ze včelího vosku nabízeli mladí včelaři. K vidění bylo umění pletení z pedigu,
malování perníčků, háčkování, výroba
ozdob z korálků, předení na kolovratu.
aj. Děti asi nejvíce zaujala výroba čertů u
paní družinářky. Součástí byla i výstava
betlémů z různých materiálů. Betlémy
byly většinou zapůjčeny od o. s. Vesničko má milovaná. Vyřezávaný betlém byl
od Jana Brlice ml. a Jiřího Ptáčka. V

17.00 hodin byl panem Josefem Ondrůšem rozsvícený velký vánoční strom
před KD. Slavnost zahájilo vystoupení
pěveckého sboru žáků 1. stupně místní
ZŠ pod vedením p. uč. Lady Martínkové.
Současně byly na velké plátno na budově
promítány fotky z letošního dění v obci.
Toto nedělní odpoledne připravila kulturní komise.

dTEST

Na podzim se konaly tyto turistické akce:
 Zájezd - Strážovské vrchy Čičmany - 5. října s účastí 29 turistů,
trasa byla asi 15 km s převýšením asi
700 m.
 Výstup na Valašskou Kyčeru 19.10. - účast
 Naučnou stezkou Kopanice - Starý
Hrozenkov - Žítková - 28.10. - účast
46 turistů na trase asi 15 km
s převýšením přes 400 m.
Během roku jsme zorganizovali 23 akcí
s účastí 461 turistů, kteří ušli 312 km.

Volby byly 25. a 26. října. V okrsku Fr.
Lhota volilo 53% voličů. Nejvíce hlasů
získalo KDUČSL před ČSSD. V okrsku
Pulčín volilo 76% voličů. Zde nejvíce
hlasů získala strana TOP 09 před ANO
2011.

mezi konkurencí byli pro nás jasně
nejpěknější.
Benefiční koncert

Naši Mikuláši

Sdružení Šance uspořádalo 14. prosince
v kostele sv. Štěpána další benefiční
koncert. Letos vystoupil folklórní soubor Hafera z Nového Hrozenkova.
Výtěžek ze vstupného byl věnován
Hemato-onkologickému oddělení Dětské kliniky FN a LF UP Olomouc.

I letos se na Mikulášském jarmarku ve
Valašských Kloboukách proháněli francovolhotští Mikuláši. V reportáži z jarmarku se dostali i do vysílání televize. A

Výroční Valná hromada členů
SDH Francova Lhota proběhla v
kulturním domě v sobotu 14. prosince.
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TURISTIKA

Ta proběhla v kulturním domě v sobotu
12. října. V programu vystoupil dětský
krojovaný soubor Valášek ze sousední
Horní Lidče. Po občerstvení pak k tanci
a poslechu hrála skupina Fanynka z
Lidečka. Její vedoucí pan Ryza velmi dobře bavil přítomné, kterých ale bohužel
bylo velmi málo. Otázkou je, zda tuto
besedu pořádat i v dalších letech. Jako
pořadatelé bychom od místních seniorů
rádi přijímali podněty na druh akce, kterou bychom zorganizovali a na kterou by
jich přišlo víc.

LISTOPAD
Indie a Nepál - po stopách Budhy

INFORMUJÍ SPOLKY A FIRMY

do 14,30 hodin - možnost přispět
desetikorunou na výstavbu Masarykovy chaty na Lysé hoře. Účastníci obdrží pamětní list.
Další akce budou inzerovány na
obecních stránkách, na nástěnce u
dolní prodejny Jednoty a v turistické
skříňce.
Turisté přejí všem občanům do
nového roku pevné zdraví, abychom
se mohli potkávat na dalších akcích.
Za KČT Francova Lhota
Karel Sucháček

SDH FR. LHOTA

VČELAŘI

Výsledky našich hasičů v soutěžích

Základní organizace Českého svazu včelařů Francova Lhota - Valašská Senice chce tímto informovat své
spoluobčany o činnosti v letošním roce.
Stále je velký zájem školáků základní
školy o včelařský kroužek. Kroužek je
rozdělen na mladší a starší žáky.

