KALENDÁRIUM

Ne 21.12.2014
Kostel Sv. Štěpána

Ne 21.12.2014
farní budova

Pěvecký sbor Cantare ze Slavičína a cimlálová muzika Klobučan
Začátek v l8.00 hodin - vstupné dobrovolné

OTEVŘENÍ FARNÍ KNIHOVNY S KAVÁRNOU

SVOZ POPELNIC

Út 23.12.2014
před kostelem

ŽIVÝ BETLÉM A ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
Po večerní mši svaté v 17.30 hod.

Ne 28.12.2014
Kostel sv. Štěpána

St 31.12.2014

Čt 1.1.2015
od 13.30 - 14.30 hod.
So 10.1.2015
Kulturní dům

Šance, o.s.

Farní úřad

(mimořádný)

Číslo 4/2014 | Ročník XX1II.
Schóla

Vážení spoluobčané,

TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU REFLEXY
Začátek ve 20.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
s dechovou hudbou Valaška a jejími sólisty
Začátek v 16.00 hodin - vstupné dobrovolné

SILVESTROVSKÁ KOPANÁ

Farní úřad
a farní rada

Začátek v 10.00 hodin dopoledne

TJ Sokol Franc.
Lhota

15. ROČNÍK NOVOROČNÍHO VÝSTUPU

KČT Fr. Lhota

Na rozhledně na Čubově kopci

ZÁVĚR TANEČNÍHO KURZU ŽÁKŮ ZŠ

ZŠ Franc. Lhota

MAŠKARNÍ PLES SE SKUPINOU CLERA

Kulturní komise
OÚ

So 17.1.2015
Kulturní dům

Jubilejní 10. ročník. Masky mají slevu na vstupném.

So 31.1.2015
Kulturní dům

Děti ve 14.30 hod. přivítá Šašek Viky

DĚTSKÝ KARNEVAL

Sdružení rodičů
při ZŠ

So 31.1.2015
Kulturní dům

TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU TOŽ VITAJ

Sdružení rodičů
při ZŠ

Pá 6.2.2015
Kulturní dům

TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES SE SKUPINOU TEMPO

MS Francova
Lhota

FAŠANKOVÝ PRŮVOD - VODĚNÍ MEDVĚDA

SDH Francova

So 14.2.2015
Kulturní dům

FAŠANKOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU STREET 69

Lhota
SDH Francova

So 28.2.2015
Kulturní dům

V. ROCKOVÝ PLES - VYHOĎ BLINKR A BORRA

So 14.3.2015
Kulturní dům

O FRANCOVOLHOTSKÉHO KYSELÁČE A NEJLEPŠÍ SLIVOVICI Spolek houbařů

Pá 13.2 a So 14.2.2015

Obce Francova Lhota

Přijďte si vypůjčit knihy, vypít kávu a také třeba odnést vánoční pohlednici nebo knihu,
kterou máme ve více výtiscích.

Út 23.12.2014

Pá 26.12.2014
Kulturní dům

Zpravodaj

BENEFIČNÍ KONCERT PRO SDRUŽENÍ ŠANCE

Uvnitř tohoto
vydání:

Ohlédnutí za
minulým čtvrtletím

2

Informace
z úřadu

3

Projekty
4

Lhota

Soutěž o nejlepší nakládané houby a nejchutnější slivovici

Novinky z našich 5
škol

Fr. Lhota

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo 4/2014
vyšlo 17.12.2014 v počtu 500 ks.
Připomínky, náměty a dotazy, které rádi přijmeme, zasílejte na adresu:
Obec Francova Lhota, Francova Lhota 325, 756 14
Telefon: 571 458 237
E-mail: obec@francovalhota.cz

www.francovalhota.cz

V říjnových komunálních volbách jste zvolili nové členy našeho obecního zastupitelstva, které si následně zvolilo starostu a místostarostu. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám dali a věříme, že
jste vybrali ty správné občany, kteří budou pro naši obec poctivě pracovat. Většinu mandátů získali
členové spolků sportovců, hasičů a myslivců. Tudíž jste zřejmě ocenili práci nás, kteří ve svém volném čase organizujeme společenský, kulturní a sportovní život v obci.
Chtěli bychom poděkovat bývalému vedení obce Ing. Kateřině Trochtové a Ing. Lumíru Klišovi i celému zastupitelstvu obce za jejich práci v minulých čtyřech letech.
Víme, že jsou před námi těžké čtyři roky, kdy musíme dodělat splaškovou kanalizaci, chodníky, opravit místní komunikace a dokončit rekonstrukci základní školy, což budou velké náklady. Věříme však,
že získáme finanční prostředky mimo náš rozpočet i na další projekty, dle možností dotačních titulů,
které se budeme snažit co nejvíce využívat.
Jménem celého obecního úřadu Vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně zdraví, které je pro nás všechny nejdůležitější.
Karel Matůš a Miroslav Brlica
Milí přátelé,
dovolte mi, abych Vás ještě naposledy oslovila prostřednictvím obecního zpravodaje. Jak jsem již psala
v úvodníku předešlého čísla, rozhodla jsem se nekandidovat ve volbách do obecního zastupitelstva.
Život přede mne postavil nové výzvy a já jsem se rozhodla jich využít. Přestože to mimo jiné znamenalo změnit na čas místo svého žití, není dne, kdy bych si na svoje milované Lhoty nevzpomněla.
Když jsem před 8 lety jako mladá zastupitelka stála za zrodem strategického plánu rozvoje naší obce
pro roky 2008 - 2018, nenapadlo by mne ani ve snu, že budu moci osobně přispět k tomu, že již
v roce 2014 bude 70 % plánovaných aktivit splněno či rozpracováno. O tom, že jsme 4 roky ve vedení obce nepromarnili, jistě svědčí i množství rozpracovaných úkolů, které předáváme nově zvolenému
zastupitelstvu. Se současným vedením obce spolupracuji i nadále na dokončení některých projektů, a
pokud bude zájem, ráda zůstanu spolupracovat i nadále. Věřím, že mohu být Lhotám prospěšná i jako
běžný občan. Ostatně jako každý z Vás, protože obec to není jen zvolené zastupitelstvo, starosta či
úřad. Obec je především společenství lidí, které spojuje jedno místo pro život a touha po tom, aby to
bylo místo, kde se jim spolu dobře žije. A o to se může přičinit úplně každý.
Všem zastupitelům přeji, aby jim nechyběl nadhled a vůle rozhodovat ve prospěch celé obce, a také
aby měli odvahu činit rozhodnutí v souladu se svými hodnotami. Starostovi i místostarostovi přeji
mnoho trpělivosti, síly a odhodlání pro jejich nelehkou práci.
Ještě jednou srdečně děkuji všem, kteří nám po 4 roky pomáhali na naší cestě, především pak zastupitelům a zaměstnancům úřadu, bez kterých bychom toho mnoho nezvládli. Osobně pak děkuji Lumíru
Klišovi za nevšední osobní nasazení a spolupráci. Přeji Vám pokojné a požehnané Vánoce a nový rok
ať je pro obec i pro Vás dobrým rokem.
S úctou, Kateřina Trochtová

