
 

 

                                                        
DVACET LET AMFOLKFESTU                                                                        Amfolkfest, o.s. 
Vernisáž výstavy v Galerii IC Pulčín. Zahájení je v 15.00 hodin 
 
BUDE UZAVŘENA OBECNÍ KNIHOVNA                                                     M. Trlica 
 
 
PIVNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ                                                                      R. Filák  
4. ročník turnaje smíšených družstev na hřišti PA. Nabídka několika druhů piva 
 
 
20. ROČNÍK AMFOLKFESTU MALÉHO FESTIVALU NA KONCI SVĚTA Amfolkfest, o.s. 
Hudební festival v areálu IC Pulčín. Začátek ve 12:00 hod. 
 
 
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE A PYTLÁCKÁ NOC 
Setkání na Střelnici. Začátek je ve 13.00 hod. Občerstvení a hudba zajištěno               Myslivci 
 
 
POSEZENÍ NA ROZHLEDNĚ NA ČUBOVĚ KOPCI                                     Kulturní komise 
Opékání špekáčků, zpívání, povídání. Čas bude upřesněný 
 
 
DOŽÍNKY NA TROCHTOVĚ POLI A MŠE SVATÁ                                      Val. nadace                          
 
 
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016                                                      Vedení ZŠ 
V sále KD v 8.00 hod. 
 
 
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU VYHOĎ BLINKR            SDH Fr. Lhota 
                                                                          
 
TRADIČNÍ POUŤ  
Slavnostní mše sv. v kostele Sv. Štěpána, pouťové atrakce, stánky 
 
 
BURČÁKOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ                                                        Volejbalový oddíl 
25. ročník turnaje smíšených družstev na hřišti PA. Nabídka kvalitního burčáku 
 
 
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU                   Obec Fr. Lhota 
Svozové vozy budou přistaveny v prostoru u obecních garáží u Juráčků 
——————————————————————————————————————————- 
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KALENDÁRIUM 

 

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo 2/2015 
vyšlo 30.6.2015 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 

www.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 

 

Ve Vašem okolí se ztratil náš  
7 let starý Labradorský retriever  

jménem ARGO.   
Pokud byste ho zahlédli či o něm získali jakékoliv informa-

ce, zavolejte nám prosím na naše telefonní čís-
lo 774542505 nebo napište na 

email pavlina.brlicova@seznam.cz 

 
PROVOZ MUZEA KARDINÁLA TROCHTY 

Muzeum bude otevřeno během prázdnin o víkendech vždy od 10 do 17 hodin 
Otevřeno bude i během pouti 5.-6.9.2015 

Návštěvu mimo tyto dny si můžete objednat na emailu obec@francovalhota.cz 
nebo na čísle 731 137 764 v pracovní dny. 

 
o tom, že třídit odpad není zbytečné svědčí i následující řádky. Naše obec recyklací elektrospotře-
bičů výrazně ulevila životnímu prostředí. V minulém roce jste odevzdali k recyklaci 74 televizí, 23 
monitorů a 314 kg drobného elektra.  
 

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. 
Obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale 
také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentál-
nímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody, jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.  
 

Víme také, o jaké množství jsme  snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. 
 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce 
odevzdáním shora uvedeného množství vytříděného odpadu uspořili 22,51 MWh elektřiny, 824,91 
litrů ropy, 105,24 m3 vody a 1,10 tun primárních surovin.  
 

Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,40 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů 
o 20,30 tun. 
 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má neza-
nedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. 
 

Osvědčení o úspoře emisí obdržela obec i od firmy EKO-KOM. Díky provozu systému tříděného 
sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se 
společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení ŽP a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora energie před-
stavuje 1 591 120 MJ, u emisí CO2 ekv. je to 69,161 tun. 
 

