
 

 

                                                        
VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU VYHOĎ BLINKR 
A INTOLERANCE 
 
VELIKONOČNÍ KRÁLOVEC                                                                            KČT Fr. Lhota 
Společný turistický výšlap  
 
 

KONCERT VESELÉ TROJKY PAVLA KRŠKY                                                KK a obec Fr.Lhota 
Zahraje skupina známá z TV Šlágr 
 
OTEVÍRÁNÍ PULČÍNSKÝCH SKAL                                                                KČT Fr. Lhota 
Zahájení turistické sezóny  
OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK V PULČÍNSKÝCH SKALÁCH                              o.s.Ve sničko m.m.                    
                                                                                                                          
BESEDA O AUSTRÁLII                                                                                    Jana Šerá 
začátek v 19.00 hodin 
 
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU                    Obec 
 
 
 

STAVĚNÍ OBECNÍHO MÁJE                                                                            MS Fr. Lhota 
Před kulturním domem posezení, grilování 
 
 

SETÍ OBÍLÍ NA TROCHTOVĚ POLI                                                               Valašská nadace 
 
SLET ČARODĚJEK DOBRODĚJEK                                                                  Kulturní komise 
Sraz v IC Pulčín, v 16.00 hodin průvod k restauraci U Vilíka, tanec kolem vatry, 
hrát bude skupina Tož vitaj 
 
 

HRADNÍ VĚŽ                                                                                                     Valašská nadace 
Šachová soutěž. Finále hrané formou živých šachů. Doprovodný program 
 
 

OSLAVA 110. VÝROČÍ NAROZENÍ KARDINÁLA ŠTĚPÁNA TROCHTY Farní úřad 
Slavnostní hrubá mše svatá v kostele, vysvěcení muzea v domě čp.55 
 
 

DEN PRO ŽENY                                                                                                Kulturní komise 
Posezení v kulturním domě s možností využití nabízených služeb 
 
POCHOD MAKYTA                                                                                          KČT Fr. Lhota 
31. ročník turistického pochodu 
 
SVATODUŠNÍ POUŤ V MÍSTNÍ ČÁSTI OBCE PULČÍN 
 
 
KÁCENÍ MÁJE A KONCERT SKUPINY DAREBAND                                   MS Fr. Lhota 
Začátek koncertu v KD bude v 19.00 hod. 
 
POHÁROVÁ SOUTĚŽ V HASIČSKÉM SPORTU                                          SDH Fr. Lhota 
Kategorie ženy, muži a muži nad 35 let 
 

 
So  4.4.2015 

KD Francova Lhota 
 

Po 6.4.2015 
turistická akce 

 
 

Čt 9.4.2015 
KD Francova Lhota 

 
 

So 11.4.2015 
turistická akce 

 
 
 

Pa 24.4.2015 
kulturní dům 

 
So 25.4.2015 

u kulturního domu 
 

Čt 30.4.2015 
u kulturního domu 

 
 

Duben  
 

So 2.5.2015 
Pulčín 

 
 
 
 

So 2.5.2015 
Brumovský hrad 

 
 
 
 

Ne 3.5.2015 
kostel sv. Štěpána 

 
 

Ne 17.5.2015 
od 14.00 hod. 

 
So 23.5.2015 

turistická akce 
 

Ne 24.5.2015 
Pulčín 

 
30.5.2015 

u kulturního domu 
 

21.6.2015 
fotbalové hřiště TJ 

KALENDÁRIUM 

 
Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo 1/2015 
vyšlo 30.3.2015 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 

INZERCE 
 

Obec Francova Lhota nabízí k pronájmu 
nebytové prostory o velikos	 26,1 m

2  
v budově ZS Francova Lhota 

Jedná se o prostory bývalé kosmetiky. 
Bližší informace na telef.č. 571458237 

 
Ubytování v soukromí (podkroví rodinné dřevěnice)  

U pulčínské stezky 
Francova Lhota, Pulčín 30 
Kontakt: Jaromír Navrátil,  

mob. 603 231 996,  
www.pulcidny-jinak.cz email: leonek@cbox.cz 

Toto číslo zpravodaje vzniká ve dnech, kdy si připomínáme 110. výročí narození našeho největšího 
rodáka kardinála Štěpána Trochty. 
Připomeňme si proto v krátkosti jeho nelehkou životní cestu. 
Štěpán Trochta se ve Francově Lhotě narodil 26.3.1905 rodičům Anně a Františku Trochtovým. 
Bylo to v domě s čp.55.  V jeho osmi letech mu zemřel otec. Štěpán musel doma pomáhat. 
Chodil do místní školy. Byl velmi chytrý. Začal studovat na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. 
Musel se však vrátit domů, aby se staral o nemocnou matku. Po jejím uzdravení se vydal do Itálie, 
kde vstoupil do řádu salesiánů. Studoval v Turíně. V roce 1932 získal doktorát z teologie a byl vy-
svěcen na kněze. Po návratu domů se věnoval stavbě salesiánského domova a hřiště pro mládež 
v Ostravě a poté v Praze v Kobylisích. V Praze se jeho zásluhou znovu otevřel kostel sv. Kříže. Po 
nástupu nacismu ho začalo sledovat gestapo. Během heydrichiády byl v květnu 1942 zatčen. Do 
konce války byl vězněn v Terezíně, Mauthausenu a Dachau. V Dachau se setkal s rodákem Janem 
Brlicou. Štěpán všechny útrapy přežil. V roce 1947 jmenoval papež Pius XII. Trochtu biskupem 
litoměřickým. Byl pověřen jednáním se zástupci komunistické vlády o postavení církve. Tím ho 
začali komunisté sledovat. Začátkem roku 1953 ho zatkli a po vykonstruovaném procesu odsoudili 
za velezradu a špionáž pro Vatikán k 25 letům vězení. Byl vězněný až do amnestie v roce 1960. 
Dočkal se rehabilitace a od roku 1968 mohl vykonávat biskupský úřad. O rok později ho papež 
Pavel VI. jmenoval kardinálem bez veřejného vyhlášení. K tomu došlo až v roce 1973. V té době měl 
však už podlomené zdraví. V době normalizace jej opět sledovaly komunistické orgány. V dubnu 
roku 1974 jej navštívil opilý komunistický tajemník. Po jeho hrubém chování byl Trochta úplně vy-
čerpaný. Druhý den 6. dubna 1974 zemřel v nemocnici na mrtvici. Jeho pohřeb byl 16. dubna 1974 
v Litoměřicích. Nesmělo se o něm mluvit. Karel Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II. přesto nad 
hrobem promluvil. Štěpána Trochtu nazval mučedníkem. 
Život a dílo této osobnosti byly veřejně oceněny až 28. října 1992, kdy mu prezident Havel udělil in 
memoriam Řád T.G.Masaryka II. třídy. 
 