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU
Informují spolky a 6
firmy
Informují spolky a 7
firmy
Kalendárium

8

Placení poplatků
Poplatek za odvoz odpadu na
rok 2015 je splatný do
30.6.2015. Výše poplatku pro
dospělou osobu a za rekreační
objekt je 400,- Kč. Poplatek za
osobu do 18 let je 200,- Kč. Za
nově narozené dítě se platí
poplatek za poměrnou část
roku. Poplatek ze psů je splatný
do 31. března 2015.

Faktury za vodné jsou splatné do
14 dnů od vystavení.
Poplatky je možné zaplatit i převodem na účet Obce Fr. Lhota.

Otevření zubní ordinace
V budově ZS bude od 2. ledna
2015 ordinovat zubní lékař
MUDr. Jan Císař.

Sváteční pracovní doba na
OÚ Francova Lhota

Ordinační doba bude každý
čtvrtek a pátek.

23.12.2014 7.00—12.00 hod.
29.12.2014 7.00—12.00 hod.
30.12.2014 7.00—12.00 hod.
31.12.2014 zavřeno

Objednávky budou přijímány
na telef. čísle 588 580 110
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ČTVRTLETÍM

ŘÍJEN
Valašská drakiáda na Pulčinách
Její 18. ročník se konal v neděli 5. října
2014. Akce, kterou pořádá pravidelně
Valašská nadace za pomoci členek obecní
kulturní komise, byla i letos dobře připravena. Pulčínský kopec čekal na spoustu draků, ale zájem ze strany závodících
byl velmi malý. Zúčastnilo se jenom asi
30 dětí. V 1. kategorii byla nejlépe hodnocena Tereza Gluzsková, druhá byla
Nela Dubovcová a třetí místo měl Matěj
Matůš (všichni z Fr. Lhoty). Ve 2. kategorii to byli Petr Pavlovič (Vsetín), Adéla
Václavíková a Daniel Kliš (Fr. Lhota). Ve
3.kategorii byl pouze jeden účastník František Trochta (Vsetín). Pořadatelé
věří, že příští rok bude kopec naproti
Pulčínských skal opět plný dětí s draky.
Autorské čtení
„Naše“ paní spisovatelka Marie Kopecká
měla 3. října 2014 na Staré radnici ve

INFORMUJÍ SPOLKY A FIRMY
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TJ SOKOL
Valašských Kloboukách autorské čtení z
jejích čtyř nových knih - Oživil kámen,
kovu dal řeč, Stoleté svědectví, Pohádky
a Proměny duše.
Volby do zastupitelstva obce
Uskutečnily se 10. a 11.října t.r. Z celkového počtu zapsaných voličů 1316 v
obou okrscích jich volilo 763.
Do ZO jste zvolili za SNK Nová volba
pro Francovu Lhotu Ing. Lumíra Kliše
(373 hlasy), Miroslava Brlicu (266 h.),
Petra Mikésku (252 h.) a Mgr. Hanu Trlicovou (251 h.). Za KDU ČSL Bc. Pavlínu
Kolínkovou (278 h.) a Jiřího Bistrého
(180 h.). Za Myslivce pro trvale udržitelný rozvoj obce Jana Brlicu ml. (265 h.) a
Stanislava Molka (114 h.). Za SNK SDH
to byl Radek Piastek (198 h.) a Ing. Miroslav Šerý (152 h.).
Za SNK TJ Sokol byl zvolen Karel Matůš
(415 h.), Karel Sucháček 331 h.), Richard

Filák (199 h.), Josef Šeliga (204 h.) a
Pavel Trčka (149 h.).
Na 1. ustavující schůzi ZO Francova
Lhota byl dne 31.10.2014 zvolen starostou obce Karel Matůš a místostarostou
obce Miroslav Brlica.
Rada obce bude další volební období
pracovat ve složení Karel Matůš, Miroslav Brlica, Jan Brlica, Jiří Bistrý a Pavel
Trčka.
Rozloučení s babím létem
Občanské sdružení Vesničko má milovaná Pulčín uspořádalo 18. října 2014 malé
setkání u příležitosti rozloučení se s
babím létem a uzavřením studánek. Po
procházce podzimní přírodou bylo posezení s grilováním a zpíváním v areálu
IC Pulčín.