V posledním čtvrtletí roku 2013 se soutěžní družstvo zúčastnilo pouze dvou
soutěží a to v Uherském Brodě a
v Dohňanech, při příležitosti oslav 90. let
od vzniku DHZ.
V Uherském Brodě se nám příliš nedařilo
a po vytržení béčka vodou jsme svůj
pokus nedokončili.
V Dohňanech se nám dařilo více. Tato
soutěž byla opět specifická v tom, že
v družstvu musel být starosta a žena. I
když jsme měli v týmu 3 ženy, starostovskou povinnost jsme nesplnili a dostali
penalizaci 5s. To nás odsunulo na celkové
5. místo. Při splnění všech povinností by
byl náš výsledný čas 22:08 a to by nás
posunulo na krásné druhé místo. Vyhráli
jsme dvě nové savice i se šroubením.
Na závěr chceme tímto poděkovat všem,
kteří nás nějakým způsobem po celý rok
podporovali a popřát šťastné a veselé
prožití vánočních svátků, mnoho pohody
a do nového roku hodně zdraví.
Martin Bambuch
Členové SDH Fr. Lhota děkují Obci
Francova Lhota a sponzorům za finanční
dary, podporu a celoroční přízeň.

Největší spotřebitelská organizace
v České republice nabízí všem jejím občanům poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince 299 149 009 či
možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a
podnikateli prostředním služby VašeStínosti.cz na portálu www.vasestiznosti.cz.
Stálými aktivitami sdružení je publikování
výsledků nezávislých testů v časopise
dTest a na webových stránkách
www.dtest.cz.

Letošní oblastní soutěž Zlatá včela se
konala v Luhačovicích. Naši žáci se v
této soutěži umístili na předních místech. Miriam Danihlíková se umístila na
3. místě a tím byla nominovaná do
celostátní soutěže konané ve včelařském středisku Nasavrky u Pardubic.
Na této celostátní soutěži Zlatá včela se
Miriam rovněž umístila velmi slušně.
ZO včelařů si v letošním roce pořídila
lis s příslušenstvím na výrobu mezistěn
z vlastního vosku. Tato linka byla pořízena přes dotace z Místní akční skupiny
Hornolidečska. Protože se vše muselo
zaplatit dopředu, vyšly nám vstříc Obce
Francova Lhota i Valašská Senice tím, že
nám poskytly půjčku na tuto linku.

ZEMĚDĚLSKÉ
DRUŽSTVO
V listopadu 2013 byl v místním ZD důvod k oslavě. Byl dán do provozu nový
kravín, který vyrostl nad areálem družstva. Vybudovaný kravín nahradil starou
budovu v místní části Pulčín, která již
nevyhovovala. Náklady činily 10,5 mil
korun, kapacita nového ustájení dobytka
je 150 ks. Stavbu provedla firma Jan
Trochta, Francova Lhota. Vedení družstva mu touto cestou děkuje za odvedenou práci.
Josef Kliš, předseda ZD

PRODEX S.R.O.
K přání příjemného prožití spokojených vánočních svátků a mnoha šťastných dnů v roce 2014 připojuje vedení
firmy poděkování svým zaměstnancům
za celoroční práci.
Josef Trchalík

Tímto zároveň chceme poděkovat oběma CARNEX, spol s r.o.
obcím za dobrou spolupráci a popřát všem
občanům krásné svátky a v novém roce Firma Carnex, spol. s r.o. Francova
hodně zdraví a pohody.
Lhota děkuje svým zaměstnancům za
celoroční práci a svým zákazníkům za
R.ostislav Zimek a Ludmila Ptáčková
přízeň.
Všem přeje plno radostných a úspěšných dnů v nadcházejícím roce a pohodové prožití vánočních svátků.
Vedení firmy