Věřím, že ve třídění odpadů budete pokračovat i v dalších letech. 
Karel Matůš, starosta 

Vážení spoluobčané, 

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU 
Materiál na domovní pří-
pojky 
Dodávku potrubí pro domovní 
přípojky jsme vzhledem k faktu, 
že se budeme moci připojovat 
na veřejnou kanalizaci až po 
kolaudaci, objednali až na měsíc 
září. V tomto měsíci máme 
přislíbený termín ukončení 
kolaudačního řízení. Vzhledem 
k velkému množství změn 
umístění přípojných šachet pro 
jednotlivé domy, jsme byli nu-
ceni upravit dodávku materiálů 
pro domovní přípojky jen na 
potrubí bez oblouků a odbo-
ček. Při výstavbě vzniklo mno-
ho přeložek a úprav kanalizač-

ních stok pro kolize se stávající-
mi inženýrskými sítěmi. Proto 
nejsme schopni zaručit správ-
nost kompletní dodávky potrubí 
pro jednotlivé rodinné domy. 
Mnoho změn bylo vyvoláno i 
jednotlivými majiteli domů, kdy 
při výstavbě hlavní stoky oproti 
projektové dokumentaci zjistili, 
že bude praktičtější přípojnou 
šachtu posunout. Každé posunu-
tí znamená jiný úhel připojení a 
už  nesedí naprojektované po-
trubí. Potrubí bude vydáváno za 
sníženou cenu   40%  nákupní 
hodnoty - oproti původně od-
souhlasených 50%. Rozdílem 
ceny chceme kompenzovat ná-

klady na pořízení spojovacího 
materiálu. Realizaci domovní 
přípojky si bude zajišťovat kaž-
dý sám. Pro napojení musí kaž-
dý majitel nemovitosti uzavřít 
smlouvu s Vakem Vsetín o li-
kvidaci odpadních vod a domlu-
vit se na způsobu převzetí pří-
pojky.  Upozorňujeme všechny, 
kteří si již zajistili materiál pro 
domovní přípojku, popř. ji již 
mají zrealizovanou, ať zruší 
objednávku materiálu na OÚ. 
Žádáme spoluobčany, kteří 
ještě nemají zaplacený projekt 
přípojky,  ať takto učiní co 
nejdříve. 

Miroslav Brlica, místostarosta 
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Velikonoční taneční zábava 
V místním kulturním domě na ní 4. dubna 
hrály skupiny Vyhoď blinkr a Intolerance. 
 

Překvapení pro naše důchodce 
Obec Fr. Lhota a kulturní komise místo málo 
navštěvované Besedy pro důchodce pozvala 
do kulturního domu Veselou trojku Pavla 
Kršky známou z televize Šlágr. Našich dů-
chodců přišlo 150. Měli vstup zdarma. Dalších 
platících návštěvníků bylo 100. Všichni se 
velmi dobře bavili. Většina přítomných si od 
začátku koncertu prozpěvovala s muzikanty, 
protože písničky znala z televize. Koncert se 
uskutečnil 9. dubna. 
 

Setí obilí na Trochtově poli 
Ve středu 15. dubna 2015 začal další ročník 

akce Valašské nadace Od zrníčka ke chlebíč-
ku. Žáci 2. třídy, za pomoci dospělých a Otce 
Stanislava zaseli obilí na Trochtovo pole.  
 

Vzpomínková mše v kostele sv. Štěpá-
na  
Letošní rok si v obci připomínáme 110. výro-
čí narození kardinála Štěpána Trochty. 16. 
dubna byla v kostele sloužena mše svatá, 
které se mimo jiných zúčastnil i O. Jan Bleša a 
O. Karel Hořák. 
 

A jako Austrálie 
V pátek 24. dubna se v kulturním domě kona-
la beseda  o cestě na druhý konec světa. O 
své cestovatelské zážitky se s přítomnými 

posluchači podělila naše občanka Jana Šerá. 
Vyprávění bylo velmi zajímavé. 
 