 

Vážení spoluobčané, 

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU 

Placení poplatků 
Připomínáme Vám, že do 31. 
března 2015 má být uhrazen 
poplatek ze psů. Výše poplatku 
je 100,- Kč, v m.č. obce Pulčín  
a na pasekách 50,- Kč. Za kaž-
dého dalšího psa je poplatek 
dvojnásobný.  
Poplatek za odvoz odpadu je 
splatný do 30.6.2015. Výše 

poplatku je za dospělou osobu 
400,- Kč. Za osobu do 18 let 
je to 200,- Kč.  
V případě nedodržení termínu 
se podle vyhlášky poplatek 
zvýší až na trojnásobek. 
Poplatky lze hradit i převodem 
na účet obce  
č. 210383 089/0300 
VS bude Vaše číslo popisné. 
 

Pálení trávy 
Opět Vás upozorňujeme na 
přísný zákaz vypalování trávy. 
Je to velmi nebezpečné jednání, 
všichni to víme, ale každoročně 
se bohužel opakuje.  
Za porušení zákazu je stanove-
na pokuta až do výše 25 000,- 
Kč. 
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Ohlédnutí 
Abychom měli ve zpravodaji přehled o 
akcích v obci za celý rok, připomeneme 
si události v závěru roku 2014. 
V kostele byl 21. prosince Benefiční kon-
cert pro sdružení Šance, kde vystoupil 
pěvecký sbor Cantare ze Slavičína a cim-
bálová muzika Klobučan. 
Ve stejný den byla na faře otevřena Farní 
knihovna s kavárnou. 
U kostela se 23. prosince konal velmi 
pěkný Živý betlém. Účinkovala děvčata z 
malé i velké schóly.  
V neděli 28. prosince se v kostele konal 
Vánoční koncert s dechovou hudbou 
Valaška a jejími sólisty.  
 

Koncert v kostele 
Náš kostel navštívila 4. ledna skupina 
Adorare z Valašských Klobouk a před-

vedla zde velmi pěkný koncert duchovní 
hudby. Pozval je  Otec Stanisĺav. 
 

Tříkrálová sbírka 
V sobotu 10. ledna proběhl další ročník 
Tříkrálové sbírky vybrali celkem 71 216,- 
Kč, z toho ve Valašské Senici bylo vybrá-
no 17 591,- Kč.  
 

Závěrečné taneční 
V sobotu 10. ledna proběhl v kulturním 
domě závěr tanečního kurzu žáků zá-
kladní školy. 
 

Maškarní bál 
Kulturní komise uspořádala 17. ledna 
další, tento rok již desátý, ročník maš-
karního bálu. 
Hrála skupina KolíkRock. Přišlo se poba-
vit 119 masek. vybrat tu nejlepší nebylo 
jednoduché.  
 

Dětský karneval  
Sdružení rodičů uspořádalo 31. ledna 
zábavné odpoledne pro děti. Šašek Viky 
děti v maskách zaujal a navodil to správ-
né karnevalové veselí. 
Večer se v kulturním domě konala ta-
neční zábava, na které hrála skupina Tož 
vitaj.  
  

Zubní lékař ve Francově Lhotě 
Od 2.ledna 2015 byla v budově ZS ote-
vřena zubní ordinace. Ordinuje zde 
zubní lékař MUDr. Jan Císař.  
 

Ordinační doba  
čtvrtek: 7.30 - 16.00 hod. 
pátek:    7.30 - 13.00 hod. 
 

Objednávky jsou přijímány v těchto 
dnech na telef. čísle 588 580 110 nebo 
737 032 458. 
 

putovaly první dvě ceny do Povážské 
Bystrice. Třetí byl místní Zdeněk Plšek. 
Úplné výsledky najdete na našich interne-
tových stránkách. 
 

Vzpomínka na Štěpána Trochtu 
26. března se v kostele sv. Štěpána na 
večerní mši sv. vzpomínalo na kardinála 
Trochtu. Bylo to u příležitosti 110. výro-
čí jeho narození. Mši celebroval P. Ladi-
slav Banďouch SDB z Prahy - Kobylis 
spolu s naším otcem Stanislavem a otcem 
Josefem z Lidečka. Kostel byl i plný zpě-
vu. Byla zde schóla z Lidečka a naše. 
schólička. Také zpívali zpěváci z Valaš-

Odměna pro koledníky 
Pro děti, které chodily vybírat na Tříkrá-
lovou sbírku, připravila Charita Vsetín 
odměnu. 8. března mohly jít zdarma 
bruslit na vsetínský zimní stadión na 
Lapači. 
 

Turnaj ve stolním tenise 
31. ročník se uskutečnil 21.března v 
tělocvičně ZŠ. Zúčastnilo se asi 50 hráčů 
a hráček ze 16 obcí. Lhocanům se nejlé-
pe dařilo v kategorii starších žáků, kde 
zvítězil Michal Urubek před Dominikem 
Hořánkem. Josef Kořenek byl pátý. Tur-
naj žáků měl letos 6. ročník. U mužů 

ských Klobouk. Děti na závěr předaly P. 
Láďovi dárek - hostie upečené z mouky 
z obilí vypěstovaném na Trochtově poli. 
Na závěr udělil novokněz  P. Banďouch 
přítomným novokněžské požehnání.  
V kostele byla také instalována výstava o 
životě kardinála Trochty. Na devíti pane-
lech byl ve fotografiích a textech shrnutý 
celý jeho život.  
(fotografie z obou akcí jsou na našich 
internetových stránkách) 
 

Výroční členská schůze ZD 
27. března se v družstevním domě kona-
la výroční členská schůze místního ZD. 

