KALENDÁRIUM
So 12.7.2014

14.7.- 4.8.2014

O PŘEBORNÍKA FRANCOVY LHOTY
36. ročník fotbalového turnaje na hřišti TJ. Začátek ve 13.30 hodin.
Sportovní zážitky, občerstvení, hudba
BUDE UZAVŘENA MÍSTNÍ KNIHOVNA - DOVOLENÁ

So 26.7.2014

AMFOLKFEST malý festival na konci světa
Hudební festival v areálu IC Pulčín. Začátek ve 12.00 hod.

So 26.7.2014

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE A PYTLÁCKÁ NOC
Setkání na Střelnici. Začátek je ve 13.00 hod. Občerstvení a hudba zajištěno

Myslivecké sdružení
Obec Fr. Lhota

PIVNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
3. ročník turnaje smíšených družstev na hřišti PA, výběr z několika druhů piva

R. Filák

9.8.-24.8.2014

CHOV OVEČEK A ZPRACOVÁNÍ VLNY OD A DO Z -VÝSTAVA
V galerii IC Pulčín

Vesničko má milovaná,
o.s.

So 16. 8.2014

POSEZENÍ NA ROZHLEDNĚ NA ČUBOVĚ KOPCI
Bude zapálená vatra, připravené špekáčky. Čas bude upřesněný.

Kulturní komise

DOŽÍNKY NA TROCHTOVĚ POLI A VENKOVNÍ MŠE SVATÁ

Valašská nadace

So 6.9.2014

HRADNÍ TÓNY
Přehlídka schól v areálu hradu Brumov

Valašská nadace

So 6.9.2014

POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU VYHOĎ BLINKR
V kulturním domě, začátek ve 20.00 hodin

Ne 7.9.2014

TRADIČNÍ POUŤ
Slavnostní mše sv. v kostele Sv. Štěpána, pouťové atrakce, stánky

So 2.8.2014

Dle počasí v srpnu

So 20.9.2014

So 27.9.2014

So 27.9.2014

Obce Francova Lhota

Amfolkfest, o.s.

„Z MÉHO SRDCE“ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ TOMÁŠE SLÁDEČKA
V galerii IC Pulčín

1.8.-28.9. 2014

Zpravodaj

TJ Sokol Francova Lhota

Číslo 2/2014 | Ročník XX1II.

Milí přátelé,
s létem k Vám přichází i nové číslo našeho zpravodaje, které je i tentokrát plné novinek o dění v naší
obci. Ačkoliv média často nazývají léto „okurkovou sezónou“, můžeme Vás ujistit, že pro Lhoty toto
úsloví rozhodně platit nebude. Letošní léto totiž bude v naší obci ve znamení čilého stavebního ruchu.
O tom, jak pokračují naše stavby a jaké nové projekty nás čekají, si přečtete na dalších stránkách
zpravodaje.
Prázdniny přejí cestování, výletům a turistice a tak i my jsme v očekávání, jaká bude letošní turistická
sezóna v naší obci. Ze statistiky Informačního centra Pulčín víme, že během loňských prázdnin vzrostla jeho návštěvnost o více než 30 % proti roku 2012 a to na průměrných 25 návštěvníků za den. Naší
devizou je klid, krásná příroda, udržovaná krajina a turisty často zmiňovaná dobrosrdečnost Valachů.
Zpestřením sezóny je jistě i fakt, že se území naší obce o letošních prázdninách stane součástí nevšedního dobrodružného závodu Craft 1000 miles adventure. Závod je dlouhý 1 000 mil, vede napříč
Česko-Slovenskem a je určen cyklistům, chodcům či koloběžkařům, prostě všem, kteří se pohybují
vlastní silou. Start závodu proběhl 29. června v nejzápadnějším výběžku České republiky a končí na
samém východě Slovenska téměř na ukrajinských hranicích. Na trať vyrazilo 127 extrémně vytrvalých sportovců, z nichž většina zvolila horské kolo. Naší obcí by se závodníci měli pohybovat v první
polovině července.

SDH Francova Lhota

Nejen účastníkům tohoto extrémního závodu, ale i Vám všem, kteří vyrazíte na cesty, dovolené či
výlety přejeme šťastný návrat
Kateřina Trochtová a Lumír Kliš

Uvnitř tohoto
vydání:

SOUTĚŽ TFA
Soutěž v hasičském sportu, hřiště PA Začátek v 9.00 hod.

SDH Francova Lhota

BURČÁKOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
24. ročník turnaje smíšených družstev na hřišti PA, kvalitní burčák

Volejbalový oddíl

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svozové vozy budou přistaveny u kulturního domu

Ohlédnutí za
minulým čtvrtletím

2

Informace
z úřadu

3

Projekty

4

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU

INZERCE
Penzion a restaurace Pulčinské skály
Vás srdečně zve do nově otevřené restaurace a penzionu na Pulčíně.
Příjemné posezení, každý víkend speciality na grilu.
Francoval Lhota, Pulčín 22, 756 12
e-mail: info@pulcinskeskaly.cz
www.pulcinskeskaly.cz
Penzion PULČINSKÉ SKÁLY tel. 602 824 664 Restaurace STODOLA tel. 602 735 790

Novinky z našich 5
škol

Změna pracovní doby v nákupním středisku
Vedoucí prodejny potravin v NS oznamuje zákazníkům, že i každé pondělí bude pracovní doba
do 16.30 hod.