Stránka 6

INFORMUJÍ SPOLKY A FIRMY

Začátkem roku jsme si na základě otevřené investiční akce Fotbalové asociace
České republiky „Zelený trávník“ podali
projekt na vybudování automatického
závlahového systému fotbalového hřiště.
Náš projekt byl vybrán k realizaci a po
všech peripetiích vám můžu sdělit, že
naše fotbalové hřiště od 9. října t.r.
disponuje automatickým závlahovým
systémem. Tím odpadá složité roztahování hadic a systém je plně automatický.
Náklady na vybudování činily 290 000,Kč a byly plně hrazeny prostřednictvím
Fotbalové asociace České republiky.
Z dotačního příspěvku obce 50 000,- Kč
jsme vybudovali ochranné síťové zábrany
za dolní brankou a posunuli je až

k samotné silnici. Stávající plechové zábrany již byly nevyhovující a současně se
zvýší ochrana opuštění míče mimo hrací
plochu a přispěje i k lepšímu vzhledu
našeho fotbalového stánku. Předpokládám, že nedojde k situaci z loňského
roku, kdy nám byly poškozeny zábrany
hned za brankou. To pak člověka mrzí.
Snažíme se vytvářet podmínky především
pro mládež a samotné fotbalové hřiště je
určitým nábytkem obce. Samozřejmě, že
do budoucna bychom chtěli zvelebit i
plechové zábrany od hlavní silnice, které
už prakticky dosluhují. Podstatnou část
prací bychom realizovali vlastními silami,
ale samozřejmě bez pomoci obce a případných sponzorů se neobejdeme. Jednalo by se o vybudování krytého sezení
do půlky hřiště a zbylá část by byla řešena neprůhlednou zástěnou po stávající
zábrany za dolní brankou.
Současně jsme z poskytnuté dotace nechali opravit podlahu v šatně domácích,
kde stávající podlaha již nevyhovovala a
celá se rozpadala. Tím byly vytvořeny
důstojnější podmínky pro naše hráče.
Postupně nás nemine tuto situaci řešit i
v šatně hostů.
Tímto ještě jednou všem, kteří se na
tom podíleli děkujeme a do nového
roku ještě jednou přeji hodně zdraví a
sportovních zážitků. Držte nám palce,
není to jednoduché.

Mezi občany Fr. Lhoty byly v letošním
roce přivítány tyto děti:
Adéla Černocká
Nela Vaňková
Martin Květák
Denisa Filáková
Vanesa Zimková
Kryštof Kužílek
Adam Rumánek
Alžběta Hajdová (Pulčín)

Sdružení Šance

Za sebe i všechny ze Šance Vám přeji
krásné Vánoce a v novém roce hodně
štěstí, lásky, zdraví a spokojenosti.
Hana Trlicová
O.s. Vesničko má milovaná Pulčín
V posledním čtvrtletí jsme se věnovali
hlavně přípravě obecního sadu na zimní
období. Byla to prohlídka mladých
stromků, jejich upevnění ke kůlům, výměna vadných kůlů a zajištění ochrany
stromků před okusem zvěří. Připravili
jsme také 6 jam na jarní dosazení švestek

3.10.2013 Ludmila Trchalíková
(*1944) Fr. Lhota 318
11.11.2013 Anežka Filáková
(*1930) Fr. Lhota 98
14.11.2013 Františka Pavlíková
(*1930) Fr. Lhota 314
26.11.2013 Jan Bartoník
(*1948) Fr. Lhota 81
Čest jejich památce!

HOSPODAŘENÍ V OBECNÍM LESE
V letošním roce bylo v obecních lesích
vytěženo celkem 1620 m3 dříví, z toho
824 m3 při obnově zralých mýtních porostů, kde jsme především uvolňovali
nálety, dále bylo vytěženo 262 m3 probírkou v porostech starších 40ti let na
ploše 6,97 ha a 274 m3 v porostech mladších 40ti let na ploše 6,10 ha. Při těžbě
souší, zlomů a vývratů jsme vyprodukovali 257 m3- tzv. nahodilou těžbou.
V celkovém poměru bylo zobchodováno
80% jehličnatého dříví a 20% listnatého
dříví - v drtivé většině palivo.