LEDEN 

BŘEZEN 

ÚNOR 
raritě - Pulčínských ledopádech. Násle-
dující víkend bylo na Pulčíně přeplněno. 
Spousta lidí chtěla tuto barevnou ledo-
vou krásu vidět na vlastní oči. Tento rok 
však počasí ledu nepřálo a krápníky brzy 
roztály. 
 

Skupina Paprsky v kostele 
V sobotu 14. února vystoupila v kostele 
skupina Paprsky. Tento sbor byl v našem 
kostele již po několikáté. 
Návštěvnost byla malá. 
 

Fašanky 
Každoroční veselý průvod fašanek chodil 
s hudbou a zpěvem obcí 13. a 14. února. 
Medvědovi bylo letos určitě horko. Bylo 
krásné počasí. V sobotu večer se v KD 
konala taneční zábava se skupinou Street 
69. O půl noci se pochovávala basa. Ná-
vštěvníků přišlo ale málo. 

Za udržení tradice patří hasičům podě-
kování. 
 

Cimbálová muzika 
V restauraci Stodola v místní části Pulčín 
se bývají hudební večery. 21. února zde 
hrála cimbálová muzika s primášem Ja-
nem Fojtů. 
Informace o konání akcí bývají uveřejně-
ny na našich stránkách v odd. Aktuality. 
 

Rockový ples 
Jeho, letos již pátý ročník, se uskutečnil 
v kulturním domě 28. února. Hrála míst-
ní skupina Vyhoď blinkr, dále skupina 
Výfu(c)k a jako hlavní host skupina Bora 
ze Slovenska. Na loňském rockovém 
plese křtila skupina Vyhoď blinkr své 
první CD. Na tom letošním muzikanti 
slavili sté vystoupení na veřejnosti. 
 

Myslivecký ples 
V pátek 6. února se v KD konal 23. roč-
ník Mysliveckého plesu. Hrála skupina 
Tempo ze Slavičína. Ke zpestření večera 
přispěly i tanečnice ze skupiny Inchallah. 
Na plese se podávaly výborné zvěřinové 
speciality.  
 

Mikuláši 
I když je únor, naši hoši vytahovali ze 
skříně kožichy, masky i zvonce. Byli totiž 
pozváni na natáčení filmu Děda do Vel-
kých Karlovic. Film natáčí režisér Mejla 
Basel. Ve filmu budou na prázdninovém 
dobrodružství dětí z Prahy, které přijely 
k dědovi na Valašsko, ukázány valašské 
tradice z celého roku.  A tak až dojde na 
Mikuláše, budou ve filmu ti naši.  
 

Pulčínské ledopády v České televizi 
ČT1 přinesla 13. února reportáž o naší 

Stránka 2 OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ČTVRTLETÍM 

 TJ SOKOL 

Vážení spoluobčané, vážení sportovní 
přátelé, 
Zima nám uběhla jako voda a už nám na 
dveře klepe jarní sezóna v kopané 2014-
2015. Jistě si řada z vás všimla, že budo-
vání kanalizace se nevyhnulo ani našemu 
hřišti a proto musela být mistrovská 
utkání všech kategorií přeložena 
do sousedních obcí. Doufejme, že bě-
hem dubna se nám podaří dát herní 
plochu a okolí šaten do pořádku a mohli 
bychom tak závěr sezóny dohrát před 
vynikajícím domácím publikem. Podporu 
budeme určitě potřebovat, protože 
tabulka je našlapaná a každé utkání bude 
mít nádech udržení se v krajské soutěži. 

Stránka 7 INFORMUJÍ SPOLKY A FIRMY 

Slet čarodějek Dobrodějek 
Po roční přestávce Vás členky kulturní 
komise 2. května 2015 zvou na Pulčín na 
Slet čarodějek Dobrodějek. Sraz vel-
kých i malých čarodějnic a čarodějů 
bude v 16.00 hodin v Infocentru Pulčín. 
Po krátkém průvodu bude pálení More-
ny a taneční rej u vatry před hospodou 
U Vilíka. K tanci i poslechu bude hrát 
skupina Tož vitaj.  
Další plánované akce: 
Den pro krásu bude v KD 17.5.2015. 
Tento způsob oslavy Dne matek se po 
dva roky osvědčil, takže i letos mohou 
ženy využít nabídku služeb. 
Na rozhledně na Čubově kopci je 
připraveno setkání 29. srpna 2015. 
Na podzim a v zimě je plánováno 
posezení u cimbálu, Zabijačkový den, 
Vítání občánků, Adventní dílna a Rozsví-
cení obecního vánočního stromu. 

Oprava hřiště si vyžádá nemalé úsilí 
k navrácení do původního stavu a proto 
bych chtěl touto cestou požádat všechny, 
komu není fotbal lhostejný, aby nám dle 
potřeby přišli pomoct. V měsíci dubnu 
budou žáci hrát své soutěžní utkání na 
hřišti AJAXU Valašská Senice s úředním 
začátkem v neděli v 10:00 hodin.  
Dorost bude rovněž hrát ve Valašské 
Senici v úředním začátku mužů - vždy v 
sobotu (4. dubna v 15:30 hod., 18. dubna 
v 16:00 hod., 25. dubna v 16:00 hod. a 
dále v 16:30 hod.). 
Družstvo mužů bude hrát na hřišti 
v Horní Lidči, a to vždy v neděli 
v úředním začátku mužů (5. dubna 15:30 

hod., 19. dubna 16:00 hod. a dále v 16:30 
hod.).  
Naši fotbalisti se na sezónu připravují již 
nyní. Byla sehrána tato přípravná utkání:  
Francova Lhota - Vlachovice 0:0 
(hráno v Brumově-Bylnici) 
Bylnice -Francova Lhota 6:2 
(hráno v Brumově-Bylnici) 
Francova Lhota - Újezd 1:0 
(hráno v Brumově-Bylnici) 
Francova Lhota - Lužná 3:3 
(hráno ve Vsetíně) 

 Předseda Josef Bambuch 
 
 
 