Informují spolky a 6
firmy

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo 2/2014
vyšlo 1.7.2014 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

Informují spolky a 7
firmy

www.francovalhota.cz

Kalendárium
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Mimořádné odběry vody
Vodovody a kanalizace Vsetín
a. s. upozorňuje, že mimořádné
odběry vody, např. pro napouštění bazénu je nutné předem dohodnout na tel: 571
484 030. Nenahlášené odběry
mohou být podnětem pro
přestupkové řízení.
Elektrodomek
Připomínáme Vám, že v obci je
v areálu na Juráčkovém v provozu elektrodomek. Můžete
zde odevzdávat větší vysloužilé
elektrospotřebiče. Otevřeno je
každou sudou sobotu od 8.00
do 10.00 hodin. Upozorňujeme, že spotřebiče musí být
kompletní.

nova bude v naší obci realizován
kurz počítačových dovedností
pro seniory s názvem „Senioři
komunikují“. Jedná se o 3 lekce
po 4 hodinách v týdnu od 18. 8.
do 21. 8. Přihlásit se můžete
osobně na obecním úřadě do 21.
července. Kurz je určen výhradně seniorům a je zdarma. Počet
m í s t j e om e ze n , p r o t o
s přihlášením neváhejte.

Oprava cesty
Lidečko - Pulčín
Zlínský kraj realizuje na silnici III.
třídy z Lidečka na Pulčín opravu
opěrné zdi pod železničním
mostem. Kvůli probíhajícím stavebním pracím bude od 1. 7.
tato silnice zcela uzavřena a
objížďka povede přes Francovu
Počítačový kurz
Lhotu. Po tuto dobu ČSAD
pro seniory
Vsetín také zrušilo autobusy
Díky Nadačnímu fondu manžejedoucí na Pulčín. Uzávěrka silnilů Livie a Václava Klausových a
občanskému sdružení Lyrix

ce i výluka autobusů potrvá až
do konce prázdnin.
Od 1. září bude uzávěrka pouze
částečná a autobusy budou opět
jezdit dle běžného jízdního řádu.
Vzácná návštěva v naší obci
V dubnu uspořádala zlínská pobočka Celostátní sítě pro venkov a Zlínský kraj motivační
seminář soutěže Vesnice roku
přímo v naší obci, která v roce
2010 získala v této soutěži ocenění Oranžová stuha. Čtyři desítky starostů z různých koutů
našeho kraje, zaměstnanci krajského úřadu i náměstek hejtmana pan Ing. Ivan Mařák se tak
dověděli, jak se nám ve Lhotách
žije, co se nám daří a jaké máme
další plány. Podle ohlasů účastníků byly prezentace obce i zemědělského družstva zajímavé a
pro mnohé obce i inspirativní.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ČTVRTLETÍM

DUBEN
Náš slavný rodák
6.4.1974 zemřel kardinál Štěpán Trochta. Letos vyšlo toto výročí na neděli, a
tak se na Štěpána vzpomínalo téměř ve
20 kostelích nejenom u nás, ale i v zahraničí. Díky iniciativě Valašské nadace se
mše konaly v kostelích, které byly nějak
spjaty se životem kardinála. Např. na Sv.
Hostýně, kam chodíval Štěpán na poutě,
v Turíně, kde studoval a byl vysvěcen na
kněze, v Moravské Ostravě, kde kostel
Sv. Josefa budoval, v Kobylisích, kde
budoval a řídil kostel Sv. Terezičky, v
Pardubicích, kde zajišťoval výstavbu kostela Sv. Václava, v Mauthausenu, kde byl
2 roky v koncentráku, ve Fryštáku, kde
spoluzakládal české salesiánské dílo, v

Sv. Florián - Patron hasičů
V kostele sv. Štěpána ve Francově Lhotě
se v neděli 4. května konala slavnostní
mše svatá na oslavu svátku Sv. Floriána.
Mši sv. celebroval pan farář J. Surowczyk.
Zúčastnili se hasiči z devíti obcí. Z kostela došel průvod hasičů před zbrojnici,
kde dechová hudba Valaška zahrála chorál.
Hradní věž-šachový turnaj. Jeho 18.
ročník byl na Brumovském hradě 10.
května. Zároveň proběhlo i zahájení návštěvní sezóny. Připravený byl kulturní
program. Klání šachistů probíhalo v kulturním domě. Na hradě se pak hrálo

Terezíně, kde trpěl v lágru, ve Vatikáně,
kde byl v bazilice Sv. Petra pověřen funkcí kardinála a v Litoměřicích, v katedrále
Sv. Štěpána, kde sloužil a nakonec zemřel.
Také 10. dubna dopoledne byla v našem
kostele sloužena mše sv. za kardinála.
Zároveň to byl Adorační den a byli přítomní faráři Vsetínského děkanátu. Váženým "hostem" byl Otec Anton Kasan,
který v kázání mluvil o Štěpánovi. Kostel
byl úplně plný. Přítomny byly i děti, které
se v té době připravovaly na 1. sv. přijímání.
Slet čarodějek, dobrodějek. Letos
mělo dojít k velké změně. Slet už nemělo

pořádat o.s. Vesničko má milovaná. Pořadatelství převzala kulturní komise obce. I. Ročník se měl konat 26.4. a to na
Střelnici ve Fr. Lhotě. Bohužel počasí
tomu nepřálo, a tak se slet ani na druhý
termín o týden později nekonal.
Stavjaní mája. Naopak tato, letos nová
akce, se vydařila. Myslivci převzali stavění
po hasičích. 30. dubna tak vztyčili u KD
vysokou májku. Po dobrém občerstvení
se konal v sále KD koncert skupiny Dareband. Muzikanti si ho nazvali Jarní koncert ve Francovej Lhotě. V příjemné
atmosféře bylo dobře posluchačům i
muzikantům, kteří zahráli mnoho svých
písniček.

finále formou živých šachů. Bohužel,
letos se nezúčastnili žádní naši šachisté.
Akci spolupořádala Valašská nadace. Byla
podporována z fondu mládeže a sportu
Zlínského kraje.
Volby do evropského parlamentu
proběhly ve dnech 23. a 24.5.2014. V
celé ČR byla malá účast. Podobné to
bylo i u nás. V okrsku č.1 volilo 12,04 %
voličů. Nejvíce hlasů získala KDU-ČSL,
před TOP09 a ANO 2011. V okrsku č.2
Pulčín to bylo 13,43 % voličů. Tady nejvíce hlasů získala ODS před KDU-ČSL a
ANO 2011.
První svaté přijímání
V neděli 25. května přijalo 9 děvčat a 12
chlapců ze 3. třídy ZŠ první svaté přijímání. Celou přípravu vedl a svátost dětem udělil náš pan farář Jan Surowczyk.
Děti byly v bílých stejnokrojích. Při slavnosti hrála dechová hudba.