Zimní údržba komunikací

léčbě, s cílem usnadnit všem návrat do
běžného života. O činnosti Sdružení
Šance se můžete informovat na našich
stránkách www.sancecz.org

Barbora Hajdová (Pulčín)
Pavel Slánský
Adam Ondrůš
Jonáš Vajdík
Julie Slavíčková (Pulčín)
Alžběta Pukýšová
Šimon Rumánek
Tomáš Šerý
Daniel Gluszek
Karel Krajča
Anežka Šerá

Zastupitelstvo obce schválilo dar pro
Nemocnici milosrdných bratří ve Vizovicích ve formě 22 m3 bukového paliva,
které bylo v říjnu dodáno z našich lesů.
Holiny, které vznikly v minulém roce
byly na jaře zalesněny 3000 ks sazenic
smrku, 1000 ks buku a 1000 ks jedle.
Z tohoto množství byla čtvrtina použita
na vylepšení uhynulých stromků vysazených v loňském roce.

če byly natřeny cervakolem. Prořezávk y
by- Vedoucí knihovny upozorňuje čtenál y ře, že do naší knihovny byl doručen
nový výměnný soubor. Přijďte si vybrat tu správnou knihu pro dlouhé
zimní večery.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok
všem přeje Miroslav Trlica

V letních měsících bylo provedeno
ožínání kultur na 7 ha porostů, na podzim ovaz ovčí vlnou u jehličnanů, listná-

Josef Bambuch, předseda TJ

SDRUŽENÍ

Děkuji všem, kteří se květinu zakoupili
a tím podpořili snahu našeho sdružení,
které má za cíl pomáhat těžce nemocným dětem a jejich rodinám během
léčby v nemocnici, ale i v období po

Navždy nás opustili

Narozené děti

již dlouhou dobu udržuje standart a patří
k nejlepším v okrese. Turistický oddíl
připravil v tomto roce řadu vydařených
akcí a šachový oddíl uhájil svoji účast
v krajském přeboru a v současné době
započali nový ročník. Co se týká fotbalového družstva žáků, tak sděluji rodičům,
že je možnost kdykoliv zaregistrovat své
děti u trenéra nebo funkcionářů TJ Sokol. Každým rokem prakticky dochází
k velké obměně hráčských kádrů u mládeže a pak se potýkáme s nedostatkem
vlastních hráčů a musíme se poohlédnout po okolních vesnicích, což není
ono. Každého mladého hráče přivítáme
s otevřenou náručí a trenéři se rádi o ně
postarají.

ÚDRŽBA OBCE

Stejně jako v minulých letech proběhl i
v naší obci prodej vánočních hvězd.
Výtěžek bude opět věnován na konto
Sdružení Šance při dětské klinice
Fakultní nemocnice v Olomouci. Díky
všem, kteří si květinu koupili, můžeme
odeslat z naší obce 21 400,- Kč. Tato
akce má již v moravském regionu
dlouholetou tradici a počet prodaných
květin každoročně stoupá. Zatímco v
prvním ročníku sbírky v roce 1998
činil výtěžek z prodeje 58 700,- Kč, v
loňském roce to již bylo 1 514 386,Kč.

Stránka 3

EVIDENCE OBYVATEL

TJ SOKOL FRANCOVA LHOTA
Vážení sportovní přátelé, vážení spoluobčané , Úvodem vedení TJ Sokol
děkuje sponzorům a Obci Francova
Lhota za příspěvky, díky kterým se u
nás hrají fotbalové soutěže, pořádají
turistické akce a v neposlední řadě i
šachová utkání, kde se může do sportování zapojit široká veřejnost včetně
dětí. Děkujeme také fotbalovým fanouškům, kteří naše fotbalisty při
zápasech podporují. Leckterá fotbalová obec nám nejenom hlasité povzbuzování, ale i počet fandů závidí.
Svým členům, hráčům, trenérům a všem
spoluobčanům přejeme spokojené Vánoce a úspěšný vstup do nového roku.
Dále bych si vás dovolil informovat
v krátkosti o naší činnosti a o tom,
co se nám podařilo, či nepodařilo. Po
skončení podzimní sezóny naše fotbalová družstva figurují: Krajská soutěž
I B třídy muži – 3. místo, krajská soutěž dorostu – 13. místo a okresní
přebor starší žáci na 4. místě fotbalových tabulek. Družstvo mužů vykazovalo velmi dobrou výkonnost, o čemž
svědčí pouze dvě prohry v podzimní
části. Družstvo dorostu se potýká
s generační obměnou, což postihne
prakticky každé mužstvo. Věříme
však, že na jaře budou stoupat
v tabulce do vyšších pater. Byla by
škoda opustit krajskou soutěž dorostu. Co se týká družstva žáků, tak to si