Stavjaní mája 
Místní myslivci uspořádali „stavjaní“ 30. dub-
na u kulturního domu. Letos již druhým 
rokem navázali na tuto obecní tradici, která 
se tu kdysi konala každý rok. 
Příchozím zde byly nabízeny speciality na grilu 
a čepované osvěžení. Děti měly radost ze 
skákacího hradu. 
 

Valašská krajina 
Výstava s tímto názvem byla instalována v 
Galerii IC Pulčín. Byly zde vystaveny fotogra-
fie ze soutěže se stejným názvem. Výstavu 
uspořádala organizace ČSOP Salamandr.  

našich hráčů, tak byla účast od Moravského 
písku až po Ostravu. Tento turnaj vyhrál 
Ladislav Plášek z Luhačovic, druhý byl Pavel 
Vrána z Luhačovic a třetí místo obsadil Petr 
Winkler z Ostravy. Z našich borců byl Alois 
Filák na jedenáctém místě.  
 

Výstava v Galerii IC Pulčín 
Od 27. června do 31. srpna t.r. je v Galerii IC 
Pulčín instalovaná výstava s názvem Dvacet let 
Amfolkfestu. Vystaveny jsou fotky, plakáty, 
články a další. V informačním centru se promí-
tá dokument ČT Jak se dělá festival. 
Na výstavu jste srdečně zváni. 
 

Výstava o bylinkách 
O.s. Vesničko má milovaná Pulčín připravuje v 
letních měsících výstavu o léčivých rostlinách 
rostoucích na Valašsku. Termín bude upřes-
něn. 
 

Dětský den 
Sdružení rodičů při ZŠ uspořádalo pro děti 
oslavu jejich svátku. Konala se 6. června na 
Střelnici. Připraveny byly různé soutěže, lano-
vá dráha, oblíbený skákací hrad a další. Děti i 
letos pobavila zvířátka pana Molka. Na závěr 
přilétlo i malé letadlo. Na Střelnici se sešlo asi 
85 dětí. 
 

Svátek Božího těla 
Na oslavu tohoto svátku byly kolem kostela 
připraveny čtyři venkovní oltáře. V průvodu 
šly děti, které zdobily cestu květinami. Hasiči 
z farnosti nesli baldachýn a korouhve. Bylo to 
v neděli 7. června. 
 

Aloisovský turnaj v mariáši 
V sobotu 20. června proběhl již 7. ročník  
tohoto turnaje. Zúčastnilo se 27 hráčů, tj. 9 
stolů a poprvé zde byla i mezinárodní účast 
hráče ze Slovenska z Malacek. Co se týká 

Projekt - Čtenářská a jazyková gramot-
nost 
Naše škola uspěla s projektovou žádostí, 
kterou vyhlásilo MŠMT. Projekt se skládá ze 
dvou částí. První část projektu se týká zlepšo-
vání úrovně čtenářských dovedností našich 
žáků a to prostřednictvím tzv. čtenářských 
dílen, které budou součástí výuky čtení. Výho-
dou je možnost pořízení minimálně 300 ks 
knih do školní knihovny. Do této fáze projek-
tu budou zapojeni žáci 2. - 7.třídy. Druhá část 
projektu je zaměřena na zlepšování jazykové 
gramotnosti. Dvacet žáků (převážně budoucí 
9.třídy) a dva učitelé pojedou 18. října na 
týden do Anglie, kde se budou zdokonalovat 
v angličtině . 
Celková částka, která byla pro žáky, učitele a 
vybavení školní knihovny tímto projektem 
získána činí 764.723,- Kč. 
 