Zasazený strom
31. května zasadila u příležitosti svých
80. narozenin paní Anastázie Žídková, v
areálu IC Pulčín jabloň.
Paní Žídkova založila v roce 1999 o.s.
Vesničko má milovaná Pulčín. Díky tomuto sdružení proběhlo v místní části
obce nespočet akcí pro veřejnost. Paní
Stázce patří za tuto iniciativu naše poděkování. Do dalších let jí přejeme hlavně
hodně zdraví, štěstí a pohody.
Kácení máje
Místní myslivci pozvali 31.5.2014 Lhocany na Kácení máje. Připraveno bylo
venkovní grilování a další občerstvení.
Od 20.00 hodin byla v kulturním domě
taneční zábava se skupinami Contraakce
a Cindy rock.
Myslivcům se tak letos podařilo zdárně
oživit jednu tradici v obci.

ČERVEN
Pulčínská pouť
7. června uspořádali v prostoru IC místní hasiči Pouťovou taneční zábavu. Hrála
skupina Clera. V neděli byla svatodušní
pouť. Letos po dlouhých letech byly na
Pulčinách, kromě stánků, i kolotoče. V
kapli sv. Ducha sloužil Mgr. Jan Ston mši
svatou. Díky letnímu počasí navštívilo
pouť mnoho lidí.
Zájezd do Kroměříže
Jelikož se v posledních letech stále
zmenšoval zájem našich spoluobčanů
seniorů o společnou besedu, přistoupila
kulturní komise na změnu. Letos se pro
ně zorganizoval zájezd. Přihlásilo se jich
53 a navštívili Kroměřížský zámek, zá-
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SPORT, TURISTIKA, KOUPÁNÍ

KVĚTEN
Sv. Hubert a Sv. Josef
těmto patronům je zasvěcena kaple nad
Valašskou Senicí. Letos již po třetí zde
byla 1. května sloužena mše svatá za
zemědělce a myslivce. Celebroval ji Jan
Kornek z Dubu n. Moravou.

INFORMUJÍ SPOLKY A FIRMY

mecké zahrady a Arcibiskupské vinné
sklepy. Doprava byla zajištěna klimatizovaným autobusem, který vlastní pan Číž
z Lidečka. Panu Čížovi patří velké poděkování, jelikož autobus poskytl obci pro
seniory jako dar.
Účastníci zájezdu si jízdu v tomto autobuse pochvalovali. A spokojeni byli i s
celým zájezdem. Podle jejich slov se už
těší na ten příští.

čekajícího u rybníka. Objednané bylo i
letadlo, které dětem přivezlo bonbony.

Dětský den
Sdružení rodičů při ZŠ uspořádalo pro
děti zábavné odpoledne na Střelnici v
sobotu 14. června. Připravený byl skákací hrad i lanová dráha. Děti procházely
Stezkou odvahy a plnily úkoly u vodníka,

Den pro krásu
Kulturní komise uspořádala v neděli 22.
června, v pořadí už podruhé, pohodové
odpoledne pro ženy.
Příchozí mohly využít služby kadeřnice,
pedikérky, masérky a kosmetičky.

Svátek Božího těla
V neděli 22.6.2014 proběhla u kostela
oslava tohoto svátku. K důstojnosti
průvodu přispěli hasiči z farnosti ve
stejnokrojích. Malé děti zasypávaly
cestu květinkami. Hrála dechová hudba
z Lidečka.

Z turistického oddílu
Od začátku roku jsme uskutečnili již 20
akcí pro pěší turisty. V dubnu jsme se
v počtu 14 zúčastnili Pochodu Petera
Jilemnického v Povážské Teplé, Otvírání
turistické sezony na Pulčíně se zúčastnilo
26 našich občanů, Velikonočního pochodu na Královec 22 turistů. V květnu jsme
pořádali výlet z Hostýna na Troják (6
turistů), výstup na Velký Javorník ve Veřovských vrších (12 turistů), Galovské
lúky (10 turistů), výstup na Valašskou
Kyčeru (41turistů). V květnu jsme také
pořádali už 30. ročník pochodu na Makytu, zúčastnilo se 38 turistů, akce se zakončením U Hrnčířů se velmi vydařila.
V červnu se konala akce Kelečský Javorník s účastí 5 turistů a zájezdu na Súlovské skály se zúčastnilo 41 turistů
z Francovy Lhoty a okolních vesnic.

Co připravujeme :
•
18.10. Výstup na Valašskou
Kyčeru – Vrcholy oblasti
Valašsko-Chřiby
•
28.10. Druhý zájezd autobusem – místo není ještě definitivně určeno
•
Chceme také uskutečnit pěší
pochod po Baťově nedokončené železnici z Vizovic do
Prlova.
•
V letních měsících budou
akce asi 2x do měsíce, informace budou na nástěnkách u
Jednoty, případně na stránkách obce.
Přejeme všem hezkou dovolenou.
Za KČT Fr. Lhota Karel Sucháček

Závěr fotbalové sezóny 2013/2014
Žáci: 4. místo
21 11 0 10
skóre 56:47 33 bodů
Dorost: 14. místo
26 2 4 20
skóre 30:130 9 bodů
sestup do OP
Muži: 8. místo
26 10 5 11
skóre 52:44 35 bodů
Koupaliště Valašská Senice
Provozní doba: denně 10.00 - 19.00 hod.
Noční koupání
20.00 - 22.00 hod.
Vstupné:
Děti:
30,- Kč dospělí:
50,- Kč
Od 16.00 h jednotné vstupné
30,- Kč
Rodina (2+2)
120,- Kč
Senioři nad 65 let:
30,- Kč
Permanentka:
Do 18 let: 300,- Kč dospělí: 400,- Kč
Noční koupání:
30,- Kč
Na webových stránkách obce Valašská
Senice najdete On line náhled teplot.