INFORMACE Z ÚŘADU

Dále to byl úklid květinových truhlíků a
úklid okolí pomníku rodáků. Zde byly
ostříhány keře a shrabáno listí. Výroční
schůzi jsme museli z důvodu nemoci
členů odložit až na leden. Rozsvícení
vánočního stromku před Infocentrem,
které mělo být 7.12. muselo být z důvodu nepřízně počasí odloženo na 14.12.
Děkujeme všem našim příznivcům za
jejich podporu a pomoc a těšíme se, že s
námi budou spolupracovat i v roce následujícím.
Přejeme všem klidné, požehnané svátky
vánoční a hodně zdraví a pohody do
roku 2014.
Anastázie Žídková

Zimní údržbu našich komunikací komplikují v poslední době auta, která jsou na
nich, či na jejich okrajích odstavená. Kvůli
těmto autům mohou být některé úseky
komunikací neuklizeny, neboť mohou
být tato auta poškozena. Připomínáme,
že zákon č. 361/2000, o silničním provozu v § 25, odst. 3) říká: „Při stání musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 metry.“ Ale stačí použít i obyčejný selský rozum, aby nám
napověděl, že traktor s radlicí potřebuje
v našich klimatických podmínkách značný
prostor pro manipulaci se sněhem.
Budky s posypem
Zkušební provoz ukázal, že budky s posypem v největších kopcích se staly
osvědčenými pomocníky pro zimní údržbu. V případě, že v posypový materiál v
těchto zásobnících dojde, dejte nám
zprávu, abychom je mohli doplnit.

ODPADY...
Od 1. ledna nabyde rozhodnutím
Zastupitelstva obce novela obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku
za svoz odpadů. Obsahem aktualizace
je změna výše poplatků za odpad,
která je vyvolána neustále rostoucími
náklady na svoz, sběr a likvidaci netříděného odpadu.

2011
Celkové množství
netříděného odpaSměsný odpad na

2012

247,888 t 333,012 t

140 kg

186 kg

12 kg

19 kg

Poplatky se mění takto:
Dospělá osoba: 400 Kč (dříve 350 Kč)
Dítě do 18 let: 200 Kč (dříve 150 Kč)
Rekreační objekt: 400 Kč (dř. 350 Kč)

Velkoobjemový

A důvody?
Mezi lety 2011 a 2012 došlo v výraznému nárůstu nákladů na likvidaci
odpadu a to přesto, že nám po výběrovém řízení zlevnily jednotkové ceny
za odvoz popelnic. Zřejmě díky rostoucí kvalitě našeho života se velmi
výrazně neustále zvyšuje objem odpadů. Nárůst objemu odpadů je mezi
ročně o 34 %, jak můžete vidět v tabulce.

Rostoucí tendence množství odpadu je
i v roce 2013, ale podrobná čísla o
množství za 3, čtvrtletí budeme mít až
v lednu 2014. Přesto víme, že například podíl velkoobjemového odpadu
na obyvatele opět vzrostl a to na 22
kg.
Pokračování na straně. 4
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PROJEKTY

ČISTÁ ŘEKA BEČVA II.
V listopadu letošního roku byla zahájena
stavba kanalizace v projektu Čistá řeka
Bečva II. Projekt se připravoval už od roku
2006 a nyní nás bude provázet další 2 roky
opravdu hmatatelně a každodenně při
výstavbě. Obecní pokladnu pak projekt
zatíží až do roku 2024, do kdy budeme
každý rok splácet 3 300 000 Kč jako splátku potřebného investičního úvěru.
Výstavbu kanalizace v naší obci má na
starosti společnost Berger Bohemia, která
staví i kanalizaci v sousední obci Střelná.
„V současnosti naše firma provádí pasporty objektů, studní a komunikací. Dále probíhá zařízení staveniště a příprava stavby.
Zahájení samotných stavebních prací je
plánováno na začátek roku 2014, což bude
samozřejmě záviset na aktuálních klimatických podmínkách. Zásadní objem prací