DUBEN 

ČERVEN 

KVĚTEN 
Lhotě pokračovala slavnostním požehnáním 
rodného domu kardinála Š. Trochty s čp.55 a 
otevřením muzea. Dům požehnal litoměřický 
biskup Jan Baxant. S jeho historií a také bu-
doucností seznámila přítomné bývalá starost-
ka Ing. Kateřina Trochtová. Hovořil i salesián 
Beno Beneš, který poděkoval nepřítomnému 
Ing. J. Novosadovi, který se o lhotské dění 
kolem památky Štěpána Trochty asi nejvíc 
zasloužil. V doprovodném programu vystou-
pily děti ze základní školy, malá schólička, 
dechová hudba Lidečanka a kytarista Filip 
Mana. 
 

Květinový den 
Ve středu 13. května proběhl "Český den 
proti rakovině." Tři dvojice žáků naší 9. třídy 
navštívily několik firem a úřadů v naší obci a  
žluté květinky prodávaly i na ulici kolemjdou-
cím spoluobčanům. Všude byl o ně velký 
zájem. Mnoho květin si zakoupili i žáci naší 
školy. Celkem se prodalo všech objednaných 
200 žlutých květů a sbírka vynesla 4.644,- Kč. 
Děkujeme všem, kteří se do této charitativní 
akce zapojili a přispěli tak na boj proti jedné z 
nejzákeřnějších chorob. 
 

 

Den matek 
Kulturní komise připravila pro ženy v neděli 
17. května pohodové odpoledne s nabídkou 
služeb kosmetičky, kadeřnice, pedikérky aj. 
 

Svatodušní pouť 
V místní části obce Pulčín se 24. května po 
delší odmlce sloužila v kapli Sv. Ducha mše 
svatá. Na Pulčínách byla pouť.  
Mši celebroval O. Josef Červenka z Lidečka.  
Pouťové atrakce, kromě skákacího hradu, 
letos nebyly žádné. Stánkařů bylo hodně. O 
občerstvení se postaraly členky o.s. Vesnička. 
 

První svaté přijímání 
V kostele sv. Štěpána mělo 3l. května tuto 
slavnost 10 dětí z Francovy Lhoty a Valašské 
Senice.  
 

Kácení máje a koncert skupiny Dare-
band 
Kácení máje proběhlo s patřičným občerstve-
ním, které připravili místní myslivci v neděli 
31. května. V kulturním domě pak následoval 
koncert skupiny Dareband. Muzikanti a zpě-
váci byli opět skvělí. Jenom návštěvníků moh-
lo být víc. 

Šachový turnaj Hradní věž 
Tento se konal 2. května na hradě Brumov již 
po devatenácté. Finále se hrálo formou živých 
šachů. Zúčastnilo se 49 hráčů. Naši školu 
zastupovali Lucie Trochtová a Šárka Bělotová 
a dále Lukáš Sucháček a Daniel Kliš. Součástí 
programu bylo i slavnostní otevření turistické 
sezóny na Brumovském hradě. 
 

13. slet  čarodějek Dobrodějek 
Po jednoroční odmlce, způsobené počasím,  
se v sobotu 2. května slet opět konal. Letos 
poprvé ho pořádaly členky kulturní komise. 
Paní Anastázie Žídková z o.s. Vesničko má 
milovaná Pulčín předala pořadatelství před-
sedkyni kulturní komise. Vatra byla připrave-
na u pulčínské hospody. K tanci i poslechu 
hrála skupina Tož vitaj. 
 

Otevření muzea kardinála Š. Trochty 
V neděli 3. května se v obci konala neobvyklá 
událost. Dopoledne byla v kostele slavnostní 
mše svatá celebrovaná litoměřickým bisku-
pem Mons. Janem Baxantem. Vzpomínalo se 
na 110 výročí narození našeho rodáka kardi-
nála Štěpána Trochty. Neděle 3. ve Francově 

Stránka 2 OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ČTVRTLETÍM 

 TJ SOKOL 

Vážení spoluobčané, sportovní přátelé, 
 

byla ukončena fotbalová sezóna roku 
2014/2015. 
 