SDH FRANCOVA LHOTA
Hasiči, sportovní družstvo
Již od nového roku jsme se snažili být
aktivní a uspořádali jsme řadu věcí, jako
např. diskotéku a fotbalový turnaj, kde
jsme skončili na pěkném druhém místě.
V těchto činnostech chceme pokračovat i
v budoucnu.
Dále jsme potřebovali renovovat naši
techniku a za pomocí obce a sponzorů
jsme upravili sportovní mašinu na obsah
2056 ccm. Stroj jede na výbornou a úprava jde znát. Snad tomu tak bude i do
budoucna.
První soutěž byla jako obvykle obvodovka, a to v Lačnově. Za deštivého počasí
jsme se umístili na druhém místě.
K lepším výsledkům dále patří 3. místo
v silné konkurenci ve Velkých Karlovicích
a 1. místo na noční soutěži ve Valašské
Senici. Přihlásili jsme se také do Slovensko-moravské hasičské ligy (SMHL), kdy
v celkovém hodnocení jsme po 3. kole (z
celkového počtu 17. kol) při konci tabulky. Je nutné zmínit, že tuto ligu běhají již
několik let kvalitní družstva (Zbora, Podhorie, Brumov ..) a samostatná liga patří
k těm nejlepším, co pro nás může hasičský sport nabídnout. Věříme, že se nám
podaří udělat nějaký výsledek a že bude
na naši stranu přikloněno i štěstí.
Ženy se účastní převážně jen okolních
soutěží a jejich výkony jsou zatím střídavé. Úspěchem je 2. místo v Lačnově na
obvodovém kole. Na další teprve čekají.
Dne 22.6 jsme uspořádali již III. ročník

pohárové soutěže na místním fotbalovém hřišti. Počasí přálo a trať byla
připravena hezky. Muži, díky roztrhnutí hadice C, nedokončili svůj pěkně
rozběhnutý útok. Ženy po sympatickém výkonu obsadily 5. místo. Závodu se zúčastnili i starší žáci, kteří
běželi jako muži B a skončili na 21.
místě. Z mužských týmů vyhráli kamarádi z Dohňan s časem 14:44 s a u
žen zvítězily Nosice se 17:47 s.
Celkově se zúčastnilo 38. družstev, za
což jsme celkem spokojeni. Děkujeme všem zúčastněným a taky lidem,
kteří se přišli třeba podívat na naše
výkony nebo jen fandit. O letních
prázdninách nás čeká řada soutěží v
okolí a také SMHL. O těchto závodech Vás budeme informovat až příště.
MH – mladí hasiči
začali sezónu slibně. Po obvodovém
kole, které se konalo u nás ve FL
postoupili na okresní kolo v Horní
Lidči. I zde měli postup na krajské
kolo na dosah. Před poslední disciplínou drželi průběžné 2. místo které by
jim zaručilo postup. V požárním útoku, který je mohl vynést i do čela
tabulky, je zklamala technika. Nakonec se umístili na 5. místě. Po velkém
zklamaní z okresního kola se MH
zaměřili na pohárové soutěže. Zatím
se zúčastnili soutěže v Hovězí, Bys-

třičce a Valašské Polance. Na všech
těchto soutěžích se umístili na 2. místě a
prozatím si drží celkové prvenství v lize.
Ještě do vydání tohoto zpravodaje se
muži zúčastnili soutěží v Malé Bytči (SK),
Lehotě pod Vtáčnikom (SK) a Ihřišti
(SK).
Nechyběli ani na noční soutěži ve Valašských Příkazích.
Děkujeme všem za podporu. Informace,
novinky a videa najdete rovněž na facebookovém profilu SDH Francova Lhota.
M. Bambuch
Zásahy
Naši hasiči měli v minulém čtvrtletí čtyři
výjezdy. Do Strelenky a 2x Valašských
Klobouk vyjížděli k požárům v lesních
porostech. Do Valašské Senice to byl
výjezd na pomoc při vyproštění osoby
při neštěstí v lese.
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INFORMUJÍ SPOLKY A FIRMY

Irena Kopecká
Už půl roku bydlím v hezké obci Francova Lhota. Ke knížkám Stoleté svědectví – přehled korespondence mezi
dvěma bratry v I. světové válce, Oživil
kámen, kovu dal řeč – o sochaři Františku Juraňovi, Proměny mysli – léčivá

HUCUL CLUB
Začátkem měsíce dubna k nám začali
jezdit chlapci z VU Nový Jičín. Připravili jsme pro ně speciální program, kde
se seznamovali postupně s prací kolem
koní a objevovali základy jízdy. Odměnou za pravidelný trénink na jízdárně
byla pro ně dvoudenní vyjížďka s
noclehem v přírodě.
V měsíci květnu jsme realizovali programy s koňmi pro děti ze základní
školy Integra Vsetín.
Pravidelně k nám jezdí děti ze Základní
školy a Mateřské školy Turkmenská
Vsetín a jeden den v týdnu vozíme na
koních i děti z Praktické školy z Horní
Lidče.
Po dlouhých a náročných přípravách
jsme se v neděli 25. května stěhovali se
šesti koňmi k horskému hotelu Antarik, kde jsme pět dnů vozili na koních
postižené děti z Handicapu Zlín.
Děkuji touto cestou všem, co se na
přípravě i realizaci této akce podíleli.
Dospělákům za to, že byli ochotni vzít
si na to dovolenou, děvčatům Lucce,
Katce, Erice a Elišce za pomoc při
vodění koní, Adélce a Vendulce za
krmení a péči o koně, co zůstaly ve
stáji, vedení školy za ochotu a vstřícnost, a personálu hotelu Antarik za
skvělé zázemí.
A ještě jsme v květnu stihli seminář
horsemanshipu s Václavem Bořánkem
v Lípě u Zlína. A taky jsme odvezli
ročního hřebečka Haryho na pastviny
do Valašské Polanky.
I v měsíci červnu je u nás rušno. Každý
den probíhá výuka jízdy, nebo vyjížďky
do přírody.
Za zmínku jistě stojí naše účast na

