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KRÁSNÉ
VELIKONOCE

Vám i Vašim blízkým
přejeme příjemné
prožití svátků jara

Uvnitř tohoto
vydání:

Milí spoluobčané,
i v tomto letošním nezvykle brzkém a dlouhém jaru k Vám přicházíme se spoustou zpráv a zajímavostí
z naší obce. A informací se nám sešlo tolik, že jsme číslo museli ještě o 2 stránky rozšířit. Jako obvykle
se dočtete o tom, co se v obci buduje či připravuje, jaké aktivity na jaro připravují školy či spolky, ale
také Vám přinášíme řadu informací z dalších úřadů. Závěrečné kalendárium akcí plné zajímavých a
lákavých pozvánek pak dává tušit, že se můžeme těšit na pestré jaro.
V počátku dubna vzpomeneme smutné výročí úmrti našeho velkého rodáka Štěpána Trochty. Když
jsme v minulém týdnu se šesťáky z naší základní školy přemýšleli nad tím, jaké jsou silné a slabé stránky Francovy Lhoty, děti zcela automaticky osobnost kardinála Trochty zařadily právě mezi silné stránky naší obce. Samozřejmost, se kterou tuto myšlenku vyřkly, byla opravdovým pohlazením na duši.
Jako každoročně si první příčku mezi našimi silnými stránkami zajistila příroda a krajina. A v této souvislosti se mi opět vybavil krásný citát kardinála Štěpána, kterému místo, kde žil rozhodně nebylo lhostejné. A tak nás i jeho slova z roku 1947 mohou neustále v našem (nejen) jarním činění inspirovat:
„Není z naší vůle, že jsme právě na tomto geografickém místě, kde se i jiným líbí. Bůh nás tu postavil. Ale
když tu už jsme, vyplývají z toho pro nás i povinnosti: starat se moudře a vytrvale, abychom tu mohli pokojně
žít a tvořit…Je svatou povinností každého z nás, abychom dědictví otců předali budoucím pokolením neztenčené a rozhojněné…“
S přáním radostného jara,

Ohlédnutí za
minulým čtvrtletím
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Placení poplatků
Připomínáme Vám, že do 31.3.
měl být uhrazen poplatek ze
psa. Poplatky za odvoz odpadu
musí být uhrazeny do 30.6.t.r.
V případě nedodržení termínu
se podle vyhlášky poplatek
zvýší až na trojnásobek.
Stání u pošty
Znovu a důrazně připomínáme,
že v jednosměrné ulici před
poštou není možné zastavovat
ani stát, neboť v tomto případě
není zachován jízdní pruh o
příslušné šířce a komunikace se
jedním autem zcela zablokuje.
Pohodlné parkování se nabízí
za poštou či u pěší zóny.
Pobíhající psi

Kalendárium

Kateřina Trochtová a Lumír Kliš

8

Opakovaně upozorňujeme
všechny majitele zvířat, především psů, že nesou odpovědnost za své zvíře i za případné

škody, které může způsobit.
Pálení trávy
Jako každý rok připomínáme
zákaz vypalování trávy. Přestože
jsme si všichni vědomi nebezpečných následků takového
jednání, každoročně se s tímto
fenoménem opět a zase setkáváme.

Vypínání el. Energie

Připomínka DVD
Ještě do konce června si můžete pro Vaši domácnost zdarma
vyzvednout DVD večerníčků
pohádek
a
pověstí
z Hornolidečska.
Kácení dřevin
mimo les

dějící zákon na ochranu přírody
a krajiny. Ovšem dřeviny (od
určených velikostních rozměrů)
rostoucí mimo trvale oplocené
pozemky lze kácet nadále jen
s příslušným rozhodnutím orgánu ochrany přírody, v našem
případě je to Obec. Celý proces
rozhodování o kácení podléhá
správnímu řízení.

rostoucích

Upozorňujeme občany, že kácení dřevin rostoucích mimo les
doznalo z právního hlediska
v roce 2013 změn, kdy vešla
v platnost nová vyhláška prová-

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb.
oznamuje, že z důvodu prací na
vedení vysokého napětí bude
přerušena dodávka elektrické
energie pro část obce :
celá obec Francova Lhota, Pulčín, Valašská Senice
část obce Horní Lideč - trafostanice Vysílač, Kočičina
Vypínání elektrické energie
bude dne 22.4.2014
od 7:30 do 16:00 hod.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ČTVRTLETÍM

LEDEN
Nový rok
Rok 2014 začal tradičně Novoročním
setkáním občanů na rozhledně na Čubově kopci. 1. ledna tu přišlo 67 turistů.
Byl to již 14. ročník této akce. I letos to
bylo bez sněhu.
Tříkrálová sbírka
Letošní ročník sbírky se v naší obci uskutečnil v sobotu 4. ledna. Ranní uvítání
koledníků bylo v kostele a jelikož pan
farář byl tento den mimo obec, zahájila
sbírku starostka obce. Křídy pan farář
požehnal již dopředu. Chodilo celkem
třináct skupinek, z nichž čtyři obešly
Valašskou Senici. Děti se na pochůzky
těší a je hodně zájemců. Nejmladšímu
koledníkovi bylo 6 let. Ve Francově Lhotě
bylo vybráno 46856,- Kč a ve Valašské
Senici 16096,- Kč. Když připočítáme vybrané peníze ve Střelné, což bylo 33687,Kč, tak naše farnost přispěla na dobrou

věc částkou 96 639,- Kč.
Ze dřeva zrozené
Pod tímto názvem uspořádalo Muzeum
regionu Valašsko v Zámecké galerii výstavu betlémů a jiných děl valašských
řezbářů. Bylo zde vystaveno přes 60
dřevořezeb s nejrozmanitější tématikou.
Autorů bylo celkem 15. Z Francovy
Lhoty byli hned čtyři. Své práce zde
vystavoval Jan Brlica st., Jan Brlica ml.,
Jiří Ptáček a Martin Filák. Poslední dva
jmenovaní předváděli řezbářské umění
při slavnostní vernisáži. Výstava probíhala v době od 1.12.2013 do 23.2.2014.
Bližší informace o místních řezbářích
najdete i na obecních internetových
stránkách.
Okolí hřbitova
Jak jste si zajisté všimli, došlo ke změně
vzhledu našeho hřbitova. Po odstranění

jalovců kolem cesty došlo v lednu k
vyřezání tújí pod hřbitovní zídkou.
Tato zeleň se stávala nebezpečnou. Při
větším větru již došlo v několika případech i ke zlomení stromů. Bylo štěstí,
že nevznikly větší škody. Proto obec
rozhodla o odstranění stromů.
Plesová sezóna
18. ledna pořádala kulturní komise
Maškarní ples se skupinou Clera. Letos
to bylo už po deváté. Přišlo 130 masek.
Bylo to o něco méně než minulý rok,
ale i tak se tato akce vydařila. Masky
byly opět velmi nápadité.
Po loňském nezdařeném plese se Sdružení rodičů při ZŠ rozhodlo, že bude
změna. Dětský karneval byl uspořádán
už v sobotu 25.ledna. Děti bavil šašek
Viky. Následovala dětská diskotéka.
Večer byla v sále, místo plesu, taneční
zábava se skupinou Tož vitaj.