Vážení sportovní přátelé, vážení spoluobčané
úvodem vedení TJ Sokol děkuje sponzorům a Obci Francova Lhota za finanční 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 veřejnost nám toto závidí. Svým
členům, hráčům, trenérům a všem
spoluobčanům přejeme spokojené
Vánoce a úspěšný vstup do nového
roku. V neposlední řadě bychom
chtěli rovněž při této příležitosti poděkovat lidem, kteří nám dali důvěru
ve vítězných podzimních komunálních
volbách. Chceme všechny ujistit, že
daná důvěra nás zavazuje do dalšího

volebního období.
Dále bych si dovolil vás informovat
v krátkosti o naší činnosti a o tom, co
se nám podařilo, či nepodařilo. Po skončení podzimní sezony ročníku 2014 2015 naše fotbalová družstva figurují:
Krajská soutěž I B třídy muži – 9. místo,
okresní přebor dorostu – 5. místo a
okresní přebor starší žáci na 12. místě
fotbalových tabulek. Družstvu žáků
složené z velmi mladých ročníků se
z počátku velmi nedařilo, avšak
s přibývajícími zkušenostmi na konci
podzimní sezóny již zaznamenali i vítězné zápasy. Mužstvo žáků je opravdu
velmi mladé a jsme rádi, že se fotbalu
kluci věnují. Mužstvo dorostu vykazovalo v podzimní části stoupající tendenci a
po zásluze okupují popředí tabulky.
Rovněž mužstvo dorostu je velmi mladé
a to nás opravňuje k optimismu, že do
budoucna bude mít mužstvo dospělých

své zdatné nástupce. Mužstvo dospělých v podzimní části, dalo by se říci,
svými výkony nenadchlo, ale ani nezklamalo. Po celý podzim se mužstvo potýkalo se zraněními a prakticky ani jeden
zápas nehráli ve stejném složení. Jen
díky dorostencům se vždy podařilo
mužstvo nějak poskládat. Kdyby se
však hodnotily remízové výsledky, určitě bychom okupovali čelní pozice.
Turistický oddíl rovněž v tomto roce
připravil řadu vydařených akcí a šachový oddíl nadále hájí svoji účast
v krajském přeboru.
Tímto ještě jednou všem děkujeme a
do nového roku přejeme hodně zdraví
a sportovních zážitků. Držte nám palce,
není to jednoduché.
Josef Bambuch, předseda TJ

LISTOPAD
Výstava v Galerii IC Pulčín
V pátek 14. listopadu 2014 proběhlo v
Galerii IC Pulčín zahájení výstavy kreseb
Pavly Mikulíkové. Výstava má název Když
si vezmu tužku, nakreslím.... Přijďte se
podívat na pěkné obrázky. Vystaveny
budou do 11. ledna 2015.

Zúčastnilo se 35 hráčů. Pro vítězství si
přijel Josef Křenek z Horní Bečvy. Nejlepší místní hráč Alois Filák se umístil na
12. místě a Alois Bednář byl 13. Soutěž
uspořádal pan Milan Ptáček. Turnaj podpořil a ceny vítězům přišel předat starosta obce. Pořadatel děkuje za přízeň.

Obecní zabijačkový den
Členky kulturní komise za pomoci přátel
a příznivců uspořádaly 15. listopadu 2014
další, letos již pátý ročník, obecní zabijačky. V prostoru u Ranče U Zvonu se od
časného rána prodávaly zabijačkové speciality vařené přímo na místě. Připraveny
byly 4 kotle pravé lhotské zabijačkové
máčky, jelítka, jitrnice, ovary a další.
Téměr všechno bylo ještě před obědem
vyprodáno. Hlavním řezníkem byl pan
Josef Smetana.

Vítání občánků do života
Kulturní komise obce pozvala v neděli
23.listopadu 2014 do kulturního domu
rodiče s dětmi narozenými v tomto roce. Nové občánky přivítali představitelé
obce předáním Pamětního listu. Rodičům
byly pro děti předány dárky. Vše bylo
stvrzeno zápisem do Pamětní knihy.
Sudičky vložily dětem do kolébky perní
kové znamení narození. K pohodovému
odpoledni přispělo milé vystoupení dětí z
mateřské školy. Přivítáno bylo 16 dětí.

Radegast Cup - 7. ročník
Mariášový turnaj s tímto názvem se konal v restauraci U Ptáčků 15. listopadu.

Adventní dílna
Kulturní komise uspořádala v neděli 30.

listopadu 2014 další ročník Adventní
dílny. Návštěvníci si mohli zakoupit nebo
vyrobit drobné dárky, ochutnat výborné
punče, podívat se na různá řemesla či
zdobené perníky.
Rozsvícení vánočního stromu
Ve stejný den v 17.00 hodin přivítal před
kulturním domem přítomné pan starosta a pan Josef Ondrůš rozsvítil vánoční
strom. Vše bylo doplněno vystoupením
dětí z MŠ a ZŠ. Příchozích bylo asi nejvíce za dobu pořádání této večerní společné akce. I když nevládla ještě ta pravá
zima, dobrý svařák přišel k chuti.
Úspěch našeho spoluobčana
Ve dnech 27.-29. listopadu 2014 se žáci
OA Val. Meziříčí zúčastnili Mistrovství
republiky OPEN 2014 ve zpracování
textu na počítači v Olomouci.
Náš David Veteška v kategorii Junioři
získal v soutěži AudioTranscription krásné 3. místo.

PROSINEC
Mikulášské obchůzky
Letošní obchůzky začaly 21. listopadu
2014. Mikulášskou družinu bylo pak v
obci vidět ještě další dva víkendy. V sobotu 6. prosince naši Mikuláši stihli pobavit lidi i na Mikulášském jarmarku ve
Valašských Kloboukách.
A Mikuláši v pátek a v sobotu chodili i v
místní části Pulčín. Masky z Francovy
Lhoty a Pulčína se částečně liší.
V tisku se opět otevřela otázka, zda by
masky mikulášů neměly být památkou
UNESCO.

Mikulášská taneční zábava
TJ Sokol ji uspořádal v sobotu 6. prosince. Konala se v kulturním domě a hrála
skupina Vyhoď blinkr. Návštěvnost byla
dobrá. Přišli i Mikuláši.
Divadlo v kostele
V neděli 7. prosince sehrál divadelní
spolek z Lidečka v našem kostele hru s
názvem Alžběta - jedna z nás. Výtěžek
byl věnován na podporu činnosti Sdružení YMCA - Setkávání, které se věnuje
manželství, rodinám a dětem.