Umístění jednotlivých družstev: 
  
Žáci :     12. místo   26:151       10 bodů 
Dorost:   5. místo   61: 44        41 bodů 
Muži:     12. místo   52: 57        31 bodů 
 
Uplynulá sezóna byla velmi náročná, ale 
nakonec jsme si zachovali příslušnost 
hraných soutěží. Z důvodu stavby kana-
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Ačkoliv mariášová sezóna skončila v 
březnu, proběhly v poslední době v 
hostinci U Ptáčků dva zajímavé turnaje. 
16. května proběhlo „Pohárové klání 
patnáctičlenných družstev Východní 
Moravy“ a 20. června „Aloisovský mari-
ášový turnaj“.  U prvního jmenovaného 
turnaje to byl  1. ročník. Toto prestižní 
klání bude pokračovat příští rok v Uher-
ském Hradišti - u vítěze 1. ročníku.  
Druhé místo obsadila „Slovácká unie-
Hodonínsko“ a bronz získali „Valaši“. 
Chtěl bych poděkovat panu starostovi 
za aktivní pomoc při vyhodnocení letoš-
ních mariášových turnajů konaných v 
hostinci U Ptáčků. 

Milan Ptáček, pořadatel turnajů 
 
 

lizace jsme museli začátek jarní sezóny 
hrát na sousedních hřištích v Horní Lidči 
a Valašské Senici a i to bylo patrně příči-
nou  vlažné sezóny z pozice družstva 
dospělých. K výkonům se přidala zranění 
klíčových hráčů a prakticky po celou se-
zónu museli být nápomocni hráči doros-
teneckého věku a musím přiznat, že se 
toho zhosili velmi dobře. Družstvo do-
rostu podávalo stabilní výkony a právem 
neustále okupovalo popředí tabulky. 
Družstvo žáků je velmi mladé, ale i přesto 
je třeba jim poděkovat, že i přes velmi 

nepříznivé výsledky vydrželi a se ctí sou-
těž dohráli a doufám, že je to nepřestane 
bavit. V současné době je areál fotbalové-
ho hřiště ještě ve stavebním režimu, ale 
všichni doufáme, že  do začátku sezóny 
2015/2016 se nám podaří tento stánek 
zkulturnit tak, aby se všichni hráči a fot-
baloví příznivci cítili jako doma. 
Vedení TJ a samozřejmě i fotbalisté děkují 
divákům za přízeň 
S pozdravem  

Josef Bambuch předseda TJ 
 

 

Turistické akce, které se konaly ve 
druhém čtvrtletí t.r. 
 
• 5.4.   Velikonoční výlet na Králo-

vec      
14 turistů šlo trasu dlouhou12 km 
• 11.4.  Zahájení turistické sezóny 

na Pulčínských skalách   
40 turistů šlo trasu dlouhou10 km 
• 19.4.  Jilemnického jarná pětadva-

cítka      
15 turistů šlo trasu dlouhou 15 km 
• 25.4.   Po stopách Baťovy nedo-

končené železnice    
10 turistů šlo trasu dlouhou 15 km 
• 17.5.  Z Brumova do Střelné    
10 turistů šlo trasu dlouhou 20 km 
• 23.5.  Makyta - 31. ročník pocho-

du na Makytu    
34 turistů šlo trasu dlouhou 20 km 
• 31.5.  Kolem Nosické přehrady ̈  

 9 turistů ušlo trasu dlouhou 20 km 
• 7.6.  Galovské lúky        
11 turistů šlo trasu 20 km 
• 21.6.  Naučná stezka Jana Karafiá-

ta      
10 turistů šlo trasu 20 km 
• 28.6.   Zubák, rozhledna 

v Dohňanech na Tlstej hore    
13 turistů šlo trasu 22 km   
   
 Další akce budou podle počasí. Informa-
ce budou na nástěnkách u Jednoty, ve 
vitríně KČT, případně na stránkách ob-
ce. Podzimní zájezd na druhou část Po-
vážského Inovce se bude konat 28. září. 
Chceme navštívit také hrad Beckov, u 
kterého jsme loni stáli až večer při ná-
vratu z akce. 
  