ÚNOR
Myslivecký ples s kapelou Tempo
Letos se konal v pátek 7. února. Byl to
jeho 22. ročník. V programu vystoupila
skupina orientálních tanečnic Inchallah z
Horní Lidče. V bohaté tombole byla samozřejmě i zvěřina.

jmenované skupiny s názvem Bere mi to
dech. Křest provedli členové hostující
kapely UDG. Na CD najdete 9 skladeb
z nichž 8 je z jejich vlastní dílny. Bližší
in f o r mac e n aje de t e n a adr e s e
www.vyhodblinkr.cz

4. rockový ples

Francovolhotské fašanky

Mladí návštěvníci si mohli 22. února v KD
poslechnout kapely Midnight Blue, UDG z
Ústí a domácí Vyhoď blinkr. Na plese
proběhl i křest prvního CD posledně

O tom, že našim fašankám to každoročně moc sluší, se ví i v Rožnově pod Radhoštěm. Letos totiž byly vybrány a pozvány do Valašského muzea v přírodě.
22. února 2x prošel částí Rožnova prů-

BŘEZEN
Kurz výroby jarních dekorací
V sobotu 29. března se uskutečnil v
prostorách Informačního a školícího
centra Pulčín jarní kurz. Jednalo se o
výrobu zvířátek ze sena a trávy. Pod
vedením Jany Hyžákové si přítomní vyrobili zajíce a slepice.
Činnost včelařů
V neděli 9. března pořádali místní včelaři
U Pavlíků přednášku na téma výroba
mezistěn a zpracování vosku. Včelaři byli
také informováni o způsobu nového
zimního krmení včel.
Výroční členská schůze ZD Francova Lhota
Konala se v jídelně ZD 13. března 2014.

Projednávala se na ní zpráva o hospodaření roku 2013 a schvalovala se roční
účetní uzávěrka družstva.
Valná hromada
V pátek 21.března se v místním kulturním domě konala Valná hromada Honebního společenstva Francova Lhota.
Hokej

V Brumově –Bylnici se hraje hokej již

několik let. Hrají dospělí i žáci a jsou
mezi nimi i Lhocané. Dva z nich Petr
Bistrý a Viktor Novosad byli za svou
sportovní píli oceněni. Byli vybráni a
zúčastnili se hokejového turné po městech v Jaroslavské oblasti Ruska. Zájezd
se konal pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a na

vod našich masek spolu s valašskými
soubory Soláň a Radhošť. V muzeu pak
proběhlo tradiční pochovávání basy v
podání souboru Soláň. Naši hasiči,
pozvali mezi sebe i starostku, která se
rovněž převlekla do kostýmu a zúčastnila se průvodu. Fašanky nám v Rožnově nezůstaly a za týden už vesele vodily
medvěda v obci. V pátek v dolní části a
v sobotu v horní části. Počasí bylo
nezvykle teplé. O půl noci byla na taneční zábavě pochována basa. Na zábavě hrála skupina Street. 69.

základě pozvání starosty města
Uglič v termínu od 28.2 - 9.3.2014.
Mladí hokejisté navštívili 5 měst, včetně Moskvy a sehráli 5 zápasů. 3 prohráli, 1 remizovali a 1 vyhráli. 1x vsítil
branku soupeři i Jiří Bistrý. Těmto
našim hokejovým nadějím přejeme
hodně úspěchů.
30. ročník turnaje ve stolním
tenisu
se hrál 22. března v tělocvičně ZŠ.
Zúčastnilo se 14 dětí, 22 mužů a 5
žen. Mezi mladšími žáky byl místní
Erik Matúš na druhém a Michal Urubek na třetím místě. U starších žáků
byl Michal Martinka pátý. U mužů byl
nejlepší Lhocan Zdeněk Plšek na
třetím místě.

INFORMACE Z ÚŘADU
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Z EVIDENCE OBYVATEL
Navždy nás opustili
24.12.2013
František Molek
(*1920) Fr. Lhota 127
17.1.2014
Alois Šerý
(* 1950) Fr. Lhota 76
4.2.2014
Marie Dorničáková
(*1941) Fr. Lhota 189

7.2.2014
19.2.2014
10.3.2014

Emílie Ondrůšová
(*1931) Fr. Lhota 31
Ludmila Mlčůchová
(*1936) Fr. Lhota 290
Miroslav Vaněk
(*1966) Fr. Lhota 304

Čest jejich památce!

Zlaté svatby
18. 1. 2014 Marie a Josef Pechálovi
(Fr. Lhota 117)
1. 2. 2014 Blaženka a Jaroslav
Kabrhelovi (Fr. Lhota 26)
Srdečně gratulujeme.

ÚDRŽBA OBCE
Veřejně prospěšné práce
Pro letošní sezónu veřejně prospěšných
prací jsme v prvním kole požádali o 8
uchazečů z evidence Úřadu práce ve
Vsetíně. Předpokládáme, že ještě
v květnu tento kolektiv o 2 – 3 osoby
rozšíříme. Tito zaměstnanci budou v obci
pracovat především v údržbě zeleně a
veřejných prostranství. Díky dotaci
z úřadu práce tak můžeme nejen nabídnout nová pracovní místa, ale také ušetřit
za údržbu prostor, které všichni využíváme a které jsou i vizitkou naší obce.

Velký podíl na vzhledu obce však máme
ve svých rukou my všichni. Udržované
předzahrádky, zahrady a okolí našich
domů budou vždy stejně tak důležité,
jako čistá veřejná prostranství.
Opravy obecního majetku
V letošním roce nás čeká opět několik
větších oprav na obecním majetku.
V komunikacích se jedná o opravu obecní cesty k RD č. p. 53 a 218 na Rútově.
Jedná se o poslední trvale obydlené
usedlosti, které nemají alespoň kameni-

vem zpevněný přístup a příjezd a
tak současná blátivá cesta bude
vyspravena zhutněným kamenivem
(náklady cca 400 000 Kč).
V mateřské škole se opravy po 35ti
letech dočká sociální zařízení pro
děti (náklady cca 300 000 Kč). A ve
škole nás letos čeká vybudování 2
sociálních zařízení pro zaměstnance, výměna svítidel ve 2 třídách dle
výsledků světelné studie a výměna
nábytku v jedné z učeben. Náklady
oprav ve škole budou kolem
200 000 Kč.