Valašsko kolem nás
Vernisáží byla 11. prosince v Galerii
Stará radnice ve Vsetíně zahájena výstava
dřevořezeb a obrazů. Dřevořezby zde
vystavují i naši spoluobčané Jan Brlica st.
a Jan Brlica ml.
Navštívit ji můžete až do 4. ledna 2015.
Ceny vodného a stočného
ZO na svém prosincovém zasedání rozhodlo o zachování ceny vodného a stočného na stejné úrovni, tj. 30,- Kč/m3 za
vodné a 24,- Kč/m3 za stočné.

SDH FR. LHOTA

přízeň.
Přejeme Vám šťastné a veselé prožití
vánočních svátků, mnoho pohody a do
Hasiči a konec roku.
nového roku hodně zdraví.
Sportovní družstvo mužů ukončilo sezóMartin Bambuch
nu v říjnu a zhodnotilo ji jako uspokojivou. 3x se umístili na 1. místě, 2x na 2.
místě a 4x na 3. místě a další individuální NABÍDKY
ocenění. Celkově získali 15 pohárů.
Nejrychlejší čas sezóny činil 14:12 s a
MVDr. Tereza Ptáčková,
nejrychlejší sestřik na jednom terči
nabízí
13:55 s.
vakcinaci psů a koček
Technika se zazimovala a přes zimní
Po dohodě
na telefonu č. 723 941 625
období proběhne servis. Příští rok se
chceme ve Francově Lhotě pokusit o
organizaci závodu Slovensko-moravské Vážení a milí spoluobčané,
ligy. Na podzimním zasedání jsme požá- ráda bych poděkovala všem, kteří se zapojili
dali o zařazení do této prestižní ligy. do sbírky PET víček pro Zvířecí útulek VseZda tomu tak bude, se dozvíme až na tín, která probíhala v koloniálu. Nasbíraná
víčka budou do konce roku předána. S tímto
jaře, protože zájemců je hodně.
poděkováním Vám všem přeji klidné prožití
R o z h o d o v a t b u d e p r e z e n t a c e vánočních svátků a příjemný vstup do roku
( s uvedením fotek zázemí, areálu, par- 2015.
Tereza Ptáčková
kování a stručným komentářem
k samotné organizaci závodu) a počet
Kamenné obklady ŘEPA
hlasů, které získáme od ostatních družprodej obkladů z umělého
stev, které jsou členy této SMHL ligy
a přírodního kamene
(cca 20-30 hlasů, které rozhodnou).
www.obkladyrepa.cz
Výroční schůze hasičů
V sobotu 13.prosince proběhla výroční
schůze našich hasičů, která se konala VZDĚLÁVÁNÍ
v KD. Zhodnotil se celý rok, proběhla
různá ustanovení, diskuze a hlasování. K oznámení o možnosti vzdělávání zdarNovým starostou hasičů byl zvolen opět ma, které bylo inzerováno v minulém
zpravodaji sdělujeme, že kurzy začnou v
Radek Piastek.
Členové SDH Francova Lhota děkují lednu.
Obci Francova Lhota a sponzorům za Případní zájemci se mohou ještě přihlásit v kanceláři obce.
finanční dary, podporu a celoroční

PRODEX s.r.o.
Vedení firmy Prodex s.r.o. Francova Lhota děkuje svým zaměstnancům za celoroční práci a přeje jim i všem občanům
spokojené prožití vánočních svátků a
šťastný nový rok.
Josef Trchalík

CARNEX, spol. s r.o.
K přání příjemného prožití vánočních
svátků a mnoha šťastných dnů v novém
roce připojuje vedení firmy poděkování
svým zaměstnancům za celoroční práci a
zákazníkům za přízeň.
Vedení firmy

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
Vydejte se správním směrem a prostřednictvím Tříkrálové sbírky pomozte těm,
kteří si sami pomoci neumějí.
Stejně jako tři králové se tak i Vy stanete
vyslanci dobrých zpráv.
Skupinky koledníků pod vedením dospělé
osoby Vás se zapečetěnou pokladničkou
označenou logem sbírky navštíví v sobotu
10. ledna 2015
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VESNIČKA, o.s.

Z NAŠÍ FARNOSTI
Na podzim zažila naše farnost biřmování. Otec biskup Josef Hrdlička 5. října
udělil svátost křesťanské dospělosti
našim mladým, kteří se na ni začali
připravovat s Otcem Janem už minulý
listopad. Slavnost kromě schóly svým
zpěvem doprovodil náš chrámový
sbor. Za dva týdny potom naše farnost
slavila s celým světem Misijní neděli, při
které děti vybraly prodejem svých
výrobků, domácích sladkostí a materiálů z kanceláře Papežských misijních děl
7 260 Kč na děti v misijních oblastech.
V probíhajícím adventu se děti zúčastňují rorátních mší s navazující snídaní
na faře. Také jsme přivítali divadelní
představení „Alžběta – jedna z nás“ v
podání našich sousedů z Lidečka. V
našem kostele nás kromě vánočních
bohoslužeb a živého betléma čekají
ještě dva koncerty a na sv. Jana (27.12.)
také žehnání vína s jeho ochutnávkou.