V průběhu jara však chceme začít i
s dalšími projekty a to s rekonstrukcí
lesní cesty Vlčička a s hydrogeologickým
průzkumným vrtem na Piastkovém. Oba
tyto projekty jsou ve fázi zadávání veřejné zakázky a oba jsou také spolufinancovány dotací z evropských zdrojů.

bude probíhat v jarních, letních a podzimních měsících. Samotná výstavba jednotlivých stok s sebou ponese jistá omezení v chodu obce. Zejména pohyb chodců a také doprava v obci bude při výstavbě do určité míry omezena. Pohyb většiny nákladních automobilů a stavebních
strojů bude veden přes komunikace v
naší obci a tedy bude jistě doprovázen
drobnými problémy. O samotném průběhu výstavby budou obyvatele dotčených oblastí s předstihem informováni.
Samozřejmostí bude zajištění pravidelného úklidu a čištění cest. Přes veškerá
zajištěná opatření, vzhledem k náročnosti
stavby, lze očekávat, že budete dotčeni
výrazným způsobem a proto Vás žádáme
o pochopení a shovívavost. Jsme
v kontaktu se starosty obcí a proto pří-

padné stížnosti a připomínky na průběh
stavby směřujte přes vedení obce na
zástupce naší stavby. Veškeré Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovíme.
Naše firma má dlouholeté zkušenosti
s těmito pracemi, máme zkušený kolektiv pracovníků, a proto doufáme a pevně
věříme, že se nám podaří v maximální
možné míře zachovat běžný chod ve Vaší
obci a minimalizovat tak dopady na život
obce.
S přáním krásného prožití blížících se
svátků vánočních a do následujícího roku
2014 trpělivost a pochopení při provádění prací,“
Za BERGER BOHEMIA a.s. stavbyvedoucí
Michal Cuřín

Ucházíme se i o „evropské“ peníze na
dokončení zateplení a rekonstrukce
naší základní školy – zateplení tělocvičny, pavilonu s družinou a rekonstrukci
vstupní části školy. Výsledek hodnocení žádostí však bude až v polovině
roku 2014 a bude-li pro nás příznivý,
s rekonstrukcí bychom mohli počítat
pro rok 2015.
Společně s dalšími obcemi na Hornolidečsku jsme připravili také projekt,
kterým chceme snížit množství biologicky rozložitelného odpadu, který

končí v popelnicích a zatěžuje nejen
obecní pokladnu, ale také Vaše rodinné
rozpočty prostřednictvím poplatku za
odpad. Pokud bude projekt podpořen,
získáme 400 kompostérů k zapůjčení
přímo do Vašich domácností. Zároveň
začneme kompostovat i obecní bioodpad z údržby v obecních kompostérech. Výsledky grantového řízení budeme také znát až v průběhu příštího
roku.

… pokračování tématu ODPADY
Spolu s objemem odpadu rostou samozřejmě i náklady na jeho likvidaci a
to má vliv na místní poplatek za svoz
odpadů. Výpočet poplatku je přesně
dán zákonem (č. 565/1990 Sb.) a je
tvořen 2 složkami, které se sčítají:
1. Část poplatku je poplatek dle uvážení obce max. však 250 Kč na poplatníka
+
2. Část poplatku je poplatek dle skutečných nákladů na obce na svoz a
likvidaci netříděného dopadu, max.
750 Kč.
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROJEKTY K ROZVOJI OBCE V ROCE 2014
V roce 2014 nás čeká samozřejmě jeden
z nejnáročnějších projektů vůbec a to
výstavba kanalizace. Tato akce ovlivní
v průběhu roku 2014 každého z nás a
bude potřeba opravu velké dávky trpělivosti, abychom tento čas přestáli.