ODPADY
Odpad tvoří každý z nás a každý z nás
také nese zodpovědnost za likvidaci
svých nepotřebných věcí a to způsobem,
který je bezpečný a neohrožuje ani zdraví
lidí ani čistotu životního prostředí. Obec
Vám v tomto úsilí vychází vstříc a nabízí
několik možností, jak můžete svůj odpad
likvidovat. Pravdou je, že vzhledem
k růstu kvality života, který se projevuje
značným nárůstem domovních odpadů, je
tato pomoc pro obec již velmi finančně
náročná. Pro představu jen několik čísel
z loňského hospodaření s odpadem.
Celkové náklady na likvidaci odpadu
činily 700 611 Kč. Z toho 16 % činí náklady na svoz tříděného odpadu. Tříděný
odpad však obci přináší i příjmy z odměn
od společnosti Eko-kom, které náklady
na jeho svoz pokryjí. Čím více plastů,
papíru a skla dokážeme vytřídit, tím vyšší
mohou být odměny a příjem do obecní
pokladny a také se o vytříděné množství
sníží odpad v popelnicích, za jejichž vývoz
tak budeme platit méně. Likvidace směsného odpadu uloženého do popelnic a
kontejnerů na pasekách tvoří 64 % nákladů. Svezení a zneškodnění velkoobjemového a nebezpečného odpadu tvoří 16 %
nákladů. Zbylé 4 % jsou náklady na uložení odpadu ze hřbitova. A právě velkoob-

jemový odpad nás poměrně dosti trápí.
Jak můžete vidět, náklady na jeho likvidaci za poslední roky strmě narostly.
Kromě finančních nákladů na uložení
Rok

Náklady na velkoobjemový

2013

100 529 Kč

2012

74 464 Kč

2011

83 317 Kč

2010

15 881 Kč

2009

16 759 Kč

rostoucího množství odpadu (uložení na
skládku je nejdražší způsob likvidace
odpadu) kladl tento způsob značné nároky na organizaci a dopravní zajištění.
Přistavené kontejnery bývaly za víkend
extrémně přeplněné a hromadily se i v
nich ve velké míře i nebezpečné odpady,
pneumatiky či elektrospotřebiče.
Letošní svozy velkoobjemového odpadu
budou proto nově pouze a výhradně
u kulturního domu a pouze v den a

čas, který je k tomuto svozu
určen v plánu svozu odpadů. Odpadne tak několikerá manipulace
s odpadem a každý kus bude rovnou vytříděn a uložen na správné
místo. Režim svozu pro Pulčiny
bude oznámen letákem.
V průběhu celého roku můžete pro
odložení vysloužilých elektrospotřebičů využívat Elektrodomek v
Juráčkovém, který je otevřen
každou druhou sobotu (v sudý
týden) od 8 do 10 hodin.
Od července zároveň budou zrušeny kontejnery na pasekách.
Přestože tyto kontejnery měly sloužit pouze těm občanům, kteří žijí
v odlehlejších částech, jsou velmi
často přeplněny odpadem od lidí
z obce, kteří z nepochopitelných
důvodů neváhají vynaložit nemalé
prostředky na to, aby sem odpad
svým autem dovezli a vyhodili. Obyvatelé pasek budou nově odpad
likvidovat do pytlů, které jim budou
sváženy. O novém způsobu svozu
odpadů budou všichni, kterých se
dotkne, informováni osobním dopisem.
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INFORMACE SPRÁVCE OBCENÍCH LESŮ
Africký mor prasat (AMP)
(Informace Státní veterinární správy,
Slezská 7/100, Praha 2, 120 56)
Vzhledem k zaznamenanému výskytu
Afrického moru prasat (AMP) v Polsku a
Rumunsku zavádí Státní veterinární správa (SVS) systém dozoru nad AMP a program včasného varování. AMP se prozatím šíří východní Evropou mezi divokými
prasaty a je potřeba případné ohnisko
nákazy lokalizovat včas a zavést následně
ochranná opatření. Zavlečení hrozí i
dovozem prasat či nakaženého masa.
AMP jsou ohroženy domácí i farmářské
chovy, proto je nutné při jakémkoli
podezření na onemocnění informovat
SVS. Kontakt na SVS inspektorát Vsetín
571 412 033.

mocnění prasat podobné klasickému
moru prasat. Je charakteristický vysokou, téměř 100 % úmrtností. Přenosný
je AMP přímým kontaktem, exkrementy a sekrety nakaženého zvířete nebo
prostřednictvím klíšťat na prase domácí i divoké. AMP se zvířat projevuje
vysokou horečkou až 42 °C, která
může podle průběhu trvat i několik
dnů a krváceninami v podkoží. U prasnic se projevuje Dále projevuje u prasnic potraty. Na rozdíl od klasického
moru prasat je AMP charakteristický
výrazným zvětšení sleziny, krváceninami v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech.

· zamezit vniknutí divokých prasat do

areálu hospodářství, případně jejich
kontaktu s krmivem a stelivem,
· respektovat zákaz používání kuchyňských odpadů ke krmení zvířat.
Úkoly myslivců:
· věnovat zvýšenou pozornost uloveným divokým prasatům, zda se u nich
neprojevily některé výše popsané
příznaky,
· zajištění odeslání vzorků z nalezených
uhynulých divokých prasat na vyšetření do SVÚ.

Co je Africký mor prasat (AMP)?
AMP je akutní, vysoce nakažlivé one-

Prevence pro chovatele hospodářských zvířat:
· dodržovat ve svých chovech zásady
biologické bezpečnosti,

Pokud při svých procházkách lesem narazíte např. na uhynulý kus
divokého prasete, nesahejte na
zvíře a oznamte tuto událost myslivcům nebo k nám na obecní úřad.

Nařízení o dřevu (EUTR)

· postupy ke zmírnění zjištěného

Užívání cest v terénu

Kromě toho, že vlastníci lesů musí mít
zpracován a pravidelně aktualizován
systém náležité péče, musí vlastník lesa
odevzdávat informace o výsledcích
svého hospodaření podle vyhlášky č.
285/2013 Sb. (v režimu § 40 lesního
zákona, č. 289/1995 Sb.) do Centrální
evidence systému náležité péče,
jejímž správcem je rovněž ÚHÚL. Data
lesní hospodářské evidence (LHE) odevzdává ve smyslu zákona č. 289/1995
Sb. orgánu státní správy lesů na obec
s rozšířenou působností (ORP), v našem případě tedy Městský úřad ve
Vsetíně.