V novém roce bude malá změna v pořadu bohoslužeb: mše sv. ve Valašské
Senici bude z úterka přesunuta na pondělí. V úterý bude volný den místo pondělka, ale většinou bude ve farním kostele ranní bohoslužba v 7.30 hod. Jen
jako výjimka se bude v neděli hlásit její
zrušení. Mše sv. ve čtvrtek bude vždy
večer v 18 hod. (v 16.30 v zimě). Na
první čtvrtky také obnovíme společné
adorace na různé úmysly a se zapojením
různých skupin farnosti: dětí, rodin,
maminek, seniorů atd. Z pravidelných
akcí nás v obci čeká Tříkrálová sbírka,
na kterou se ještě mohou přihlásit noví
koledníci. Ti také budou moci jet na mši
svatou s otcem arcibiskupem do Valašského Meziříčí v pátek 2. ledna 2015.
Všem přejeme pokojné prožití vánočních svátků a požehnání do celého nového roku.
Otec Stanislav Zatloukal,
administrátor farnosti

Kromě pravidelných činností v podobě
péče o květiny na veřejných prostranstvích, o obecní sad , organizace poutě,
dvou výstav, otevírání a zavírání studánek
a j. plánují členky výměnu laviček u pomníku rodáků a obložení Božích muk
kamenem.
Největší plány mají na úpravu obecní
studny, kterou by chtěly opravit do původní podoby, kterou studna měla před
70 lety.
Poslední akcí v tomto roce bylo společné
rozsvícení vánočního stromku. Sdružení
chtělo darovat vyřezávaný betlém do
kapličky, ale bylo ho třeba předem objednat, proto bude až příští rok.
Vesnička má 6 aktivních členů a 4 čestné.
6 jich během roku ubylo. I tak se dá říct,
že práce a obětavost členů přispěla ke
zkrášlení a zpříjemnění života na Pulčinách a patří jim poděkování.
Děkujeme všem příznivcům a OÚ za
pomoc a přejeme všem krásné svátky a
pevné zdraví do nového roku
Anastázie Žídková

ŠANCE O.S.
Stejně, jako v minulých letech, proběhla v naší obci charitativní sbírka pro
Šanci při Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Bylo to formou
prodeje vánočních hvězd. Prodalo se
opět 220 květin a na konto posíláme
pěkných 22 000 Kč. Děkuji všem, kteří
pomáhají s organizací sbírky, i těm,
kteří si hvězdičku koupili. Za peníze,
které obdržíme na účet, se snažíme
pomáhat těžce nemocným dětem během hospitalizace v nemocnici, ale i
těm, které již byly propuštěny domů,
ale stále se potýkají s následky nemoci.
Podařilo se nám například zrealizovat
nadstandardní přestavbu hematoonkologického oddělení a přispíváme i
na zdravotní vybavení. Organizujeme
letní a zimní rekondiční pobyty pro
léčené děti a jejich sourozence. Vybudovali jsme dětskou galerii, která slouží
především pro zpříjemnění pobytu dětí
tím, že se mohou věnovat různým
výtvarným aktivitám. Rovněž jsme se
podíleli na založení registru dárců
kostní dřeně ve Zlíně. Díky dalším
finančním zdrojům rozšiřujeme naši
činnost i na další oddělení nemocnice.
V roce 1998, kdy jsme zahájili prodej
hvězdiček, se vybralo celkem 58 700
Kč. V loňském roce to bylo již
1 838 604 Kč. Za tento úspěch vděčíme široké podpoře veřejnosti.

Velmi si vážíme důvěry, s jakou nám
lidé svěřují své peníze, a proto se snažíme o maximálně hospodárné využití
těchto finančních prostředků.
Jako poděkování za podporu Šance si
Vás dovoluji pozvat na adventní koncert
cimbálové muziky Klobučan a pěveckého sboru Cantare ze Slavičína. Uskuteční se na Zlatou neděli 21. 12. v 18 hodin
v našem kostele. Za celou Šanci Vám
všem přeji šťastné svátky a hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce.
Hana Trlicová

TURISTICKÝ ODDÍL
V prvním pololetí nám počasí přálo, ale od
začátku srpna se nám vůbec nedařilo. Proto jsme uskutečnili pouze 4 akce. Prošli
jsme známé i neznámé paseky za Pulčínem,
organizovali výstup na Valašskou Kyčeru a
na státní svátek jsme pořádali autobusový
zájezd do okolí Trenčína – Přechod Povážského Inovce. Zúčastnilo se 43 turistů,
kteří urazili 25 kilometrů. V listopadu jsme
se zúčastnili 5. výročí otevření rozhledny
na Vartovně. Počasí bylo snad ještě horší,
než při jejím otevření 17. listopadu 2009.
Vyšli jsme ze Seninky a došli do Prlova

zcela promočení.
Co připravujeme :
•
31.12. Silvestr na horách – výlet
z Čertova na Portáš a Kohútku
jako poděkování horám
•
1.1.2015 Výstup na Čubův kopec
– 15. ročník v čase mezi 13,30 –
14,30
Další zimní akce budou podle počasí.
Pokud bude sníh, tak na běžkách, když
ne, tak pěšky. Informace budou na nástěnkách u Jednoty, případně na stránkách obce.
Turisté přejí všem občanům hlavně
zdraví a štěstí v roce 2015.

INFORMACE Z ÚŘADU
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EVIDENCE OBYVATEL
Navždy nás opustili
2.10. 2014 Ludmila Jančárová
Francova Lhota 28
18.11.2014 Rostislav Žídek
Francova Lhota 423
Čest jejich památce!

Narozené děti
Mezi občany naší obce jsme přivítali
Adélu Paprstkovou, Miriam Dočárovou,
Dominika Galiu, Matyáše Capila, Jakuba
Šimaru, Nelu Faldíkovou, Tomáše Trlicu,
Šimona Brlicu, Ester Filákovou, Anetu
Tučkovou, Tamaru Pravdíkovou, Valentýnu Baklíkovou, Lucii Povalačovou, Lilianu Pangerlovou, Maxmiliána Pangerla a
Sebastiana Jana Juríčka.
Přejeme jim šťastný život!

Zlatou svatbu oslavili
17.10.2014 Ladislav a Marie Sáblíkovi
21.11.2014 Jaroslav a Marie Hrbáčkovi
Srdečně gratulujeme!