 

Letos byla zima alespoň nějaká, stihli jsme 
několikrát navštívit Pulčínské ledopády, 
konal se přejezd Okolo Francovky, kte-
rého se zúčastnilo 30 běžkařů a Přejezd 
přes Javorníky, kde nás bylo 25. Na roz-
hledně na Čubově kopci bylo letos na 
Nový rok 58 účastníků. 
Co připravujeme :  
• 6.4.  Velikonoční výlet na Královec 
• 11.4.  Zahájení turistické sezóny 

na Pulčínských skalách  
odchod od   Ranče v 8,00 hod. 
zahájení pod Ludmilinou skálou v 10,00 h 
• 25.4.   Po stopách Baťovy nedo-

končené železnice 
• 23.5. Makyta 31. ročník pochodu 

na Makytu 
Další akce budou podle počasí. Informace 
budou na nástěnkách u Jednoty, případně 
na stránkách obce.  
  

      Za KČT Fr. Lhota Karel Sucháček 

V sobotu 28. března 2015 se v kulturním 
domě konal 10. ročník Francolhotského 
kyseláče - soutěže o nejlepší houby ve 
sladkokyselém nálevu. A ani letos při ní 
nechybělo hodnocení nejlepší slivovice. 
Vzorků hub bylo přineseno 30. Nejlepší 
byly od Aloise Žídka (FL), druhé od 
Zdeňka Konečného (Brumov) a třetí od 
Aloise Bednáře (FL). 
Minulá houbařská sezóna byla velmi 
vydařená, což se projevilo v kvalitě při-
nesených houbových salátů. 
První místo při koštování slivovic měl 
místní Karel Matůš  před Karlem Ma-
tůšem ze Vsetína a Josefem Trčálkem. 
Vybíralo se ze 13. pálenek.      
Součástí houbařského odpoledne byla 
přednáška s videoprojekcí na téma Vzác-
né houby na Valašsku. I letos ji připravil 
pan Jiří Polčák z Lipníku nad Bečvou. 
Na tuto akci přišlo asi 50 lidí.     
 

                                          Alois Žídek 

Rozpis jarního kola fotbalové sezó-
ny 2014/2015 - muži 
 
Ne 29.3.         - Hovězí - FL 
Ne   5.4.        - FL - Ratiboř (v HL) 
So  11.4.        - Janová - FL 
Ne 19.4.        - FL - Dolní Bečva (HL) 
So  25.4.        - Jablůnka - FL 
So    2.5.        - FL - Hutisko 
Ne 10.5.        - FL - Kateřinice 
So  16.5.        - Horní Lideč - FL 
Ne 24.5.        - FL - Zašová 
Ne 31.5.        - Lhota u Vs. - FL 
Ne   7.6.        - FL - Valašská Polanka 
Ne 14.6.        - Prostřední Bečva - FL 

Rozpis jarního kola fotbalové sezó-
ny 2014/2015 - dorost 
 
So    4.4.        - FL - Liptál  (dohrávka) 
So  11.4.        - Podlesí - FL 
So  18.4.        - FL - Choryně (VS) 
So  25.4.        - FL - Huslenky (VS) 
Ne   3.5.        - Vigantice - FL 
So    9.5.        - FL - Dolní Bečva 
So  16.5.        - Lačnov - FL 
So  23.5.        - FL - Leskovec 
So  30.5.        - Horní Bečva - FL 
So    6.6.        - FL- Jarcová 
So  13.6.        - Ústí - FL 
 

Rozpis jarního kola fotbalové sezó-
ny 2014/2015 
 
Ne 29.3.            - FL - Lidečko (VS 
Ne   5.4.            - FL - Hovězí  (VS  
So  11.4.            - Ústí - FL 
Ne 19.4.            - FL - Halenkov (VS 
Ne 26.4.            - Zašová - FL 
Ne   3.5.            - FL - Vigantice 
Pá    8.5.             - Juřinka B - FL 
Ne 10.5.            - FL - Kateřinice 
Ne 24.5.            - FL - Val. Bystřice 
Ne 31.5.            - Hrachovec - FL 
Ne   7.6.            - FL - Val. Polanka 
Ne 14.6.            - Lhota - FL 
 

KULT. KOMISE TURISTICKÝ ODDÍL SPOLEK HOUBAŘŮ 



 
 
 

 
 

V jarních měsících si připomínáme 
našeho rodáka Štěpána kardinála 
Trochtu.  
Kromě již proběhlé oslavy 110. výročí 
narození 26.3. si ho připomeneme s 
kněžími vsetínského děkanátu při kněž-
ské konferenci ve čtvrtek 16.4.  
Jste zváni na koncelebrovanou mši 
ráno v 9 hodin do farního kostela. 
Sloužit ji bude P. Jan Bleša, farář z Kel-
če a bývalý kaplan v Lidečku.  
Hlavní oslava a otevření muzea 
připadne na neděli 3.5., kdy hrubou 
mši bude celebrovat litoměřický biskup 
Mons. Jan Baxant. Odpoledne slavnost-
ně požehná muzeum a můžete se těšit 
i na doprovodný kulturní program: 
vystoupí naše děti, Lidečanka a kytaris-
ta a zpěvák Filip Mana. 
 Muzeum a přilehlé sociální zázemí 
uvádí do definitivní podoby firma Jana 
Trochty, která vyhrála ve výběrovém 
řízení. Expozice muzea bude členěna 
podle kardinálova biskupského motta: 
Práce – oběť – láska. Děkujeme všem, 
kteří věnovali fotografie a cokoli z 
kardinálovy pozůstalosti nebo o něm, i 
když z pochopitelných důvodů ne vše, 
bude moci být uplatněno. Velké podě-

kování patří také pánům Josefu Klišovi a 
Aloisu Tkadlecovi za vedení a realizaci 
předchozí fáze oprav Trochtova rodné-
ho domu a panu Jaroslavu Novosadovi 
za přípravu nových tištěných materiálů a 
veškerou odbornou spolupráci. 
 Ve farnosti nás čekají velikonoční svátky 
a ihned v závěsu 10.4. také adorační 
den naší farnosti. Celá diecéze tvoří 
řetěz nepřetržité modlitby: každý den je 
v jednom z kostelů aspoň několik hodin 
výstava nejsvětější svátosti a lidé se tam 
střídají v tiché modlitbě. Letos jednu 
adorační hlídku budeme věnovat společ-
né adoraci dětí. Protože ale děti nevy-
drží v tichu, jejich adorace bude mode-
rovaná a s písněmi. Tak se děti připraví 
na jejich výlet z náboženství 15.5. do 
Olomouce, kde kromě zábavy a mše sv. 
s otcem arcibiskupem něco podobného 
zažijí. 
 Požehnané Velikonoce i duchovní pod-
poru od našeho pana kardinála všem 
přeje 
                        otec Stanislav Zatloukal                                                                                                                              
 