Po roce 1989 došlo sice k nápravě majetkových škod vydáváním restitucí,
avšak tehdejší i dnešní zákonodárci opomněli na kompletní pozemkovou reformu a pozemkové úpravy. Např. navrácení políčka uprostřed lánu
s rozoranými původními mezemi
v počátku možná udělá radost
„novému“ nabyvateli, ale z praktického
hlediska pozemek fyzicky neexistuje,
nemá opticky zřetelné hranice a především, není k němu přístup! Buďme tedy
rádi za několik jedinců a firem, kteří se
ujali následného hospodaření zemědělských pozemků a problém s faktickým
užíváním jaksi alespoň na chvíli za nás
vyřešili. Podobně je to s lesními pozemky. Pokud se do lesa nedostanu
s technikou, jako bych les nevlastnil.
Cesta je devize. Proto je nutné dohodnout se s vlastníky pozemků, které nezbytně potřebuji užívat k dopravě strojů
do lesa a dříví z lesa. Je potřeba se
k cestám chovat s péčí dobrých hospodářů, přesto, že nejsou naše. Zbytečně
je nerozbíjet jízdou v nevhodných podmínkách (podmáčený povrch apod.),
opravovat po sobě vzniklé škody (vyjeté
koleje zasypat, vypustit kaluže, apod.).
Veřejně přístupné účelové komunikace
může užívat každý, ale vlastník není
povinen je nijak udržovat. Takže i zde
platí bezeškodné používání, popř. opravy a údržba na vlastní náklad. Chovejme
se k cizímu i veřejnému majetku tak, aby
mohl sloužit nám všem.

V minulém roce vešel v platnost nový
právní předpis Evropského společenství
Nařízení č. 995/2010, které ukládá hospodářským subjektům povinnost založit
a udržovat tzv. systém náležité péče.
Smyslem nařízení je eliminovat či zamezit nelegálnímu obchodu se dřevem a
nelegálním těžbám.
Hospodářským subjektem se rozumí:

· vlastníci

pozemků a dřevin na nich
rostoucích, pokud jsou předmětem
těžby a uvádění na trh,

· dovozci ze zemí mimo EU.
Uvedením na trh se rozumí i dar, nejen
prodej. Předmětem je mimo jiné např.
štěpka, piliny ale i dřevo z dřevin pokácených mimo les. Pokud vlastník používá dříví jen pro vlastní potřebu,
nařízení se na něj nevztahuje.
Každý hospodářský subjekt musí mít
zpracován dokument, který popisuje
jeho systém náležité péče. Tento dokument musí zahrnovat tyto 3 prvky (viz čl.
6 Nařízení):
· popis přístupu k informacím, které
se týkají dodávek dříví na trh,
· posouzení rizik uvedení nezákonně
vytěženého dříví nebo dřevařských
výrobků z tohoto dřeva na trh,

rizika v případě, že zjištěné riziko
uvedení nezákonně vytěženého dříví
nebo dřevařských výrobků z tohoto
dřeva na trh není zanedbatelné.
Potřebné detailní informace jsou na
webových stánkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)
http://www.uhul.cz/nase-cinnost/
narizeni-o-dreve/system-nalezitepece.

(výše uvedené informace pochází ze stránek ÚHÚL)
Jan Brlica, obecní lesní
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ČISTÁ ŘEKA BEČVA II.
Po 8 letech příprav jsme se dočkali
opravdu hmatatelného budování splaškové kanalizace v naší obci. Nyní se
firma Berger soustředí na vybudování
sběrače v katastru Horní Lidče, který
napojuje naši kanalizaci na kanalizační
řád Horní Lidče. V některých kratších
uličkách už je kanalizace také položena.
Aktuálně je hotových prvních cca 500 m
z celkových 19,5 km. Je tedy zřejmé, že
intenzita stavebního ruchu v obci se v

následujících měsících výrazně zvýší.
Současně s budováním splaškové kanalizace bude v některých částech obce
budována nová dešťová kanalizace a
nové chodníky. Nad rámec projektu
budou také opraveny v celé šíři místní
komunikace, které jsou stavbou zasaženy. Tyto související investice, jež nejsou
součástí projektu Čistá řeka Bečva II,
budou obecní pokladnu stát dalších 14,5
mil Kč.

Na obecních webových stránkách
připravujeme rubriku, která bude
zásobována aktuálními informacemi o
stavbě, o tom, co je hotovo, co se
chystá a připravuje. O konkrétních
informacích a případných dopravních
omezeních ve Vašem bezprostředním
okolí se vždy dovíte několik dnů předem přímo z letáku doručeného stavební firmou.

HYDROGEOLOGICKÝ VRT
V průběhu března společnost Ekodrill ze
Zlína, která zvítězila ve vyhlášené veřejné zakázce, provedla hydrogeologický
průzkumný vrt v lokalitě Piastkovo.
Tento vrt je 100 m hluboký a jeho vydatnost bude v následujících týdnech

prověřena tzv. čerpací zkouškou. Jestliže
bude množství vody dostatečné, bude
z tohoto prozatímního průzkumného
vrtu vystrojen posilový zdroj pro obecní
vodojem Piastkovo, který se každoročně potýká s nedostatkem vody. Projekt

je spolufinancován z evropské dotace
(konkrétně Operačního programu
Životní prostředí) a celkové náklady
jsou plánované na 525 000 Kč bez
DPH.

LESNÍ CESTA VLČIČKA
V dubnu započne rekonstrukce lesní
cesty ve Vlčičce, která byla narušena
sesuvem v roce 2000. Tuto veřejnou
zakázku vyhrála společnost TM Stav s. r.
o. ve Vsetíně. Celkové stavební náklady
jsou plánované na více než 1,8 mil Kč.
Díky projektu bude rekonstruován úsek
o délce 600 metrů a to mechanicky
zpevněným kamenivem tak, aby cesta

mohla sloužit hospodaření v obecních
lesích. Součástí projektu je i vybudování
několika propustků vody.
S financováním projektu nám pomůže i
další evropská dotace z Programu rozvoje venkova.