NOVINKY Z NAŠICH ŠKOL

Pokud bychom chtěli „využít“ možnosti,
které nám dává zákon, náš poplatek za
odpad by mohl dosahovat výše 627 Kč.
Tedy poplatku 250 Kč dle zákona a 377 Kč
skutečných nákladů na svoz na poplatníka.
Obec však nemá záměr na této službě
občanům realizovat jakýkoliv zisk. Vzhledem k úlevám, které naše vyhláška poskytuje např. dětem, ani poplatek ve výši 400
Kč zcela nepokryje náklady na sběr, svoz a
likvidaci námi vytvořených odpadů.
Celé znění vyhlášky najdete na webových
stránkách obce.

A jak zvrátit tento neblahý trend?
Máme dva možné způsoby. Nejlepší a
nejlevnější je ten odpad, který nevznikne.
Přemýšlejme o tom, když nakupujeme.
Upřednostňujme velká balení a obaly,
které můžeme dále využívat.
Důsledně odpady třiďme. Nejen, že
snížíme množství odpadu v popelnicích a
na skládkách, ale z vytříděných odpadů
se stane znovu užitečná surovina. Odměny za vytříděný odpad pomohou obci
dále snižovat značnou finanční zátěž,
kterou likvidace odpadu jejich občanů
skutečně je.

Během podzimu se konalo několik soutěží. Starší dívky vyhrály okrskové kolo ve
florbalu a v okresním kole obsadily 5.
místo ze 7 účastníků. Starší i mladší
chlapci byli v okrskovém kole druzí a
nepostoupili. V halové kopané byli mladší
žáci druzí, starší žáci třetí. Chlapecké
družstvo ve stolním tenisu ve složení
Erik Matúš, Michal Martinka a Dominik
Hořánek obsadilo v okresním kole 3.
místo, dívky Zuzana Kovářová a Johana
Pechalová byly čtvrté.

Vedení školy přeje všem žákům, zaměstnancům a všem občanům hezké vánoční
svátky a mnoho zdraví a osobní pohody
v roce 2014.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vánoční čas nám opět zaklepal na dveře,
všude kolem je krásná vánoční výzdoba
pro příjemnější prožívání doby adventní.
Avšak doba adventní nás nenechává zcela
spát a jak už to bývá, nám přinesla
spoustu akcí pro naše malé kamarády.
Hned na začátku prosince k nám zavítal
sv. Mikuláš a rozdal dětem nadílku. Ani
letos jsme nevynechali tradiční koledování po vesnici s přáním krásných vánočních svátků. Příjemnou vánoční atmosféru nám ve školce naladili také žáci ze
ZUŠ Val. Klobouky, kteří pro nás připravili pěkné vánoční pásmo, které se líbilo
všem. Děti si mohly zazpívat některé
z vánočních koled. Všem se koncertování žáků ze ZUŠ opravdu líbilo a za jejich
účast děkujeme.

Ve školním kole dějepisné olympiády
zvítězili Matěj Daněk a Roman Silvestr,
na 2. místě se umístili Kamil Bambuch
společně s Erikou Bělotovou. Celkem se
zapojilo 21 žákyň a žáků. Olympiádu
v českém jazyce zvládl nejlépe Antonín
Kindl, na druhém místě skončil Roman
Silvestr a třetí byl Kamil Bambuch. Zúčastnilo se 16 žákyň a žáků. V našem KD
byl v prosinci zahájen VI. Ročník šachové
soutěže mládeže, ve kterém se skvěle
dařilo Josefu Kořenkovi, který ve své
kategorii získal 2 místo. Sourozenci Erik
a Ruda Matůšovi pak skončili ve stejné
kategorii na 6. a 11. místě.
18.12. proběhne v naší školce Vánoční
Na konci kalendářního roku proběhne dílna, na kterou bychom vás, milí rodiče,
ještě soutěž I. stupně v recitaci a sólo- rády pozvaly. Společně s dětmi se těšíme
vém zpěvu. Žáci II. stupně nacvičují diva- na hojnou účast. Můžete si vyrobit pěkné
delní hru, kterou předvedou v jarních vánoční dekorace či ozdoby. Ponoříte se
na chvíli do příjemné vánoční atmosféry
měsících. Necháme se překvapit.