 
 
 

Obnovená pekárna ve Fr. Lhotě 
Valašská nadace opravila původní kach-
lová kamna a pec na pečení chleba v 
rodném domku kardinála Štěpána 
Trochty. „Byla tak ušetřena nemalá 
částka, kterou kamnářské firmy naceni-
ly. Vychytávkou byla výměna všech 
plechových šubrtů za atypické litinové 
klapky, které pomohla zdarma svařit 
zámečnická firma Jaroslava Šerého“ 
sdělil J. Kliš. Poděkování zaslouží rov-
něž stolař Milan Machů, který na své 
náklady renovoval starou kuchyňskou 
linku. 
V peci u Trochtů se nepeklo 50 let.  
Starší občané si pamatují, že pece na 
pečení byly součástí každého rodinné-
ho domku na Valašsku. Jednou týdně, 
bývalo to zpravidla v sobotu, se do-
mácnosti rozvoněly čerstvě upečeným 
chlebem. 
A tak snad bude chleba brzy vonět i z 
opravené pece. 
Pavla Kolínková zařídila s hospodyňka-
mi z Kosenky ve Valašských Klobou-
kách, že při prvním pečení vypomůžou. 
Na Kosence se pro naše děti pekl chle-
ba pro program Od zrníčka ke chlebíč-

Z NAŠÍ FARNOSTI 
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VALAŠSKÁ NADACE 

ku již 12 let. To by se mělo od letošního 
roku změnit.  
Valašská nadace chce, aby uvedený pro-
gram stále žil. Připomínáme, že jeho 
cílem je seznámení dětí s tím, jak se od 
zasetí zrníček, přes sečení a mlácení 
obilí a mletí mouky, upeče bochník chle-
ba.  
Snahou je, aby se co nejvíce činností 
spojených s tímto programem dělo na 
zemědělské usedlosti u Trochtů.  I tím  
se dětem každoročně připomene náš 
nejslavnější rodák, kardinál Štěpán 
Trochta. 
 

Šachový turnaj Hradní věž 
Letos již 19. ročník se uskuteční na 
Brumovském hradě 2. května 2015. 
Finále bude opět sehráno formou živých 
šachů na nádvoří. Součástí bude otevře-
ní návštěvní sezóny na hradě.  
 

Hradní tóny a jejich pokračování 
Vedení nadace pracuje na tom, aby myš-
lenka přehlídky schól přešla z Brumov-
ského hradu na sv. Hostýn. 
První jednání na novém místě mezi Va-
lašskou nadací, Maticí Svatohostýnskou, 
Duchovní správou sv. Hostýna a vedou-

 VESNIČKA, o.s. 

Plán činnosti na rok 2015 
V dubnu jsou naplánovány brigády v 
obecním sadu, úklid u studánek a okolí 
pomníčků. Otevírání studánek proběhne 
zároveň s Otevíráním Pulčínských skal. 
V květnu členky o.s. osadí květinami 
truhlíky v obci, zapojí se do přípravy 
poutě. 
V červnu by měly být vyměněny lavičky u 
pomníčku rodákům a jejich nátěr, zajiště-
ní obložení Boží muky kamenem a nátěr 
její stříšky. 
Od července do září by se měl uskuteč-
nit největší projekt o.s. a to vrácení pů-
vodní podoby studny „u Fojtů“. Po oblo-
žení studny kamenem a nadkrytím by 
měla vypadat stejně jako v roce 1930. 
Během prázdnin by měla na Pulčíně pro-
běhnout výstava léčivých rostlin rostou-
cích v našem okolí. 
V říjnu by mělo proběhnout Uzavření 
studánek a rozloučení s babím létem. Po 
podzimních pracích v obecním sadě bude 
v prosinci rozsvícení vánočního stromku 
před IC a darování dřevěného betlému 
do kapličky sv. Ducha. 
Termíny brigád v obecním sadu budou 
vyhlášeny obecním rozhlasem. 

A. Žídková 

cími jednotlivých schól již proběhlo. 
Nadšení a vstřícnost při jednání na-
svědčují tomu, že 1. pouť schól na sv. 
Hostýně se uskuteční v neděli 
20.6.2015. Mše sv. pro pěvecké skupi-
ny bude v 9.00 hod. 
Pořadatelé se těší, že hlasy mladých 
zpěváků rozezní katedrálu a nejnavště-
vovanější poutní místo na Moravě.  
27. června se přehlídka schól uskuteční 
na Turzovce na Slovensku. 

A. Tkadlec 
 

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 
na Zelený čtvrtek            v 18.00 hodin 
na Velký pátek                v 16.30 hodin 
na Bílou sobotu             ve 20.00 hodin 
v neděli                          v   7.30 hodin 
                                     v 10.30 hodin 
/na hrubé mši sv. by měl zpívat sbor/        
na Velikonoční pondělí bude jen jedna 
bohoslužba - sledujte ohlášky. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navždy nás opustili 
29.12.2014 Josef Pechál (*1938) 
                   Francova Lhota 117 
25.1.2015   Marie Filáková (*1927) 
                 Francova Lhota 111  
Čest jejich památce! 
 
 
Diamantovou svatbu oslavili  
manželé Josef a Marie Filákovi 
Srdečně gratulujeme! 
 