PROJEKTOVÝ ZÁSOBNÍK
Na začátku roku jsme požádali o podporu z Nadace Livie a Václava Klausových
na konání vzdělávacích kurzů pro seniory. Prvního dubna jsme dostali zprávu,
že jsme byli vybrání a v průběhu roku se
u nás uskuteční bezplatné kurzy základních počítačových dovedností právě pro
naše seniory. Jakmile budeme mít konkrétnější informace, rádi se o ně s Vámi
podělíme.
Již v posledním čtvrtletí loňského roku
jsme podali další 2 žádosti o evropské

dotace. Jeden z projektů má za cíl pokročit v rekonstrukci a zateplování naší
základní školy. Pokud budeme vybráni
k podpoře, museli bychom do poloviny
příštího roku celý projekt dokončit.
Ve druhém projektu žádáme o dotaci na
vybavení obce i Vašich domácností kompostéry pro třídění biologicky rozložitelného odpadu. Oba naše projekty však i
po několika měsících od podání žádosti
stále čekají na hodnocení.

I nadále pokračujeme v přípravě dokumentace pro výstavbu cyklostezky
do Horní Lidče, která bude součástí
trasy Bečva—Vlára—Váh. Máme
navrženu trasu a nyní náš čeká jednání s vlastníky dotčených pozemků.
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PŘEDSTAVUJEME VÁM
Jmenuji se Irena Kopecká. Do Francovy
Lhoty jsem se přistěhovala z Příbora dne
28. prosince 2013 se svou kamarádkou
Ludmilou Hanákovou. Jsem spisovatelkou, píšu od patnácti let. Mé básně a
články vycházely v mnoha periodikách.
Vydala jsem čtrnáct básnických sbírek a
sedm knih prózy, jejichž názvy najdete na
m é w e b o v é s t r án c e : h t t p : / /
www.kopeckairena.xf.cz, kde se také
můžete o mé tvorbě dozvědět více informací.

Spoluprací s TV NOE vznikla kniha se
třemi vloženými DVD s názvem Jubilejní rok 2012 na Svatém Hostýně,
která je k dostání na Sv. Hostýně v
recepci Poutního domu číslo 3.
Pro velký zájem čtenářů vyjde v blízké
době opakovaně moje knížka Pohádky.
V současnosti pracuji na knížce Proměny člověka, kde budou zařazeny i příběhy obyvatel z Francovy Lhoty. Kniha
vyjde buď koncem tohoto, nebo začátkem příštího roku a bude pokřtěna v

DIGITALIZACE KATASTRU

knihovně ve Francově Lhotě.
Chtěla bych poděkovat za vlídné přijetí
u vás, ve Francově Lhotě.
I. K.
Paní Kopeckou, která byla v rodném
Příboře řazena k významným osobnostem
města, v naší obci srdečně vítáme a přejeme nejen nekonečnou inspiraci, ale především příjemný a pokojný život v naší obci.

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKA ŠATSTVA

V rámci obnovy katastrálního operátu
digitalizací katastrální mapy v k,ú. Francova Lhota bude probíhat přibližně v době
od 5.2. do 30.6. t.r. v závislosti na počasí
geodetické měření. V souvislosti s těmito
činnostmi, které se provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnancům Oddělení obnovy katastrál-

ního operátu KÚ pro ZK umožněno
vstupovat nebo vjíždět služebním vozidlem v nezbytně nutném rozsahu na
dotčené nemovitosti a také zabezpečit
psy, případně jiná chovaná zvířata, aby
nedošlo k nepředvídatelnému napadení
zaměstnanců. Na požádání se zaměstnanci prokážou služebním průkazem.

VELIKONOČNÍ MŠE

OBČANSKÁ PORADNA

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána o Velikonocích

Občanská poradna poskytuje rady,
informace a pomoc těm, kteří se nachází v tíživé životní situaci nebo jim
taková situace hrozí. Je nezávislým
místem bezplatné, diskrétní a nestranné
pomoci.
Poskytuje poradenství v oblastech
· rodina a mezilidské vztahy
· dluhová problematika
· finanční a rozpočtová problematika
· majetkoprávní vztahy
· ochrana spotřebitele
· bydlení
· občanské soudní řízení

· sociální zabezpečení

Nabídka práce

Pronájem bytu

Prodej bytu

Hledáme sezónní pracovníky pro provoz
penzionu a restaurace v místní části
obce Pulčín. Zahájení provozu od května
– června t.r.
Bližší informace na telef. č. 602 735 790.

Pronajmeme úplně zařízený byt ve
Francově Lhotě.
Bližší informace na telefonním čísle
608 411 181

Prodáme byt 3+1 s garáží ve Francově Lhotě.
Bližší informace na telefonním čísle
736 648 183

Zelený čtvrtek

18.00 hod.

Velký pátek

18.00 hod.

Bílá sobota

20.00 hod.

Neděle velikonoční
ranní mše sv.
hrubá mše sv.

7.30 hod.
10.30 hod.

Pondělí velikonoční
pouze ranní mše sv.

7.30 hod.

I letos jsme ve spolupráci s Diakonií
Broumov pro Vás zajistili možnost,
odevzdat nepotřebné oblečení, které
ještě pomůže potřebným. Sbírka se
uskuteční ve čtvrtek 10. dubna od 12
do 18 hodin a v pátek 11. dubna od 8
do 12 hodin v kulturním domě. Věci
noste zabalené v pytlích či krabicích.

Tuto poradnu najdete ve Vsetíně, ul.
Jiráskova 419.
Dobré je se předem objednat a to
můžete na telefonních číslech
571 410 231, 774 262 243.
Zároveň je zde pro Vás poskytováno i
psychologické poradenství. Toto je
zaměřeno na konflikty a nedorozumění v mezilidských vztazích, problémy s
vlastním sebehodnocením, obavy ze
selhávání v práci nebo ve škole.
Na činnost této neziskové organizace
přispívá i naše obec..