duchovní kniha, přibyla další knížka
s názvem Pohádky. Jak sám název říká,
jsou to pohádky pro malé i velké
čtenáře. Potěší, pohladí, kdykoli je
otevřete. Jsou k dostání ve Valašských
Kloboukách v knihkupectví na Masarykově náměstí, ve Vsetíně v prodejně
knih na Náměstí Svobody a u mne na
adrese Francova Lhota č. 107.
Co dělám ve volném čase? 16. května
jsem měla literární večer v České
Třebové a o týden později 23. května
besedu v knihovně v Horní Lidči.
Představovala jsem dětem 3. - 5. tříd
ZŠ mé Pohádky. Setkání s dětmi paní
knihovnice Věra Povalačová velmi

dobře zorganizovala, moc se nám
všem líbilo. Největší radost jsem měla
z toho, že dvě dívky slíbily, že se pokusí napsat pohádku. Těším se, až je při
našem dalším setkání uslyším.

výjimečně zdařilé akci pro postižené v
Lužné. Jeli jsme tam s pěti koníky po
kopytě přes Radošov a pak dolů z kopce přes Nivy až ke hřišti. Celé odpoledne jsme vozili zájemce o jízdu na koních
a navečer jsme se vraceli stejnou cestou
zpět. V sobotu 21. června, jako každý
rok, jsme jeli s našima děckama, super
partou Franclhoťaček, vozit děti do
Střelné na Dětský den.22. června koník
Iris v plném zdraví a obdivuhodné aktivitě oslavil 29. narozeniny. Koncem června vrcholí příprava na tábory. Poslední
víkend v červnu stavíme týpí a připravujeme vše potřebné na tábořišti abychom
v pohodě mohli přivítat 4. července
první táborníky.
Těšíme se na prázdniny naplněné radostí a spokojeností z naplno prožitých
dnů.
Alena Vaculíková

Své schóly doprovodili 3 kněží, kteří požehnali 124 účinkujících.
Děkan Trnka, který spolu s Matúšem
Lašutou, Valašskou nadací a otcem Wladislavem (z Brumova) pomáhal před 6 lety
založit 1. ročník Živčákfestu, vzkázal poděkování rodinám dětí a všem duchovním
v jejich farnostech.
A.Tkadlec, předseda VN

VALAŠSKÁ NADACE
V sobotu 21. června 2014 se zúčastnila malá schóla z Francovy Lhoty pod
vedením p. Radky Capilové a Jany
Černocké mezinárodní přehlídky
schól Živčákfest v Turzovce na Slovensku. Zúčastněných schól a sborů
bylo 8. Byly z Francovy Lhoty, Študlova, Turzovky, Makova, Čadce, Terchovej, Kysuckého Lieskovca a Kysuckého Nového Města.
Každá skupina zazpívala 3 písně. Naše
schóla vystupovala jako první. Na
dětech nebyla vidět žádná tréma.
Vystoupení se jim velmi povedlo,
takže moderátorka je na žádost publika požádala o zazpívání čtvrté písně.
Diváci zpívali spolu s nimi.
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EVIDENCE OBYVATEL … Z ÚŘADU

O NAŠICH SPOLUOBČANECH
Cukrářka Tereza Piastková
V úterý 10. června 2014 proběhlo v
Baťově vile ve Zlíně slavnostní ocenění
žáků, kteří dosáhli mimořádných úspěchů. Jednou z oceněných byla i naše
cukrářka Tereza Piastková.
Přidáváme se do řad gratulantů a přejeme jí hodně nápadů a krásných dortů.

INFORMACE Z ÚŘADU

Mladý řezbář Jiří Ptáček
Ve dnech 26. až 28. června proběhl ve
Valašských Kloboukách další ročník
Valašského kumštování. Klání řezbářů
o nejlepší sochu se zúčastnil i náš Jiří
Ptáček. Se svým dílem obsadil třetí
místo.

O. S. VESNIČKA
Členky sdružení zorganizovaly v minulém
čtvrtletí několik brigád v sadu. Na té
první s odborníkem panem Bětuňákem
bylo ostříháno 75 mladých stromků.
Na druhé brigádě pohnojili všechny ovocné stromy v sadě. Na třetí brigádě bylo
upraveno okolí památníku pulčínských
rodáků a osazeno 13 truhlíků květinami.
Větší akcí byla Velikonoční výstava v Galerii IC. Tato proběhla v dubnu. Součástí
byla venkovní výstava budek pro ptáky,
krmítek a hmyzích domečků.
Pořádání 13.sletu čarodějek dobrodějek
bylo předáno obecní kulturní komisi.
V červnu členky o.s. už tradičně pomáhaly organizačně zajistit pouť.
15. výročí založení občanského
sdružení
U příležitosti tohoto výročí (o. s. založeno 15.10.1999) je připravena ukázka valašské tradice chovu oveček a zpracování
vlny.
A. Žídková

Navždy nás opustili
26.4.2014 Jaroslav Pikálek
Fr. Lhota čp.218, nar. 1954
29.4.2014 František Hamala
Fr. Lhota, Pulčín 46, nar. 1958
Čest jejich památce
Narozené děti
I v tomto zpravodaji žádáme rodiče dětí
narozených během roku 2014, aby přišli
na náš úřad dítě nahlásit. Je to jak z důvodu placení poplatku za odpad, tak pro
evidenci dětí na Vítání občánků.

Platby vodného a stočného
Odběratelům obecní vody (a stočného)
doporučujeme využívat pro platby faktury převod z bankovního účtu. Číslo účtu
Obce je 210383089/0300, variabilní
symbol je napsaný na faktuře, splatnost
faktur je 15 dnů.
Prodej popelnic
Obec zrušila prodej popelnic. Pokud si
budete u obchodníků kupovat nové
popelnice, nezapomeňte, že kapacita
popelnice na jeden žeton je 120l. Můžete používat i popelnice plastové hranaté.