a uklidníte tak ukvapený adventní čas.
Tak jako každý rok i letos určitě i Ježíšek
něco „naježí“ do každé třídy pod krásně
ozdobené vánoční stromečky. Ty si
ozdobily samy děti. Už se velmi těšíme.
Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem pracovníkům obce za jejich milou spolupráci. P. J.
Brlicovi za poskytnutí vánočních stromečků. P. Miroslavu Mikéskovi za poskytnutí sponzorských darů (drobné
dřevěné zařízení, poličky atd.) P. Huskové za výtvarný materiál pro děti. P. Vajdíkovi a p. Petříkovi za celoroční poskytování IT služeb. A v neposlední řadě
všem rodičům za veškerou spolupráci při
pořádání akcí a mimoškolních aktivit.
Rádi bychom také popřáli p. učitelce
Radce Capilové klidnou mateřskou dovolenou a poděkovali jí za dosavadní
odvedenou práci.
V lednu se můžeme těšit na
„staronovou“ p. učitelku Lucii Brlicovou, která p. uč. Capilovou zastoupí po
dobu mateřské dovolené.
Není nic krásnějšího než pohled na usměvavé tváře našich dětí. A proto přejeme
úsměv na tváři nejen dětem, ale i Vám
všem. Rodinnou pohodu a pokojné prožití
svátků vánočních a v novém roce 2014
hlavně hodně zdraví, lásky a všeho dobrého
přejí zaměstnanci MŠ.

ZE ŽIVOTA V OBCI
Pořad bohoslužeb v kostele sv. Ště- Tříkrálová sbírka
pána o Vánocích
I v letošním roce se naše obec prostřednictvím Charity Vsetín zapojí do Tříkrálo24. prosince
vé sbírky. Koledníci vyrazí do ulic a Vašich
 v 15.00 hod. dětská mše svatá
domácností v sobotu 4. ledna 2014
 ve 21.30 hod. půlnoční mše svatá
v dopoledních hodinách. Každá skupinka
„králů“ bude doprovázena dospělým ve25. a 26. prosince
doucím, který bude mít pověření od Cha v 7.30 hod. ranní mše svatá
rity ČR. Připomínáme, že loňská sbírka
 v 10.30 hod. hrubá mše svatá
vynesla v naší obci 47 731,- Kč. Snad se
nám i letos podaří prostřednictvím Vašich
31. prosince
darů pomoci charitnímu dílu.
 v 16.30 hod. děkovná mše svatá
1. ledna 2013
 v 7.30 hod. ranní mše svatá
 v 10.30 hod. hrubá mše svatá
Mše svaté slouží Mgr. Jan Surowczyk.

Ledopády

V uplynulých 2 letech byl zkušebně povolen a označen chodník k našim unikátním
Pulčínským ledopádům. Od letošní zimní
sezóny jsme se se Správou CHKO BeskyV kapli sv. Ducha v Pulčíně
dy na označení trasy opět dohodli a to až
Bude 29. prosince v 15.00 hod. mše do roku 2018. Trasa bude znovu vyznačesvatá, kterou slouží Mgr. Jan Ston z na cedulkami s velkým oranžovým L a
Lidečka.
šipkami s nápisem „Ledopády“. Stejně

jako v uplynulých letech je i nyní základním předpokladem fungování této výjimky, že budeme dodržovat pravidla
ochrany přírody, pohybovat se pouze
po vyznačených trasách a že si sami
budeme střežit to, co téměř nikdo jiný
v České republice nemá.
Film o panu učiteli Švrčinovi
Ve Valašských Kloboukách měl
v prosinci premiéru film „Nic než národopis“, který vypráví zajímavý životní
příběh nevšední osobnosti pana Milana
Švrčiny (*27.8.1927 - +4.9.1981). Tento
známý folklorista a osvícený pedagog
učil v letech 1974-1981 i na naší základní
škole V té době v obci vedl pro děti i
dospělé národopisný soubor Skřivánek.
Společně s autory snímku pro Vás připravujeme promítání filmu s povídáním
o panu Milanu Švrčinovi na jarní měsíce
příštího roku. O přesném termínu budete informováni obecním rozhlasem,
webovými stránkami a na nástěnkách.