INZERCE Z OBCE

ZE ŽIVOTA V OBCI
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Protože nebyl sníh, nemohli jsme uskutečnit lyžařský kurz, příští rok bude pro
sedmou i osmou třídu, pokud budou
vhodné podmínky.
V lednu se konala Lhotská laťka. U mladších žákyň vyhrála Dorota Martinková
z Horní Lidče, naše Monika Trochtová
byla čtvrtá. Ve starších žákyních vyhrála
Iveta Konečná z Horní Lidče, druhá byla
Eliška Martinková a třetí Miriam Danihlíková. Obě místní. V mladších žácích byl
nejlepší Patrik Dvořák z Horní Lidče,
z našich byl Ondřej Chromík šestý. Mezi
staršími žáky byl nejlepší Karel Klech
z Horní Lidče, z našich Vítězslav Škuláň
na 4. místě.
V únoru proběhl zápis do 1. třídy – za-

psáno je 23 žáků. 9 dětí má odloženou
školní docházku o 1 rok.
Ve stejném měsíci se také konala beseda s Policií ČR pro 2., 5. a 9. třídu.
Dále se konala matematická soutěž
Pythagoriáda pro 5. – 8. třídu. Konala se
také 2 divadelní představení a návštěva
azylového domu ve Vsetíně.
V březnu se uskutečnila keramická dílna
pro 1. stupeň, exkurze do ZD Francova
Lhota pro žáky 9. třídy, divadelní představení a návštěva vsetínské hvězdárny
pro žáky 6. třídy.
Starší chlapci se zúčastnili soutěže ve
volejbalu. Okrskové kolo ve Vsetíně

vyhráli, v okresním kole byli na 4. místě. V šachové soutěži družstev jsme byli
až devátí, v jednotlivcích po třech turnajích je Josef Kořenek 4., Erik Matúš 6.
a Ruda Matúš 9. ze třiceti hráčů. Poslední turnaj se hraje v sobotu 5.4. ve
Valašské Bystřici.
Na měsíc duben je připraveno jedno
divadelní představení, dále velikonoční
dílna a ukázka výcviku dravců. Bude
pokračovat projekt Od zrníčka ke chlebíčku – dokončení pro 3. ročník a zahájení pro 2. ročník – setí obilí.
K.Sucháček, ředitel školy

Z MATEŘINKY
Nepříjemná zima-nezima je snad konečně za námi a my můžeme opět přivítat
nové jaro. V naší školce jsme Vítání jara
uskutečnili na společném odpoledni s
rodiči, které mělo název Probouzení
broučků.
Děti pomocí básničky a písničky probudily broučky na naší školní zahradě,
které si tam samy na podzim při lampionovém průvodu uspaly. P. učitelky připravily pro děti různé soutěže, které
připomínaly chování jednotlivých broučků. Po splnění všech úkolů čekala děti
sladká odměna a posezení u ohně s
opékáním špekáčků. Uzeninu na tuto
akci zasponzoroval jeden z rodičů-pan J.

Lamačka, kterému touto cestou ještě
jednou děkujeme.
Počasí akci přálo a všichni měli radost
ze společného zážitku.
Důležitou událostí bude zápis dětí do
MŠ pro další školní rok. Od pátku 21.3.
2014 si mohou rodiče ve školce vyzvednout Žádost o přijetí. Tuto je nutno
nechat potvrdit od dětského lékaře a v
den oficiálního zápisu odevzdat v MŠ.
Zápis dětí se koná 10. dubna 2014
v době od 10.00 do 15.00 hodin.
Termín je třeba bezpodmínečně dodržet, jinak žádost nebude zařazena do
správního řízení. Tento zápis se týká i

VELIKONOČNÍ
TVOŘENÍ

NABÍDKA ŠKOLKY
VE VAL. SENICI

Valašská nadace pořádá 16. dubna U Hrnčířů přípravu na Velikonoce. Od 9.00 do
12.00 hod. to bude pro žáky 2., 3. a
4.třídy ZŠ. Od 13.00 do15.00 hod. pro
starší žáky a veřejnost.

Milí rodiče, pokud Vaše dítě nebylo přijato do mateřské školy, Mateřská škola ve
Valašské Senici Vám nabízí své služby.

Kdo chce malovat vajíčka, musí si donést
2 vyfouknutá. Kdo chce plést korbáče,
musí si donést 10 vrbových proutků.

Kontakt:
Mateřská škola Valašská Senice
Bc. Miriam Drozdová
mobil: 732 217 785, tel.: 571 447 566
Email: ms.valsenice@seznam.cz
http://msvalsenice.rajce.idnes.cz/

dětí, které nebyly přijaty v loňském
roce, to znamená, že rodiče si musí
také vyzvednout přihlášku, která bude
zařazena znovu do správního řízení. O
výsledcích zápisu budou rodiče informováni do 15 dnů na webových stránkách MŠ a seznam přijatých dětí bude
vyvěšen na úřední desce OÚ a také na
hlavních dveřích školky.
Bohužel ani letos nebude možno z
kapacitních důvodů přijmout všechny
přihlášené děti.
A. Silvestrová, ředitelka
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SPOLEK HŘIBAŘŮ
V sobotu 8. března patřil místní kulturní dům příznivcům houbaření a také
dobré slivovice. Probíhal zde 9. ročník
soutěže Fracovolhotský kyseláč.
Sklenice se vzorky hub ve sladkokyselém nálevu letos do soutěže přineslo
čtyřiadvacet místních a přespolních
houbařů. Soutěž ale pamatuje i silnější
ročníky, kdy se vzorků nashromáždilo i
čtyřicet. Podle předsedy spolku L. Hřiba byla letošní slabší účast zapříčiněna
horší houbařskou sezónou.

Hodnotitelem přinesených pochoutek
se stal v sobotu každý, kdo sám alespoň
jeden vzorek do soutěže přihlásil.
Výsledky však domácí houbaře nepotěšily. Vítězem se stala již počtvrté v řadě
Ivona Janotová z Lipníku n. Bečvou.
Pomyslné stříbro získal Jiří Polčák, také
z Lipníku. Ten, coby zkušený mykolog a
znalec hub na Valašsku, již tradičně
připravil doprovodný program soutěže.
Byla to přednáška spojená s videoprojekcí. Letos na téma Jarní houby. Čest
domácích houbařů zachraňovala Jana
Dubovcová z Francovy Lhoty, která v

soutěží kyseláčů obsadila třetí příčku.
Každoroční součástí ochutnávky hub je
košt slivovice. Pětičlenná porota letos
hodnotila dvě desítky přinesených vzorků. Jako nejlepší vybrali pálenku, kterou
do soutěže dodal Karel Matůš ze Vsetína. Jeho jmenovec, Karel Matůš z Francovy Lhoty obsadil druhé místo, třetí
nejlepší slivovici přinesl Alois Žídek z
Francovy Lhoty.
Alois Žídek, kronikář spolku