NOVÉ PRAC. MÍSTO
Díky zapojení obce do projektu úřadu
práce s názvem Odborné praxe pro
mladé do 30 let ve Zlínském kraji jsme
od začátku roku zřídili novou pozici
administrativního pracovníka. Toto
pracovní místo určené pro absolventy
škol je zřízeno do konce roku 2014 a
na mzdové náklady naší nové kolegyně,
která pracuje především na administrativě spojené s projektem Čistá řeka
Bečva II, přispívá prostřednictvím dotace Evropská unie.

Z ÚDRŽBY OBCE
Veřejně prospěšné práce
Dotace z úřadu práce nám pomohla
vytvořit i v letošním roce nová pracovní
místa. U obce tak v současnosti pracuje
9 osob na veřejně prospěšné práce.
Hlavními úkoly této skupiny jsou již tradičně především úklid veřejných prostranství, péče o zeleň a květinovou
výzdobu a také opravy a výroba drobného mobiliáře (odpadkové koše, lavičky,
kontejnerové stání aj.).
Odpady
V letošním roce jsme změnili systém
svozu velkoobjemového odpadu. Při
jarním svozu nebyly přistaveny kontejnery po obci a odpad se shromažďoval
pouze před kulturním domem na místě
svozu. A jaký byl výsledek? Množství
odpadu se snížilo o 28 %, náklady se však
snížily o 46 % na 50 036 Kč. V kategorii

nebezpečného odpadu došlo také ke
snížení nákladů, a to o 1 500 Kč. Výhody
nového svozu byly především snížená
nutnost několikanásobné manipulace
s odpadem, lepší vytřídění odpadu a
samozřejmě nižší náklady na jeho svoz a
likvidaci.
Úklid potoka Senice
Žáci místní ZŠ se letos v dubnu dali do
úklidu potoka a některých studánek.
Děti z 1. - 4. třídy uklízely nejbližší okolí
studánek. Žáci 5. - 9. třídy vysbírali odpadky z potoka a nejbližšího okolí. Prošli trasu od začátku obce po obchod ve
Valašské Senici. Celkem odpadem naplnili 26 pytlů. Přestože se jedná o spoustu odpadu, v porovnání začátků této
akce, kdy jsme počítali sesbíraný odpad

ne na pytle, ale na vlečky, je zřejmé
zlepšení čistoty našeho potoka.
Opravy
Během jara jsme uskutečnili plánovanou opravu cesty na Rútov, která byla
poslední nezpevněnou komunikací k
trvale obydlené usedlosti. Ve škole
bylo vybudováno nové sociální zařízení
pro pedagogy a vyměněna svítidla ve 2
třídách. U obecních řadových domů
bylo zhotoveno nové stání pro kontejnery. Obdobné kontejnerové hnízdo
připravujeme k vybudování na Pulčinách. Z dalších oprav nás čeká částečné zpevnění obecního dvora v Juráčkovém a jeho nové oplocení. Ve školce
se přes prázdniny dočkají opravy sociální zařízení pro děti v obou odděleních.

INFORMACE ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových podle § 65, odst.3
zák. 256/2013 Sb. katastrální zákon,
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru
nemovitostí dostatečně určitě. Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
vyzývá, podle § 65, odst.3 zákona
č.256/2013 Sb, katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,
kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje
katastrální zákon, aby se přihlásili ke
svému vlastnictví uvedené nemovitosti u

místně příslušného pracoviště Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato
výzva týká, je zveřejněn na webových
stránkách Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových
www.uzsvm.cz
v sekci „Nabídka majetku“
v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových tímto upozorňuje na skutečnosti, že pokud se vlastník nemovité

věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené
§ 1050, odst.2 zákona č.89/2012 Sb.,
občanský zákoník, tj. do 31.12.2023, má
se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu
§ 1045, odst.2 tohoto zákona připadne
opuštěná nemovitá věc do vlastnictví
státu.
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PROJEKTY

ČISTÁ ŘEKA BEČVA II.
Projekt budování splaškové kanalizace je
v plném proudu a s blížícím se létem
stavební aktivita ještě vzroste. Aktuality
ze stavby jsou uvedeny na našich webových stránkách, kde je projektu věnována samostatná část v záložce Naše obec.
Je přirozené, že takto náročná stavba se
neobejde bez komplikací a překážek,
které kladou zvýšené požadavky na trpělivost a vstřícnost nás všech. Všechny

Stránka 5

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
problémy se snažíme s firmou i Vámi
občany řešit co nejdříve. Bohužel, ne
všem požadavkům lze vždy vyhovět ať
už z důvodů technických, smluvních,
dotačních či zákonných. Změny
v projektu jsou totiž oprávněné pouze
v případě výskytu nepředvídatelných a
nahodilých překážek. I proto se
v případě výraznějších problémů vše
řeší na každotýdenním výrobním výbo-

ru, kde se schází zástupci zhotovitele,
správce stavby, obce a projektanta a
řeší se aktuální situace na stavbě, příprava dalších prací i sesbírané připomínky. Kontaktní osobou zhotovitele
firmy Berger Bohemia je pan Pavel
Štverák tel: 731 550 723, správcem
stavby a jejím technickým dozorem
investora je pan Ing. Jaromír Holub tel:
603 209 363.