OBECNÍ KNIHOVNA
V naší knihovně se třídily knihy. Ty hodně
staré byly vyřazeny a v době voleb se
rozprodávaly za 5,- Kč za kus. Výprodej
byl úspěšný a v listopadu byly z výtěžku
zakoupeny nové knihy v hodnotě 1173,Kč.
Během roku byly i letos z rozpočtu obce
zakoupeny nové knihy za 10 000,-Kč.
Pravidelně byly doručovány i výměnné
soubory. Je jen na Vás, kterou knihu si
přijdete vypůjčit. Určitě si vyberete.
Hezké Vánoce s dobrou knihou a spokojený nový rok
všem přeje Miroslav Trlica

Pořad bohoslužeb v kostele sv.
Štěpána o Vánocích
24. prosince
• v 15.00 hod. dětská mše svatá
(zpívá schólička)
• ve 21.30 hod. půlnoční mše svatá
25. a 26. prosince
• v 7.30 hod. ranní mše svatá
• v 10.30 hod. hrubá mše svatá
25.12. ve 14.30 hod. zpívá schólička
31. prosince
• v 17.00 hod. děkovná mše svatá
1. ledna 2013
• v 7.30 hod. ranní mše svatá
• v 10.30 hod. hrubá mše svatá
Mše sv. slouží Mgr. Stanislav Zatloukal
O sloužení mší sv. v kapli Sv. Ducha
Vás budeme informovat.

OBECNÍ LES
Hospodaření v obecních lesích
v roce 2014
V letošním roce bylo v obecních lesích
vytěženo celkem 1360 m3 dříví, z toho
připadá na jehličnaté dříví (převážně
smrk a jedle) 1280 m3 a zbylých 80 m3
připadlo na listnaté dříví - v našem případě buk. Úmyslnou těžbou bylo obnoveno
1,50 ha mýtních porostů, probírky se
provedly na porostní ploše 2,50 ha převážně v porostech mladších 40ti let. Část
dříví bylo vytěženo pro vznik průseku při
rekonstrukci lesní cesty Vlčičky
v blízkosti státní hranice se Slovenskem.
Tato investice vyřešila přístupnost nedostatečně dostupných lokalit našeho obecního lesního majetku.
Z podzimní a zimní těžby vzniklé holiny
se po jejich úklidu zalesnily 2000 ks jed-

lových, 1000 ks bukových a 3000 ks smrkových sazenic.
V letních měsících bylo provedeno ožínání kultur, které se na některých lokalitách
díky vývoji počasí a usilovnému nárůstu
buřeně muselo opakovat. Na podzim
jsme ovázali terminály jehličnanů ovčí
vlnou a u listnáčů jsme tyto natřeli
Cervakolem. Prořezávky, jako jeden
z nejdůležitějších výchovných zásahů
existence jednotlivých porostů, byly
uskutečněny na ploše 6 ha.
V březnu Rada obce Francova Lhota
schválila a přijala Systém náležité péče
dle nařízení Evropského parlamentu a
Rady EU z roku 2010. Toto nařízení
sleduje omezení uvádění nezákonně vytěženého dříví na trh EU.
Na tomto místě si dovolím poděkovat za

spolupráci bývalé starostce a místostarostovi, tedy Kateřině a Lumírovi a
popřát jim mnoho štěstí a pracovních
úspěchů v další části jejich životní poutě. Oběma pánům z nového vedení
přeji pevné nervy a velkou porci pracovního elánu při řízení a rozvoji naší
obce.
Děkuji za spolupráci všem, bez kterých
by naše lesy nemohly být dobře obhospodařovány a trvale tak plnit všechny
své důležité funkce. Děkuji tedy odběratelům dříví, spolupracovníkům z řad
živnostníků, trvalých či dočasných zaměstnanců obce i brigádníkům.
Spoluobčanům přeji hezký zbytek roku
2014 a správné nakročení do nadcházejícího roku 2015.
Jan Brlica, správce obecních lesů

Za KČT Francova Lhota
Karel Sucháček

MIMO ÚŘAD
KULT. KOMISE
U příležitosti Adventní dílny proběhlo
vyhodnocení vystavených perníkových
dekorací. Své výrobky vystavily Lenka
Filáková, roz. Chmelová, Marie Filáková a Drahomíra Trchalíková.
Příchozí dali nejvíce hlasů perníkům od
Lenky Filákové.
Bylo by dobré, kdyby se příští rok na
výstavě sešlo více Vašich výrobků.

Dům kardinála Trochty.
Farníci, rodáci a členové Valašské nadace opravili ve Francově Lhotě dům s
čp.55. V tomto se narodil náš největší
rodák Štěpán Trochta.
V roce 2007 zorganizoval tehdejší farář
Anton Kasan sbírku. Připojili se i sponzoři a další dárci a farnost dům od majitelů odkoupila. Zhruba sto let starý
dům z nepálených cihel byl ve špatném
stavu. Bylo nutné přistoupit ke kom-

pletní rekonstrukci včetně podřezání a
odizolování stavby, uložení odvodňovacích
drenáží, nových rozvodů elektřiny a vody.
Hodně zde pomáhali zedničtí učni z SOU
Val. Klobouky. Dále zde pracovali brigádníci, kteří při rekonstrukci odvedli práci za
více než dva miliony korun. Obce Francova Lhota a Valašská Senice věnovaly dřevo
na nové krovy. Práce ještě nejsou zdaleka
u konce. Farnost získala půlmilionovou
dotaci ze Státního zemědělského inter-

venčního fondu. Vybudováno bude ještě
sociální zařízení, zajištění bezbariérového přístupu a konečně zařízení jedné
místnosti na malé muzeum kardinála
Štěpána Trochty. V dalších místnostech
vznikne zázemí pro společenské akce.
Na začátku prosince předali představitelé Valašské nadace dům duchovnímu
správci farnosti Stanislavu Zatloukalovi.
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Projekty

ČISTÁ ŘEKA BEČVA II
Stavební práce na splaškové kanalizaci
probíhají od února letošního roku a
dotýkají se každodenními nepříjemnostmi nás všech. Kanalizace má být podle
smlouvy o dílo hotová do 30. 6. 2015.
Podle harmonogramu má mít dodavatelská firma do konce roku hotových 80%
kanalizačních stok v současné době je
dokončených cca 43 % - do konce roku
cca 48 %! Při celkové délce našich stok
16 km máme hotových pouze 7 km. Pro
dodržení podmínek požadovaných pro
čerpání dotace je nutné termín dokončení díla dodržet. Vedení obce intenzivně