      Za KČT Fr. Lhota  Karel Sucháček 

Hasičská družstva: 
Nová sezóna odstartovala jako obvykle 
už v květnu. Žáci se zúčastnili obvodo-
vého kola v Hovězí, kde skončili na 4. 
místě a tím postoupili do okresního 
kola, které se konalo v Horní Lidči. Zde 
obsadili pátou příčku. V dalších závo-
dech se jim podařilo umístit na krásném 
2. místě v Bystřičce a 4. místě ve Valaš-
ské Polance.  
Dorost odstartoval závody taktéž okres-
ním kolem v Horní Lidči, kde skončil na 
2. místě. V dalších závodech startovali již 
jako družstvo mužů B, protože v okolí 
není mnoho dorosteneckých soutěží. 
Všichni jsou to mladí kluci, kteří se tepr-
ve učí a získávají zkušenosti. 

Muži na obvodovém kole v Leskovci sice 
zvítězili v překážkách na 100 m, ale 
v další části závodu, útoku, praskla hadi-
ce a svůj pokus nedokončili a skončili 
daleko od předních pozic. Muži se opět 
účastní Slovensko Moravské hasičské 
ligy. Zatím mají za sebou 3 kola 
z celkového počtu 17ti a našim chlapům 
patří 8. příčka z 25ti se ziskem 23 bodů. 
(Krásno – 6. místo, Moškovec – 10. 
místo, Malá Bytča – 6. místo). Dále vy-
hráli noční soutěž ve Valašské Senici. 
Začátek této sezóny se dá hodnotit 
zatím jako zdařilý, tak uvidíme, jak to 
bude vypadat během letních prázdnin. 
V neděli 21. června se ve Francově Lho-
tě uskutečnil již 4. ročník pohárové sou-
těže. Novinkou této soutěže byl i ama-

térský on-line přenos přes kanál youtu-
be, který lze i nyní shlédnout ze zázna-
mu (do www.youtube.com zadat Pohá-
rovka Francova Lhota). Počasí celkem 
přálo a soutěže se zúčastnilo 46 druž-
stev (33 mužských, 9 ženských a 4 muž-
ské nad 35 let). U mužů vyhrál Mirošov, 
následovaný Vrběticemi a chlapy 
z Lednického Rovného (SK). U žen 
vyhrálo Vysoké Pole, následované Ne-
dašovou Lhotou a Ihrištěm (SK). U 
mužů nad 35 let vyhrálo Lidečko, druhé 
Louky a třetí byla Dubková.  
Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
divákům i soutěžícím, kteří přišli a užili 
si nedělní odpoledne.  

Martin Bambuch 
 

MARIÁŠ TURISTICKÝ ODDÍL 

SDH FR. LHOTA 



 
 
 

 
 

 Dne 3. května jsme za účasti lito-
měřického biskupa Mons. Jana Baxanta 
otevřeli naše muzeum kardinála 
Trochty. Otec Petr Chovanec SDB 
pořídil záznam slavnosti, který nám TV 
Noe poskytla na DVD, jež už byla v 
kostele distribuována. Od té doby naše 
muzeum navštívily mnohé menší 
skupinky z bližšího i vzdálenějšího okolí 
a také kněží vizovického děkanátu. 
Autobusy přivezly už dva poutní zá-
jezdy: farnost Kelč s otcem Janem 
Blešou a muže kroměřížského děka-
nátu s jejich kněžími. Ti také sloužili v 
našem kostele mši svatou (čtvrtek 
18.6. v 11 hodin). Pozornost okolí k 
muzeu poutá i putovní výstava o donu 
Trochtovi, zapůjčená nyní do farnosti 
Valašské Klobouky. Stolek s exponáty 
už má skleněný kryt, jen obsah se ještě 
pozmění, až se podaří sehnat po širší 
rodině pana kardinála více jeho osob-
ních předmětů. Expozice by se měla 
ustálit v konečné podobě během léta. 
 Celý autobus dětí se zúčastnil „výletu 
z náboženství“ - dětského eucharis-
tického kongresu v Olomouci v pátek 
15.5. Děti doprovázely některé ma-
minky, katechetka z Lidečka a třídní 