LIKVIDACE BIO ODPADU
Úspěšný projekt „Zavedení separace BRO
v obcích mikroregionu Hornolidečsko“,
přinese obyvatelům 10 zapojených obcí
z Hornolidečska možnost jednoduše
likvidovat vlastní biologicky rozložitelný
odpad. V naší obci chystáme k zapůjčení
do domácností 400 ks kompostérů.
Díky projektu získáme i 8 velkých kompostérů na obecní bioodpad a výkonný
štěpkovač pro likvidaci dřevního odpadu
z údržby. Celkové náklady projektu pro

naši obec činí 1,2 mil Kč, přičemž dotace je přislíbena v částce 1,1 mil Kč,
vlastní podíl obce by tak měl činit 120
000 Kč. Věříme, že do konce letošního
roku budeme moci zapůjčit kompostéry do domácností, o čemž budete včas
informování. Biologicky rozložitelný
odpad dle celostátní statistiky činí
téměř 40 % směsného odpadu v popelnicích. Věříme, že kompostováním

ZATEPLENÍ ŠKOLY

LESNÍ CESTA VLČIČKA II

Těsně při uzávěrce zpravodaje jsme
se dozvěděli, že náš projekt na zateplení pavilonu družiny, tělocvičny a
vstupních prostor školy byl úspěšný a
byl vybrán k podpoře z Operačního
programu Životní prostředí. Nyní nás
čeká příprava veřejné zakázky a do
června příštího roku musíme mít stavbu hotovou. Předpokládané náklady
jsou 6,3 mil Kč, přislíbená dotace by
mohla činit až téměř 4 mil Kč.

NOVINKY Z NAŠICH ŠKOL

snížíme množství bioodpadu v popelnicích i na březích potoka.
Abychom opravdu komplexně vyřešili
problematiku likvidace biologicky rozložitelného odpadu, podali jsme ještě
žádost o dotaci na nákup svozového
dopravního prostředku a kontejnerů,
díky kterým budeme moci i odpad
z údržby veřejné zeleně lépe a užitečněji likvidovat. Výsledek hodnocení
však budeme znát až v průběhu léta.

Od letošního jara jsme zahájili částečnou rekonstrukci lesní cesty ve Vlčičce, která
byla poškozena sesuvem půdy. Na úseku 600 m bude cesta obnovena mechanicky
zpevněným kamenivem tak, aby mohly být okolní lesy opět obhospodařovány. Plánovaný hladký průběh prací nám zkomplikovalo nestabilní podloží této lesní cesty,
jehož zpevnění zřejmě vyvolá další náklady na projekt. Cena díla byla ve výběrovém
řízení vysoutěžena v hodnotě 1,8 mil Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován
z evropských zdrojů Programu rozvoje venkova opatření I. 1.2. Investice do lesů.

Ve druhém čtvrtletí tohoto roku jsme se
zúčastnili turnajů ve vybíjené a atletických závodů I. stupně. V žádné soutěži
jsme nepostoupili do okresního kola, i
když žáci I. stupně k tomu neměli daleko.
V dubnu jsme měli ukázku výcviku dravců skupiny Seiferos a výchovný pořad Jak válčili husité. Po několika letech jsme
v rámci Dne Země znovu vyčistili říčku
Senici, její stav je mnohem lepší než býval
dříve. Valašská nadace uspořádala Velikonoční dílnu pro I. stupeň U Hrnčířů.
V květnu se konal zájezd do Osvětimi.
Zúčastnilo se 17 žáků a 2 učitelky.
V letošním roce se 6 děvčat z 9. třídy
zapojilo do Květinového dne proti rakovině. Prodaly květiny za 4612,- Kč.
V červnu se konaly školní výlety všech
tříd a Dětský den, který připravilo Sdružení rodičů 14.6. na Střelnici. Zúčastnilo
se 93 dětí, pro které byly připraveny
soutěže a atrakce. Závěr školního roku a
poslední zvonění 9. třídy se konalo
v kulturním domě.
Na konci školního roku máme 139 žáků.
Z nich má vyznamenání 76 žáků a z toho
samé jedničky mají 33 žáci. Pochvalu
třídního učitele dostalo 31 žáků, pochvalu ředitele školy 4 žáci. Během roku bylo
uděleno 12 napomenutí třídního učitele,
5 důtek TU a 2 důtky ředitele školy.
Žádný žák nebude opakovat ročník, nebyl udělen ani 2. stupeň z chování.
Přeji všem žákům hezké prázdniny, zaměstnancům školy a všem občanům pěknou dovolenou a děkuji všem za spolupráci v uplynulém školním roce.
Karel Sucháček

Vycházející žáci a jejich nové školy:
1. Daněk Matěj SPŠS Vsetín – strojírenství – výpoč. technika
2. Macháč Stanislav SŠIEŘ Rožnov –
informační technologie
3. Matúš Rudolf SPŠS Vsetín – strojírenství – výpoč. technika
4. Matušinec Karel ISŠ Val. Meziříčí –
mechanik strojů a zařízení
5. Šuta Roman SOU Valašské Klobouky
- zedník
6. Tomeček Michal SPŠS Vsetín – strojírenství – výpoč. technika
7. Trochta Zdeněk SOŠ Vsetín - zedník
8. Veteška Jan ISŠ Val. Meziříčí – mechanik - elektronik
9. Žídek Hynek SOŠ Vsetín - zedník
10. Bednářová Natálie Gymnázium Vsetín
11. Bělotová Erika Gymnázium Rožnov
pod Radhoštěm
12. Eliášová Kateřina SŠZePř Rožnov pod
Radhoštěm
13. Filgasová Eliška SOŠ Vsetín - cukrářka
14. Kořenková Nikola SUPŠ Uherské
Hradiště – užitná malba
15. Matušincová Lucie SZŠ Vsetín – zdravotnický asistent
16. Ottová Nikola SŠHaS Kroměříž hotelnictví
17. Surovcová Michaela SZŠ Brno – laboratorní asistent
18. Trčková Silvie Gymnázium Vsetín
19. Trchalíková Lucie SŠZePř Rožnov
pod Radhoštěm
20. Změlíková Hana SŠCR Rožnov pod
Radhoštěm