VALAŠSKÁ NADACE A FARNÍ ÚŘAD
Vzpomínka na kardinála Štěpána
Trochtu
Dne 6. 4. 2014 to bude 40 let, kdy
odešel na věčnost kardinál Štěpán
Trochta. Jeho pozemská pouť, podobná křížové cestě, bude v den výročí
jeho úmrtí vzpomenuta ve 14ti kostelích v místech, která jsou spjata s jeho
životem a působením.
Jednotlivá místa bohoslužeb jsou:
I. Francova Lhota – kostel sv. Štěpána – zde byl pokřtěn
II. Bystřice pod Hostýnem – bazilika Nanebevzetí Panny Marie – tady
chodil na pouť ve svém dětství
III. Vsetín – děkanátní kostel Nanebevzetí Panny Marie
IV. Turín – chrám Panny Marie Pomocnice – zde studoval a byl vysvě-

cen za kněze
V. Moravská Ostrava – kostel sv.
Josefa- budoval ho společně
s domovem pro mládež
VI. Praha – Kobylisy – kostel sv.
Terezičky - budoval a řídil
VII. Pardubice – kostel sv. Václava –
zajišťoval výstavbu
VIII.Brno – Žabovřesky – kostel Panny Marie – Pomocnice křesťanů
IX. Fryšták – kostel sv. Mikuláše – zde
spoluzakládal české salesiánské dílo
X. Mauthausen – kostel sv. Mikuláše
–zde prožil 2 roky koncentráku
XI. Olomouc – katedrála sv. Václava
XII. Terezín – kostel Vzkříšení Páně –
trpěl v Terezínském lágru
XIII.Vatikán – bazilika sv. Petra – zde
byl pověřen funkcí kardinála

XIV. Litoměřice – katedrála sv. Štěpána – zde sloužil i zemřel

zkušeného horsemana. Pozdě večer za
tmy se účastníci rozjížděli do svých
domovů plni nových informací a pozitivních dojmů. byl to vydařený a naplno
prožitý den.

Z důvodu plné obsazenosti hotelu Ranč
U Zvonu si ubytování objednali na horské chatě Antarik. Abychom jim i letos
umožnili prožít nezapomenutelné chvíle
v sedle, šest našich koníků se i se svými
ošetřovateli přemístí za nimi na Valašskou Senici.
Další kurz

Nápad takovýmto způsobem vzpomenout na vzácného člověka a nelehká
realizace vznikla ve Valašské nadaci ve
spolupráci s farním úřadem. I když se
letos neuskutečnily Štěpánské dny, na
našeho rodáka budeme vzpomínat.
V uvedený den 6. 4. to bude na hrubé
mši svaté, kterou bude celebrovat

P. Miroslav Dibelka, salesián z Fryštáku Dále 10. 4. bude v našem kostele
Adorační den, který bude věnovaný
rovněž vzpomínce na kardinála. Mši sv. v
9.30 hod. bude sloužit biskup Josef Hrdlička a kněží ze vsetínského děkanátu.
(Barevné zobrazení vyjmenovaných kostelů
najdete na internetových stránkách obce.)

HUCULCLUB
Nabídka
Nabízíme zdarma koňský hnůj a to buď
celou traktorovou vlečku 5t nebo hnůj
naložíme na Váš přívěsný vozík nebo
koňské kobližky napytlujeme
Kurz jezdectví
V neděli 23. března pořádal Huculclub
kurz horsemanshipu s Václavem Bořákem. Ani mraky na obloze, chladno a
drobný déšť neodradily od účasti na kurzu více než 40 diváků z Čech, Moravy a
Slovenska.
Devět jezdců se postupně střídalo
v kruhové ohradě a na jízdárně, aby si
řešili své potíže s koněm pod vedením

Prázdniny
Tak jako v loňském roce, i letos budou
na našem tábořišti na Budínce tři desetidenní turnusy dětských táborů
s jezdeckou tématikou obohacené o
výuku lukostřelby z koně.
Handicap Zlín
Koncem května k nám přijedou jezdit
na koních postižené děti ze Zlína.

Ve dnech 17. a 19. května se chystáme
s našimi členy jet na koních přes Vizovické vrchy na Lipské paseky na další
kurz horsemanschipu s Václavem Bořákem, který pořádá Ranč na vyhlídce.
Někteří z nás se zúčastní kurzu
s koněm, ostatní jako diváci.
A.Vaculíková, Huculclub
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TURISTIKA
Letošní zima vůbec nepřála lyžařům,
proto jsme dělali pěší turistiku. Na Novoroční rozhledně bylo 67 účastníků.
Hned další sobotu 4. ledna jsme prošli
Manínskou Tiesňavu (14 turistů), 12.
ledna jsme prošli skalní město
v Pulčínských skalách (14 turistů), 19.
ledna jsme navštívili rekreační středisko
Benadín (14 furistů), 26. ledna skupina
asi 10 turistů prošla trasu od turistické
zvonice nad Střelnou přes rozhlednu ke
kapličce sv. Huberta a Josefa a odtud až
na Pulčín. První dva víkendy února jsme
věnovali návštěvě ledopádů. V neděli 9.
února jsme šli z Mužíkova přes Trubiska
do Pozděchova, dále přes kopec do
Prlova a přes další kopec do Valašské
Polanky. Zde nás bylo zatím nejvíc – 19.
V neděli 2. března jsme se opět sešli u
Střelenské zvonice a odtud vyrazili směrem k bývalé celnici, na střelnici a dále

na Končitou, Požár, Hrádek nad Študlovem a do Střelné. Po krátké zastávce
U Kačinů přes kopec do Francovy
Lhoty (17 turistů). Zatím poslední
akce byla z Valašských Klobouk přes
rozhlednu, Královec, Dělanovec, Požár
a Střelnou do Francovy Lhoty. Za tři
měsíce se na 9 akcích vystřídalo 171
turistů, kteří našlapali poctivých 120
km.

· 26.4. Po nedokončené Baťově želez-

Potěšitelné je, že nám přibylo 13 nových členů KČT a všichni jsou velice
aktivní, jak je vidět z této zprávy.

určen - autobusový zájezd na Sulovské skály

Co připravujeme:
· 6.4. Jarní pochod Petera Jilemnického v Povážské Teplé – auty
· 12.4. Otvírání sezony na Pulčínských
skalách

nici (z Vizovic do Prlova)

· 1.5. Přes Lačnovské skály nebo výlet
na Sekulovy a Popelišovy paseky

· 3.5. Přátelství bez hranic – setkání na
Vršatci

· 17.5. Makyta – jubilejní 30. ročník
· 24.5. Výstup na Valašskou Kyčeru –
Vrcholy oblasti Valašsko-Chřiby

· předběžně červen –termín není ještě

Za KČT Fr. Lhota Karel Sucháček

TJ SOKOL
Rozpis jarního kola fotbalové sezóny
2013/2014 – muži

Rozpis jarního kola fotbalové sezóny
2013/2014 – dorost

Rozpis jarního kola fotbalové sezóny
2013/2014 – žáci

Ne 30.3.
Ne 6.4.
Ne 13.4.
Ne 20.4.
Ne 27.4.
SO 3.5.
Ne 11.5.
Ne 18.5.
Ne 25.5.
Ne 1.6.
Ne 8.6.
Ne 15.6.