 
Stav obyvatel  
k 1.1.2015 nás dle statistiky MV ve 
Francově Lhotě bylo 1581. Z toho v 
místní části obce Pulčín bydlí 75 obča-
nů. 
Nejstarší občanka je narozena v roce 
1923, nejstarší muži (2) v roce 1927. 
V Pulčíně je nestarší občanka naroze-
na v roce 1929 a nejstarší muži (2) se 
narodili v roce 1932. 

EVIDENCE OBYVATEL 
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Beseda o Austrálii 
Už jste někdy slavili Vánoce v létě? 
Víte, co v aboriginské řeči znamená 
slovo „kangaroo“? A že v Austrálii vás 
může zabít skoro každé druhé zvíře? 
Přestože se Austrálie svou rozlohou 

blíží Evropě, počtem obyvatel odpovídá 
jen asi dvěma Českým republikám. Proto 
se může zdát, že tato země je velké nic s 
velkoměsty po obvodu, ale to rozhodně 
není pravda. 
Přijďte si poslechnout zážitky ze života na 

druhém konci světa. 
24. dubna v 19.00 hodin do přísálí Kul-
turního domu ve Francově Lhotě. 
 
Srdečně zve 
                                             Jana Šerá 

KULTURNÍ KOMISE A OBEC FRANCOVA LHOTA  
VÁS ZVE NA KONCERT 

 
VESELÉ TROJKY PAVLA KRŠKY známé z TV Šlágr 

 
Uskuteční se ve čtvrtek 9. dubna 2015 

od 17.00 hodin v kulturním domě 
 

Vstupné: pro místní seniory je vstup zdarma, pouze je třeba 
vyzvednout si v kanceláři lístek předem 
Pro ostatní stojí vstupenka 150,- Kč. Předprodej v kanceláři 
OÚ Francova Lhota 

Křest knihy Ireny Kopecké  
 
Proměny člověka.  
Spoluautorkou je Anna Pustowková. 
 
Koná se 24. dubna 2015 od 18.00 hod  
v Městském muzeu  ve Valašských Kloboukách (sál 
Staré radnice). 
 
Účinkují: Ludmila Hanáková, Irena Kopecká, Jaroslav 
Maryáš a Ivo Rohlena 
 

POZVÁNKY 

DŮLEŽITÉ 

Bioodpad 
Pro likvidaci biologicky rozložitelného odpadu budeme vydávat kompostéry. 
Vydávat se budou v pátek 10. dubna  2015 od  8.00 do 16.00 hod. a v sobotu 
11. dubna od 8.00 do 12.00 hod. v areálu stolárny „ U Juráčků “. Nárok na 
kompostér má každý rodinný domek. Tyto kompostéry byly pořízeny 
z evropských dotací, které získalo Sdružení obcí Hornolidečska a budou  vydá-
vány  bezplatně proti podpisu na Smlouvě o výpůjčce - po pěti letech budou  
majetkem každého z nás. Při předání obdržíte i brožurku s informacemi o způ-
sobu kompostování. 

Materiál na domovní přípojky 
Koncem měsíce června budeme vydávat, na základě odevzdaných objednávek,  
potrubí pro domovní přípojky. Realizaci domovní přípojky si bude zajišťovat 
každý sám.  V současné době jednáme se zástupci a.s. Vak Vsetín o způsobu  
převzetí přípojky a uzavření smlouvy. O postupu budeme informovat v příštím 
vydání zpravodaje. 

Nebezpečný a velkoobjemový odpad 
Svoz tohoto druhu odpadu bude probíhat stejným způsobem jako minulý rok. 
Vozit ho můžete v pátek 24.4.2015 od 12.00 do 18.00 hodin a v sobotu 
25.4.2015 od 8.00 do 12.00 hodin před kulturní dům., kde bude rozdělen podle 
druhů. 
Pro občany v místní části obce Pulčín bude ve středu 22.4.2015 na tento druh 
odpadu přistavena vlečka, která bude v pátek odvezena. 

K. Matůš, starosta 

VZDĚLÁVÁNÍ 
V rámci projektu Vzdělávání v regio-
nech se v naší obci uskutečnily zdarma 
dva kurzy. 
Probíhaly od ledna do března 2015. 

První byl zaměřený na PC dovednosti 
a digitální technologie a druhý na 

právní vzdělávání a základy podnikání. 
Zájemce o vzdělávací témata školili 

lektoři ze SOU ve Valašských Klo-
boukách.  
Financovaný byl z evropského sociál-
ního fondu Investice do vzdělávání.  
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ČISTÁ ŘEKA BEČVA II 
Stavební práce na splaškové kanalizaci byly od ledna letošního roku zintenzivněny a mnohdy to vypadá v naší vesnici jako upro-
střed velkého staveniště. V současné době kopeme na 17 místech  a není  snad už nikdo, kdo by nebyl nějakým způsobem zasa-
žen nebo omezen touto výstavbou. Oproti loňskému roku, kdy byla situace s dokončenými pracemi kritická a byla hotova jen 
polovina plánovaných stok, se podařilo v zimních měsících toto manko dohnat a k 31. 3. 2015 máme hotových 80 % kanalizač-
ních stok. Souběžně s výstavbou hlavního kanalizačního řádu probíhají práce na přípojkách k jednotlivým domům.  Žádáme spo-
luobčany, kteří ještě nemají zaplacený projekt přípojky nebo nevrátili podklady pro vypracování projektové dokumentace, ať co 
nejdříve toto provedou.  Blíží  se termín dokončení stavby a od měsíce dubna začíná realizační firma provádět na hotových tra-
sách  ( od Dolňanska) opravy vedlejších komunikací - včetně pokládky asfaltů. Času je už málo a pokud nestihneme tyto chybějící 
přípojky vyřídit, bude si muset zajistit stavební povolení i realizaci každý sám. S příchodem jarních měsíců se množí požadavky na 
finální dokončení zahrad, opravy plotů, chodníků a jiného poškozeného majetku. S vedením stavby je dohodnuto, že vyčlení pra-
covníky, kteří začnou od dubna tyto závady odstraňovat. Kontaktní osoba je Petr Šrom tel. 731 550 611. Po ukončení prací bu-
dete vyzváni pracovníkem prováděcí firmy k převzetí pozemku a podpisem do protokolu odsouhlasíte převzetí .  Při tomto pod-
pisu bude těm, kteří byli dotčeni vykácením ovocných stromů, vyplacena pracovníkem firmy Berger Bohemia a. s. finanční kom-
penzace dle odhadu soudním znalcem. 
 