Stránka 5

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
jedná s vedením stavby o posílení kapacit
a zlepšení kvality prací.
Od ledna 2015 máme závazně přislíbené
posílení kapacit o 7 pracovních čet a 2
zkušené techniky. Tyto posily budou
dodány od účastníků sdružení
z dokončených staveb a to od firem Porr
a.s. a VHS Teplice. Celkem by se od
příštího roku u nás mělo pohybovat 17
pracovních čet.
Budeme se snažit aby tímto zhuštěním
pracovníků docházelo k co nejmenším
omezením života, ale i přesto Vás všechny žádáme o maximální shovívavost.
Není vždy jednoduché koordinovat práce

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
Postupně dostáváte všichni do poštovních schránek materiály pro vyřízení
stavebního povolení domovních přípojek.
Žádáme o vyplnění dokladů a předání na
obecní úřad co nejdříve. V případě nejasností nebo požadovaných změn se obraťte na místostarostu, popř. na Ing..
Petru Rösnerovou. Splatnost částky za
projekt domovní přípojky je do 60 dnů
od podpisu Souhlasu s provedením projektové dokumentace (oranžový papír).
V rámci urychlení stavebního řízení
žádáme o včasné zaplacení částky, kterou
můžete zaplatit i převodním příkazem na
účet obce č. 210383089/0300, variabilní

NOVINKY Z NAŠICH ŠKOL

na všech úsecích výstavby a dokončovat
terénní úpravy ke spokojenosti . Před
ukončením budou všechny úseky stavby
procházeny a bez souhlasů vlastníků nebudou od dodavatele převzaty. Následujících
šest měsíců bude určitě náročných pro
všechny, ale po ukončení stavby se kvalita
bydlení v naší obci zlepší. Při dokončování
splaškové kanalizace dostanou cesty nový
povrch. V těchto dnech se snažíme získat
ze Státního fondu dopravní infrastruktury
dotaci na nové chodníky .

BIOODPAD
symbol bude číslo popisné Vaší nemovitosti.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že od
června 2015 bude pro výstavbu domovních přípojek obec vydávat potrubí v
požadovaném potřebném množství s
50% slevou.
Součástí tohoto zpravodaje je leták, ve
kterém si můžete závazně kanalizační
potrubí objednat. Ti z Vás, kteří máte
zájem o toto kanalizační potrubí, odevzdejte vyplněný leták do 20.1.2015 na
obecní úřad. Leták odevzdejte i v případě, že materiál u nás nebudete odebírat.
Termín je nutno bezpodmínečně dodržet.

Pro likvidaci biologicky rozložitelného
odpadu obec v těchto dnech dostala svozové auto (multikáru). Je hrazeno z Operačního programu Životního prostředí.
Na skladě máme již také kompostéry. Do
každého rodinného domu bude přidělen
jeden kompostér zdarma. Bude to na
základě smlouvy o výpůjčce. O době přidělování kompostérů Vás budeme informovat. Pro nakládání s bioodpadem dostane obec ještě štěpkovač a skladové
kontejnery. V těchto dnech probíhají zemní práce na úpravách obecního sběrného
dvora ( U Juráčků), kde bude bioodpad
ukládán.

ZATEPLENÍ ŠKOLY

SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU

Od ledna 2015 začnou přípravné práce
na zateplení tělocvičny, pavilonu družiny a
vstupních prostor. Proběhlo výběrové
řízení a z 9 uchazečů byl vybrán dodavatel
prací. Je jím firma FASÁDY ZLÍN s. r. o.
Hodnota díla je vyčíslena na 7 905 524
Kč. V rámci této akce bude dokončena
výměna oken, nové fasády se dočká tělocvična a pavilon družiny. Škola bude mít
konečně nový vstup. Šatny žáků budou
prosvětleny dvěma světlíky. Celá naše
škola bude pak mít „nový kabát“. Práce
budou ukončeny do 30. 6. 2015.

V listopadu a prosinci jsme provedli opravu střech obecních řadovek a polyfunkčního areálu, byly opraveny dešťové svody
na základní škole a oprava vodovodních
armatur vodojemu Piastkovo. V tělocvičně
ZŠ byla provedena regulace vytápění včetně nového systému ovládání.
Pracovníci přijatí na veřejně prospěšné
práce (4) zajišťovali nátěr plotovek pro
rekonstrukci rodného domu kardinála
Trochty, úklid hřbitova, rozvoz posypových budek. Byly provedeny přípravné
práce na sběrném dvoře a úprava svahu u

dvora, dále se čistilo odpadní potrubí ve
škole, vyráběly se regály pro ZŠ, připravilo se nové oplocení ke zdravotnímu středisku. Neobvyklou prací bylo sejmutí
části trávníku na hřišti před provedením
výkopu pro kanalizaci.
S blížícím se koncem roku bych chtěl
poděkovat všem spolupracovníkům za
odvedenou práci, firmám za vstřícný
přístup a bývalému místostarostovi Ing.
Lumíru Klišovi za pomoc s projekčními
pracemi na domovních přípojkách, a také
za jeho obětavou práci ve funkci místostarosty v minulém volebním období.
M. Brlica, místostarosta