So 29.3.
So 5.4.
So 12.4.
So 19.4.
So 26.4.
So 3.5.
So 10.5.
Ne 18.5.
So 24.5.
So 31.5.
Ne 8.6.
So 14.6.

Ne 6.4.
Ne 13.4.
Ne 20.4.
Ne 27.4.
Ne 4.5.
Ne 11.5.
Ne 18.5.
Ne 25.5.
Ne 1.6.
Ne 8.6.
Ne 15.6.

– FL - Lidečko
– Ratiboř – FL
– FL – Horní Lideč
– Hovězí – FL
– FL – Hrachovec
– Jablůnka – FL
– FL – Janová
– Hutisko – FL
– Val. Polanka – FL
– FL – Choryně
– Zašová – FL
– FL – Lhota u Vs.

– FL – Lidečko
– Ratiboř – FL
– FL – V.Karlovice
- Hovězí – FL
– FL – Juřinka
– Provodov – FL
– FL – Mladcová
– Napajedla – FL
– Val. Polanka – FL
– FL – Štítná n.Vl.
– Louky – FL
– FL – Val. Klobouky

– Halenkov – FL
– FL – Kateřinice
– Lačnov – FL
– FL – Huslenky
– Val. Polanka – FL
– FL - Lidečko
– Ústí – FL
– FL – Halenkov
– FL – Val. Polanka
– Lidečko – FL
– FL – Ústí

TJ Sokol věří, že jí příznivci při fotbalových utkáních zůstanou naklonění a budou hráče povzbuzovat v jejich výkonech.
Betis Francova Lhota - Okresní přebor ve futsalu
Betis Farncova Lhota skončil v sezóně 2013/2014 na třetím místě ze 12 se skórem 105:39. Jelikož týmy z prvních dvou míst postup odmítly, naši postoupili do vyšší soutěže.
Tak budeme držet palce!

VČELAŘI
Dne 25. ledna se sešli zastupitelé a starostové naší a okolních obcí, předsedové místních organizací a taktéž z okolí,
na slavnostní akci, kde se předváděla
výroba mezistěn na novém lisu Ten
zakoupila naše organizace z dotací. Nemalou měrou nám přispěla finančně i
obec. Tímto bychom chtěli představite-

lům obce ještě jednou poděkovat,
neboť teď už si můžeme vyrábět kvalitní mezistěny z vlastního vosku.

Snad nám bude štěstí přát a některé z
našich dětí postoupí do celostátního
kola

Naši žáci se letos zúčastní dne 12. a
13. dubna soutěže Zlatá včela v Sazovicích u Zlína. Celkem bude soutěžit
12 dětí z našeho včelařského kroužku.

Ludmila Ptáčková

KALENDÁRIUM
So 5.4.2014
od 10.00 hod.

BRIGÁDA V OBECNÍM SADU NA PULČÍNĚ
Úklid sadu Obory s ukázkou ošetření stromů, prořezávek a roubování se sadařem
panem Bětuňákem

So 12.4.2014

OTEVÍRÁNÍ PULČÍNSKÝCH SKAL
Turistický pochod

KČT

Stř 16.4.2014

VELIKONOCE U HRNČÍŘŮ
Příprava na Velikonoce—malování vajíček, pletení korbáčů aj.

Valašská nadace

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA NA PULČÍNĚ
Výstava velikonočních ozdob a dekorací doplněná o krmítka, budky pro ptáky
a hmyzí domečky v zahradě. Vaše výrobky pro výstavu pořadatelky rády uvítají.
Navštivte Galerii IC Pulčín

o.s. Vesničko
má milovaná

So 19.4.2014
Ne 20.4.2014
Od 9.00 do 18.00 hod.

o.s. Vesničko
má milovaná

Ne 20.4.2014
od 20.00 hod.

TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU VYHOĎ BLINKR A SLOVENSKOU
SKUPINOU ZOČI VOČI
Kulturní dům Francova Lhota

So 26.4.2014

SLET ČARODĚJEK DOBRODĚJEK PO NOVU—VE FRANCOVĚ LHOTĚ
Sraz všech ve 14.00 hod. u kašny před Rančem, pálení moreny v 15.00 hod. na Střelnici. Kult.komise
Následuje taneční rej se skupinou Tož vitaj

Stř 30.4.2014

STAVĚNÍ MÁJE PŘED KULTURNÍM DOMEM
A KONCERT SKUPINY DAREBAND V KD (od 19.00 hod.)
MS letos v obci obnoví tradici stavění máje

Duben

MS Francova Lhota

SETÍ OBILÍ NA TROCHTOVĚ POLI
Pro letošní druháky

Valašská nadace

HRA PLAMEN
Obvodová soutěž mladých hasičů

SDH

So 3.5.2014

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obec

Ne 4.5.2014

OKRSKOVÁ OSLAVA SVÁTKU SV. FLORIÁNA
V 10.30 slavnostní mše sv. v kostele sv. Štěpána, následuje průvod hasičů k HZ,
kde bude zazpívaný chorál za doprovodu dechové hudby Valaška, slavnostní schůze
v KD

SHD

So 10.5.2014
14.00 hod.

18. ROČNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJE HRADNÍ VĚŽ
Živé šachy v areálu Brumovského hradu

Valašská nadace

So 17.5.2014

30. JUBILEJNÍ ROČNÍK POCHODU MAKYTA
Turistický pochod

KČT

Čt 1.5.2014
Fotbalové hřiště TJ

Pá 23.5.2014
Od 14.00 do 22.00 hod.
So 24.5.2014
Od 8.00 do 14.00 hod.
Ne 25.5.2014
kostel sv. Štěpána
So 31.5.2014
kulturní dům
So 7.6.2014
Pulčín nebo KD
Ne 8.6.2014
Pulčín
Ne 22.6.2014
fotbalové hřiště TJ

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volební okrsek č.1 - Kulturní dům Francova Lhota
Volební okrsek č.2 - IC Pulčín
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
Hrubá mše svatá
KÁCENÍ MÁJE (pokud máj vydrží ) A TANEČNÍ ZÁBAVA
SE SKUPINOU INTOLERANCE
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA

Farní úřad

MS Francova Lhota
SDH Pulčín

SVATODUŠNÍ POUŤ V MÍSTNÍ ČÁSTI OBCE PULČÍN
Slavnostní mše svatá v kapli sv. Ducha
POHÁROVÁ SOUTĚŽ V HASIČSKÉM SPORTU

SDH Fr.Lhota

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo I/2014
vyšlo 2.4.2014 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