CHODNÍKY 
Při dokončování stavby budeme opravovat a zároveň doplňovat chodníky tam, kde nám doposud chyběly. Tyto chodníky bude-
me realizovat třemi způsoby: 
1. Na základě projektové dokumentace zpracované našimi předchůdci byla vysoutěžena část chodníků a dešťové kanalizace = 
chybějící úseky v obci (8 úseků). Tuto část vyhrála ve veřejné soutěži firma provádějící u nás výstavbu veřejné kanalizace za cenu  
12 mil. Kč. Na tuto část jsme podali žádost o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury. Pro přiznání této dotace bylo 
nutno dodržet požadavek na ucelenou koncepci chodníků přes celou vesnici, včetně požadavků na sklony chodníků, výšky, vodící 
linie a další parametry. 
2. Ve stavbě „ Čistá řeka Bečva II “ nám stavební firma má podle smlouvy uvézt chodníky, které jsou touto akcí dotčeny, do 
původního stavu. A to doplněním obrubníků a betonové dlažby (o rozměrech 30x30 cm). Tento způsob opravy je pro nás nepří-
pustný a nesplnili bychom podmínky dotace (pro první část výstavby chodníků) proto jsme zpracovali projektovou dokumentaci 
pro rekonstrukci chodníků v celé délce naší obce. Se stavbou jsme se dohodli, že chodníky dotčené stavbou nám opraví dle této 
dokumentace. V současné době jednáme s vedením stavby  o výši naší finanční spoluúčasti. 
3. Chodníky, které nebyly dotčené stavbu kanalizace  tj. od odbočky do firmy Prodex až po zastávku  „ U Raisů“, ( s vynecháním 
místa dotčené výstavbou kanalizace u rodinného domu Biernátových).   Na tento úsek jsme zpracovali projektovou dokumentaci 
a požádali o dotace z Programu obnovy venkova Zlínského kraje. Tuto část pro nás bude na základě podání nejlepší cenové 
nabídky realizovat firma TM Stav, spol. s r. o. za částku 1 396 065 Kč. 
Neznáme ještě výši přiznaných dotací na výstavbu chodníků, ale pokud chceme mít chodníky přes celou vesnici  musíme tuto 
akci finančně zajistit.  
 

CESTY  
Od 30. března  začínáme opravovat vedlejší komunikace na úsecích, kde je kanalizace již hotová. Opravy jsou prováděny tzv. 
zpětnou recyklací. Původní vrstva komunikace se pomele, stabilizuje cementovým pojivem, zaválcuje, upraví povrch do ideální 
roviny  greidrem a znovu zaválí. Tento povrch je pojízdný pro lehká vozidla po několika hodinách, pro těžká nákladní po 7 
dnech. Pracovníci stavby budou vždy informovat dotčené obyvatele a úseky budou označeny dopravním značením. Na takto 
upravený podklad bude položena finální vrstva obalované asfaltové směsi. Podobně bude upravována i hlavní komunikace, zde 
jednáme ještě s ředitelstvím Silnic Zlínského Kraje a s vedením stavby o rozsahu oprav. V ceně stavby je oprava jen dotčených 
úseků hlavní cesty, ale my se snažíme vyjednat opravu komunikace přes celou obec.  
Výstavba nových chodníků i opravy cest budou probíhat od dubna do konce června a bude docházet k omezení provozu. Doda-
vatelská firma bude všechny v předstihu informovat o dopravních omezeních a upřesňovat uzavírky jednotlivých úseků – věříme, 
že tuto náročnou situaci společně s dávkou trpělivostí všichni zvládneme. 
 

ZATEPLENÍ ŠKOLY 
Začaly práce na zateplení  tělocvičny,  pavilonu družiny a vstupních prostor. Máme již vyměněna okna a dveře. Probíhá montáž 
zateplení fasády, rekonstrukce střechy pavilonu školní družiny, zemní práce na odvodnění sklepů a jsou započaty práce na pro-
světlení šaten žáků novými střešními světlíky. Při výstavbě se snažíme některé práce zajistit našimi pracovníky, zajišťujeme  ulo-
žení stavebních sutí, úklid a výmalbu. Za tyto méně práce jsme s dodavatelskou firmou zajistili protislužbou nový komín  
v hodnotě 85 tisíc Kč pro školní kotelnu. Chceme i nadále pokračovat v opravách a rekonstrukcích naších školních zařízení.  
Připravujeme projekt na výměnu a regulaci topných těles ve škole a přes letní prázdniny chceme zrekonstruovat kuchyňky v 
mateřské školce. 
 

SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU  
V zimních měsících jsme zajišťovali údržbu chodníků, proběhly drobné opravy elektroinstalace a plynových kotelen v kulturním 
domě a v základní škole. Podařilo se nám zprovoznit lyžařský vlek, kde byla nutná oprava porušeného přívodního kabelu el. 
energie v místě „ nad řadovkami“. S našimi pracovníky jsme vyráběli pro stavební dvůr betonové žlaby, regály pro ZŠ, pomocné 
práce pro stavbu Čistá řeka Bečva II (kácení stromů, čerpání jímek.). Pro příznivé počasí byly provedeny plánované práce 
v obecních lesích. Při výstavbě kanalizace nám často stavební firma porušila naše rozvody vody  a bylo nutné zajistit jejich opravu. 
Při těchto opravách jsme provedli výměnu vodovodních armatur v našich kontrolních šachtách a na vodojemu „ Na Piastko-
vém“. Posledním dnem měsíce března jsme se rozloučili s naší četou  pracovníků přijatých na VPP, tímto jim děkujeme za odve-
denou práci . Od 1.dubna nám nastupuje  nová skupina z ÚP v počtu 12 lidí věříme, že společně odvedeme kus práce pro naši 
obec. 