Během podzimu jsme se zúčastnili několika soutěží nebo je sami organizovali.
V listopadu proběhla Dějepisná olympiáda. Na prvním místě skončil Petr Hřib,
druhá byla Klára Matůšová a třetí Michaela Mačková, všichni z 8. třídy. Celkem
se zúčastnilo 24 žáků z 8. a 9. třídy. Začátkem prosince se konala Olympiáda
v českém jazyce, zúčastnilo se 14 žáků,
zvítězila Miriam Danihlíková, druhý byl
Kamil Bambuch, oba z 9. třídy, třetí byla
opět Michaela Mačková z 8. třídy. Ve
sportovních soutěžích se nám vedlo
střídavě. V halové kopané naši žáci obsadili až třetí místa v okrskovém kole. Ve
florbalu skončili starší i mladší žáci na 2.
místě a nepostoupili do okresního kola.
Podobně se vedlo i starším dívkám, které
prohrály na nájezdy. Mladší dívky
v okrskovém kole zvítězily a v okresním
kole obsadily 3. místo z pěti družstev. Po
dvou letech jsme uspěli také v šachové
soutěži škol, naše družstvo obsadilo 3.
místo v kategorii starších žáků ze 13
škol. Konal se 13. ročník turnaje v šachu
v kulturním domě. Zúčastnilo se ho 92
šachistů z celého zlínského kraje, ale
poprvé v historii ani jeden náš žák.
Chlapci 9. třídy byli s družstvem hasičů
v Praze, ostatní neměli zájem.
Pokračoval program Od zrnéčka ke
chlebíčku, žáci účinkovali v Adventní

dílně a při rozsvěcování obecního vánočního stromu.
Do konce roku nás ještě čeká soutěž ve
zpěvu a recitaci, vystoupení národopisného souboru Klobučan a soutěž ve
skoku vysokém v Horní Lidči.
Kromě soutěží proběhlo také několik
divadelních představení, besedy, byl zahájen kurz taneční a společenské výchovy pro žáky 8. a 9. třídy, v září jsme dělali
Den pobytu v přírodě, protože nešel
elektrický proud. Žáci 9. třídy organizovali Haloween pro 3. a 4. třídu.
Ve Sdružení rodičů došlo ke změně,
předsedkyní této organizace je nyní paní
Denisa Chromíková, hospodářkou je
paní Barbora Gerlová. Sdružení rodičů
zajistilo pro všechny žáky mikulášské
balíčky, které jim rozdal sám Mikuláš
Ondra. Chtěli bychom poděkovat za
dobrou práci všem zaměstnancům školy,
obecnímu úřadu, všem sponzorům, sdružení rodičů a všem, kteří s námi během
roku spolupracovali. Do nového roku
vám všem přejeme hlavně zdraví, štěstí,
osobní pohodu a spokojenost.
K.Sucháček, ředitel školy

VČELAŘI
Zájem o včelařský kroužek ze strany

dětí přetrvává, letošní školní rok je přihlášeno 20 dětí. Zpočátku roku jsme se
věnovali prohlubování včelařských dovedností a v listopadu jsme si připravovali výrobky na Adventní dílnu, která proběhla v kulturním domě při příležitosti
rozsvěcování vánočního stromu. Zde
jsme také prodávali medový punč, který
se hodí pro děti a pro řidiče. O recept
na tento punč je od dětí a rodičů zájem,
takže ho přikládám. Po novém roce se
začneme připravovat na krajskou soutěž
Zlaté včely, která se tentokrát uskuteční
pravděpodobně v Rožnově pod Radh.
Recept na nealkoholický medový punč:
Svaříme půl litru vody s omytou citronovou
kůrou, celou skořicí, 2 - 3 hřebíčky(můžeme
zde přidat i nakrájené jablko), přidáme půl
litru pomerančového džusu, prohřejeme, ale
už nevaříme a dosladíme dle vlastní chuti
medem. Pak scedíme, nalejeme do keramických hrníčků a přidáme nakrájené ovoce.
Přejeme Vám krásné Vánoce , pevné
zdraví, klid a spokojenost v novém roce.
Závěrem přikládáme slogan, který se
nám velmi líbil - "Včela nás živí, včela
nás léčí, včela nás vrací zpět do přírody"
L. Ptáčková, R. Zimek

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Blíží se konec roku a s ním i dětmi netrpělivě očekávané vánoční svátky.
Už dnes, při vstupu do naší mat. školy,
na Vás dýchne slavnostní vánoční nálada.
V obou třídách svítí nazdobené vánoční
stromečky, šatny i chodby jsou plné
vánočních dekorací, které si děti za pomoci p. učitelek samy vyrobily.
Připravujeme se na Vánoční odpoledne s

rodiči. Děti se tu pochlubí vlastnoručně
upečeným cukrovím a drobnými dárky.
Společně s rodiči si vyrobí různé vánoční
ozdoby a svícny, které jim budou doma
připomínat společně strávené sváteční
chvíle v naší školičce.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
rodičům, spolupracovníkům a stálým
sponzorům za celoroční přízeň, ať už se

týkala dodávek výtvarného materiálu
nebo drobných oprav.
Této pomoci si velmi ceníme a ještě jednou děkujeme.
Zaměstnancům školky, rodičům, dětem a
všem ostatním spoluobčanům přejeme
krásné vánoční svátky a pro všechny hodně zdraví v novém roce 2015.
A. Silvestrová, ředitelka

CO SE NEVEŠLO JINAM
Změny týkající se registrace vozidel
Od 1. ledna 2015 vstupuje v účinnost
novela zák.č.239/2013, kterou se mění
zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na poz. komunikacích. Podstatné změny se budou týkat dočasného
vyřazení vozidla a vozidla v převodu.
Dočasné vyřazení vozidla. Tato změna se týká vozidel, která jsou dočasně
vyřazena z provozu (tzn. RZ byly dány do
depozita) v období do 30.6.2013. Vlastník

takového vozidla je povinen se dostavit do
1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto
zák. tj. do 31.12.2015 na MěÚ Vsetín na
úsek registru vozidel a oznámit účel jeho
využití a adresu místa, kde je silniční vozidlo umístěno. Pokud tak neučiní, takové
vozidlo zanikne.
Vozidla v převodu. U vozidla, které je
v převodu, tedy není přihlášeno na nového vlastníka, musí být do 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zák. (tj. do

30.6.2015, podána žádost o zápis vlastníka
a provozovatele silničního vozidla (tzn.
dokončení registrace). Pokud nebude do
uvedeného data registrace dokončena,
toto vozidlo zanikne.
Upozorňujeme vlastníky silničních vozidel,
aby změnám v zákoně věnovali zvýšenou
pozornost.
Bližší informace poskytnou pracovníci
MěÚ Vsetín, registr vozidel.