učitelka třeťáků. S její třídou – deseti 
dětmi jsme také prožili první svaté 
přijímání  (31.5.) a slavnost Těla a 
Krve Páně (7.6.) s eucharistickým pro-
cesím po straně kostela. Odpoledne 
měly děti i s rodiči na farní zahradě 
oslavu této události – jejich setkání s 
Ježíšem ve svátostech. 
 Skoro půl autobusu našich farníků, 
doplněných lidečskými, pokračovalo 
účastí na olomouckém eucharis-
tickém kongresu v sobotu 16.5. 
Mohli si vybrat duchovní program v 
jednom z pěti olomouckých kostelů a 
na závěr prožít společnou mši sv. v 
katedrále. 
 O prázdninách je připraven pro děti 
farní tábor na motivy „Divoký západ“ 
od 2. do 8. srpna na faře v Kelči. Na 
naší faře naopak přespaly děti ze Střelné 
a chystají se tu mladí z Lidečka (13.-
16.7.) a starší děti ze zlínské farnosti sv. 
Filipa a Jakuba (2.-7.8.). Pro pobyty dětí 
a mládeže na faře budeme po sezóně 
rekonstruovat koupelnu v přízemí fary. 
Všem přeji načerpání sil během dovo-
lených a celé vydařené léto! 
 

Otec Stanislav Zatloukal 

Živčákfest 
Valašská nadace uskutečnila v sobotu 
13. června 7. ročník Živčákfestu v Tur-
zovce. Naše schólička začínala zpívat 
jako první a vedla si velice dobře. Díky 
obětavé práci instruktorek měly děti 
nacvičeny písničky, za které sklidily asi 
největší potlesk. Také počasí se vydaři-
lo, takže děti a rovněž lhotští diváci 
měli bohatý zážitek z poutního místa. 
Tento festival otevřel před sedmi lety  
spolu s Valašskou nadací turzovský 
rodák Matúš Lašut slovy: 
„ Podávam Vám pútnickú štafetu, aby 
tunajšie, mnohými pútnikami vyšliapa-
né, chodníčky nezarástli bodliakmi“. 
 

Pouť na Sv. Hostýn 
Dne 20. června pomohla Valašská na-
dace spolu s vedoucími pěti valašských 
schól zorganizovat 1. ročník poutí 
schól na Sv. Hostýně.  
Je to předání štafety v organizování 
setkávání schól - našich Hradních tónů. 
Loňské 19. Hradní tóny v Brumově 
byly poslední. Místo toho bude Valaš-
ská nadace pomáhat mladým při pouti 
schól na Sv. Hostýn.  
Z Francovy Lhoty je hlavní organizátor-

Z NAŠÍ FARNOSTI 
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kou Radka Capilová. Hudební přehlídky 
se zúčastnilo 107 mladých zpěváků.  
Otec Stanislav nechyběl na jejich hezké 
mši svaté.  
Setkání mladých se protáhlo až do ne-
děle. 
 

Za živa do nebe 
S koncem školního roku byla ukončena i 
anketa Valašské nadace zaměřená na 
naše školáky, kteří svou činností, sna-
hou, pomocí, obětavostí a slušností 
mohou být ostatním příkladem. Nejlep-
ším vyhodnoceným zajistí nadace vyhlíd-
kový let nad Valašskem. Letos to bude 
už po deváté. Učitelé vyhodnotili jako 
prvního Mariana Šutu před Klárkou 
Matůšovou a Johanou Pechálovou. Kate-
chetka určila nejlepšího Jakuba Kováře 
před Antonínem Závadou a Monikou 
Trochtovou. U farníků získala nejvíce 
hlasů Leona Trchalíková před Pavlem 
Trčkou a Jakubem Žídkem. 