M. Brlica, místostarosta 

 

 V zimních měsících začala rekonstrukce 
a zateplování poslední části školy.  
V současné době je částečně omezena 
výuka v této části.  
Soutěže žáků 
 Konal se 10. ročník Lhotské laťky. 
Všechny kategorie vyhráli naši žáci. U 
mladších žáků vyhrál Viktor Novosad ze 
7. třídy, nejlepší mladší žákyně byla Simo-
na Zádrapová ze 6. třídy. Ta výkonem 
140 cm vyrovnala rekord školy v této 
kategorii. Mezi staršími žáky byl nejlepší 
Vítězslav Škuláň, který rovněž vyrovnal 
rekord školy výkonem 160 cm. Starší 
žákyně vyhrála Nikola Řeháková, stejným 

výkonem jako druhá Eliška Martinková. 
Nikola tím vyrovnala rekord školy 
v kategorii starších dívek výkonem  
145 cm. 
 V okresním kole Dějepisné olympiády 
obsadil Petr Hřib 24. místo ze 39 soutě-
žících, v olympiádě v českém jazyce byla 
Miriam Danihlíková 26. ze 33 soutěží-
cích.                               
                        Za školu Karel Sucháček 
 
 

Taneční kurz žáků 8. a 9. třídy   
Od října 2014 probíhal na naší škole 
kurz taneční výchovy pod vedením Petry 
Daňkové a Barbory Filákové. Pod jejich 

vedením se žáci naučili klasické i moder-
ní společenské tance - polonézu, valčík, 
polku, walz, tango, blues, mazurku, ro-
kenrol, jive, cha-chu, afro-rock a také 
závěrečný "taneček" nazvaný bye, bye, 
bye. 
Kurz navštěvovalo 15 tanečních párů. 
V sobotu 10. ledna 2015 bylo jejich ta-
neční úsilí završeno slavnostním ukonče-
ním, tzv. „závěrečným věnečkem.“ 
Žákům, rodičům i ostatním hostům se 
večer velmi líbil a kurz hodnotili jako 
zdařilý. Škoda, že někteří žáci odkládají 
slušné a zdvořilé chování spolu se spole- 
čenským oblečením.  
            Miluše Sucháčková, Blažena Lišková 

Sněženky a krokusy nám oznamují, že 
jaro se konečně ujalo vlády a nás ve škol-
ce, jako každý rok, čeká spousta akcí, 
výletů a zážitků. 
První společná jarní akce s rodiči byla už 
27. března. bylo to Probouzení broučků 
ze zimního spánku. Děti letos poprvé 
ochutnaly opékané špekáčky. Během 
školního roku budeme hodně cestovat. 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
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Například do EnviCentra, navštívíme 
Městské divadlo ve Zlíně a 5x bazén v 
Brumově. Ti odvážní přenocují ve školce 
bez maminky a samozřejmě pojedeme na 
školní výlet. Letos to bude v kovbojském 
a indiánském duchu. Oslavíme společně 
tradiční svátek maminek. Na konec školní-
ho roku se rozloučíme s budoucími prv-
ňáčky. Bude to s pomocí žáků 9. třídy. 

Jménem celého týmu zaměstnanců MŠ 
bych ráda pozvala všechny rodiče, praro-
diče i děti na Den otevřených dveří a 
zápis do MŠ, který se koná 16. dubna. 
Věřím, že si odnesete pozitivní náladu a 
hezké vzpomínky. Moc se na všechny s 
dětmi těšíme a chystáme překvapení. 
                  

 Za kolektiv MŠ Lucie Brlicová 

Tato částka nám umožní pokračovat v 
našem poslání, a to pomáhat těžce ne-
mocným dětem a jejich rodinám. Díky 
dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při 
organizaci sbírky i všem, kteří si květinu 
kupují, můžeme pomáhat nejen hemato-
onkologickým pacientům, ale i dalším 
dětem se závažnými diagnózami.  Jedná  
 

se především o humanizaci nemocničních 
prostor, sociální pomoc rodinám a organi-
zování rekondičních pobytů malých paci-
entů spolu s jejich sourozenci. Rovněž 
pomáháme při získávání nových dárců 
kostní dřeně. Za Sdružení Šance děkuji 
všem, kteří naši činnost podporují a aktiv-
ně pomáhají.                                                                                                                 
                                         Hana Trlicová 

DALŠÍ INFORMACE A RADY 

V prosinci loňského roku se v naší obci 
konala tradiční charitativní sbírka pro 
Sdružení Šance při Dětském oddělení FN 
v Olomouci. Tato sbírka probíhá formou 
prodeje vánočních hvězd.  Stejně jako v 
minulých letech se u nás podařilo shro-
máždit částku přesahující 20 tisíc Kč. 
Přesně 21 300 Kč. Celkový výtěžek sbír-
ky je 1 774 576 Kč.  

RADA PRO VÁS 

Zemáky - brambory - okopanina 
Tuto poučku jsme se učili na zeměděl-
ské škole.  
V loňském roce jsem po delší době 
obnovil doma pěstování brambor.  
Kamarád z Vizovic p. Smetana mne upo-
zornil na možnost bezorebného pěsto-
vání brambor, které jsem v loňském 
roce vyzkoušel na 1/3 výměry a výnos 
na této ploše byl asi o 30% vyšší jak při 
klasickém pěstování. 

Postup: na jaře v květnu posečeme travní 
plochu, na které chceme provádět bez-
orebné pěstování brambor. Travní hmotu 
usušíme na zemi. Nemusí to být kvalitní 
seno, ale musí být vyschlé na 20-25%. Na 
vysečenou plochu - strniště vysázíme 
brambory do klasického sponu 30x60 
cm, jak jsme zvyklí sázet do řádků. 
Na takto vysázené brambory navrstvíme 
nasušené seno do výšky 30 cm (je možné 

použít i vlhkou slámu). Během vegetace 
jsem stříkal brambory proti plísni a likvi-
doval mandelinku. Po uschnutí natě jsem 
železnými vidlemi odházel seno a byl jsem 
mile překvapen nad výnosem. 
V letošním roce hodlám pokračovat v 
pěstování brambor tímto způsobem a 
doporučuji zahrádkářům vyzkoušet tuto 
technologii. 
 

                                              A.Tkadlec 

SDRUŽENÍ ŠANCE 