Včelařský kroužek
Letošní soutěž Zlaté včely Zlínského
kraje proběhla v Sazovicích. Z naší školy
soutěžilo 12 mladých včelaříků v mladší i
starší kategorii. I přes velký počet soutěžících, se 2 naši žáci - Miriam Danihlíková
a Marian Šuta z 8. třídy umístili na předních místech a postoupili do národní
soutěže Zlaté včely, která proběhla ve
včelařském centru v Nasavrkách. I zde
se slušně umístili, i když konkurence byla
veliká. Všichni žáci, kteří se soutěží zúčastnili zaslouží pochvalu, protože vzorně reprezentovali naši školu.
Ludmila Ptáčková
Sraz bývalých učitelů
Každý rok se scházejí bývalí učitelé ZŠ
Francova Lhota. Letos to bylo 13. června
a již po dvacáté. Setkání se konalo ve
Valašských Kloboukách.
„Krátce jsme se podívali na klobucký
hospodářský trh a potom jsme odjeli do
krásné valašské přírody na Jelenovskou.
Zde v hotelu jsme volně besedovali a
vzpomínali na léta prožitá ve Lhotách.
I když léta ubíhají, vždyť několik z nás má
již osmdesátku za sebou, věříme, že na
rok se sejdeme ve stejném počtu. Letos
nás bylo 14.
Všem Lhocanům přejeme
radost, štěstí, pohodu,
stále dobrou náladu.
přejeme pevné zdraví
a co bylo špatně, ať se spraví.“
Karel Jarošek

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

TURISTICKÉ PASY

VRT PIASTKOVO

Spolupráce Púchovské doliny a Sdružení
obcí Hornolidečska přinesla další plod
v podobě projektu „Podpora cezhraničnej
turistiky Púchovskej doliny a Hornolidečska“.
Od července letošního roku budou
v každé obci (u nás v IC Pulčín) dostupné turistické pasy s informační brožurou
o zajímavostech našich obcí. Turista či
cyklista, který navštíví všechny obce
obou mikroregionů a posbírá tak všech
22 razítek, se může těšit na odměnu
v podobě vzpomínkového trička a drobného upomínkového předmětu. Díky
tomuto projektu může každý z nás lépe
poznat naše nejbližší sousedy.

V měsíci červnu jsme dokončili projekt
hydrogeologického průzkumného vrtu
v lokalitě Piastkovo. V průběhu jara byl
vrt na vytipovaném místě vystrojen do
100 metrové hloubky. Čerpací zkouška ověřila, že zdroj by svou vydatností
mohl fungovat jako záložní a posilový
zdroj pro vodojem Piastkovo. Laboratorní rozbory však ukázaly, že voda ve
vrtu je slaná. Jedná se o naprosto unikátní a nevídaný jev na Valašsku (a
velmi řídký jev v celé České republice).
Bohužel téměř 5-ti násobné překročení obsahu soli ve vodě zapříčiňuje její
nepitnost a využitelnost takové vody
pro náš záměr je s největší pravděpodobností mizivá.

TRNKOVÉ STEZKY
Díky spolupráci naší Místní akční skupiny (MAS) Hornolidečsko a okolních
MAS jsme zapojeni do projektu
„Trnkové stezky“ na propagaci a zkvalitnění cestovního ruchu. Konkrétním
přínosem projektu pro naši obec je
zajištění dalšího vybavení pro naše informační centrum. V rámci projektu
byla do IC instalována obrazovka pro
videopropagaci turistických cílů a také
nový výstavní systém, který nám umožní snadnější a profesionálnější instalaci
výstav v tamní galerii.

„Neseme Morenu, navrchu červenu, na
spodu zelenu, pěknu, pěknu, pěkně přistrojenu.“ tímto říkadlem a pálením Moreny děti vyhnaly zimu a písničkami přivítaly jaro. Na zahradě si opekly špekáčky.
Postavily májku, kterou si samy nazdobily. Tak jako každý rok, tak i letos, jsme
absolvovali plavání v Brumově. S jarem
přichází i narození mláďat. Děti měly
možnost navštívit kravín, jehňátka. Hucul
club umožnil jízdu na koních. Duben
uplynul jako voda a my jsme se přehoupli
do měsíce května. Den matek jsme oslavili besídkou. Děti předvedly to, co se
naučily. Maminkám daly dárek, který
samy vyrobily. Navštívili jsme i zlínské
divadlo. A máme tady červen - Den dětí.
Tento svátek jsme oslavili na Hrnčířově
chalupě a pokračovali v mateřské školce

až do sobotního rána, kdy si rodiče děti
vyzvedli. Pomalu končí školní rok, který
bývá spojen se školním výletem. Vypravili
jsme se do Vysokého Pole, kde je vybudováno envicentrum. Děti zde měly možnost plnit úkoly spojené s přírodou, projely se na bryčce, opékaly si špekáčky a
jelo se domů. A komu patří závěr? No
přece našim budoucím školákům. Letos
jich naši školku opouští 17. Rozloučili
jsme se s nimi na Pulčinách, kde proběhlo
šerpování a hledání pokladu. Postarali se
o to žáci 9.třídy ZŠ spolu s p.uč. Trlicovou. Našim školákům přejeme hodně
úspěchů ve škole, všem ostatním hodně
sluníčka, zaměstnancům MŠ zasloužený
odpočinek a načerpání sil do nového
školního roku. Na závěr bych chtěla poděkovat ochotným maminkám, dále

p.Lamačkovi, p.Piastkovi, p.Klišovi,
p.Brlicovi, p.Bistrému, p. Mikéskovi,
p.Juráňovi, p.uč.Trlicové, žákům 9.třídy,
kteří nám vždy ochotně a rádi pomohli.
Protože na mateřskou dovolenou odchází p.uč. Dubovcová, tak i jí děkujeme za
práci ve školce a přejeme hodně štěstí.
OÚ děkujeme za schválení kompletní
rekonstrukce sociálního zařízení v obou
třídách, které se bude provádět v době
letních prázdnin.
Upozornění pro rodiče: stravné na
měsíc září se bude vybírat 28.8.2014
v době od 7.00-15.00 hodin.
Ve stejný den v 15.00 h. bude schůzka rodičů nově přijatých dětí.
Hezké prázdniny přejí zaměstnanci MŠ