J.Kliš 
 
 
 
 

V letošním školním roce naši schóličku 
doprovázelo několik akcí. Teď v závěru,  
nás střídala akce za akcí.  13. června jsme 
se opět vydali na Turzovku horu Živčák, 
kde se konal už po sedmé 
„ŽIVČÁKFEST“. I přes velké horko se 
akce vydařila. Maminkám, které obětova-
ly svůj čas a zajistily dopravu, mnohokrát 
děkujeme. Hned ve čtvrtek 18. června 
jsme svým zpěvem přivítali kroměřížský 
děkanát, kde holky svým zpěvem dopro-
vázely celou mši. V pátek jsme si sbalili 
spacák a karimatku a vydali se na 1. Pouť 
schól na sv. Hostýn. Akce se velmi zdaři-
la. Počasí nám přálo. Program byl super a 
my si to tam všichni užili. Všem holkám 
děkujeme za celoroční aktivitu. Také 
bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás 
během roku jakkoliv podpořili a také otci 
Stanislavovi za jeho vstřícnost.  
Krásné prázdniny plné zpěvu, zážitků a 
sluníčka 

vedoucí schóličky 

 
 
 
 
 

V pátek 12. června 2015 se sešli bývalí 
učitelé z Francovy Lhoty. „Setkání se usku-
tečnilo ve Valašských Kloboukách. Bylo 
nás deset. Někteří se ze zdravotních dů-
vodů omluvili. Minutou ticha jsme uctili 
památku nejstaršího z účastníků (85 let) 
Zdeňka Mikesky. Naše pozvání přijali p. 
starosta K. Matůš a p. ředitel školy K. 
Sucháček, kteří nás seznámili s aktuálním 
děním v obci i škole, kde jsme učili.  
Potěšila nás nejen jejich účast, ale i to, že 
se v obci hodně změnilo k lepšímu.  
Těším se, že se příští rok sejdeme ve Fran-
cově Lhotě, abychom to uviděli a zažili 
přímo na místě.  
Přejeme všem Lhocanům všechno nejlepší, 
hodně zdraví, radosti a pohody.  
Vzpomínáme na Vás.“ 
Za učitele Karel Jarošek 
Na srazy chodí manželé Zdeněk a Eva 
Vinklárkovi, p. Mikesková, p. Nádvorníko-
vá (dř.Tělupilová), p. Ludková a další. 
 
 
 
 
 

SCHÓLIČKA 

BÝVALÍ UČITELÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navždy nás opustili 
13.4.2015 Antonie Kubicová (*1926) 
                 Francova Lhota 141 
14.4.2015 Anežka Ondrůšová (*1933) 
                Francova Lhota 297 
11.5.2015 Pavla Fichtelová (*1952) 
               Francova Lhota 325 
13.5.2015 Jan Šuta (*1940) 
               Francova Lhota 63 
25.5.2015 František Šulák (*1943) 
               Francova Lhota 200 
28.5.2015 Františka Nováková(*1930) 
               Pulčín 26  
21.6.2015 Alois Filák (*1945) 
               Francova Lhota 408 
27.6.2015 Ludmila Smetanová (*1940) 
               Francova Lhota 201 
 

19.4.2015 zemřela naše bývalá spoluob-
čanka Jarmila Horalíková (*1922) 
 

6.6.2015 zemřel Ludvík Vaculík (*1926) 
spisovatel a publicista, který namluvil naše 
DVD večerníčků Od sluníčka do tmy 
 

Čest jejich památce! 

EVIDENCE OBYVATEL 

Stránka 3 INFORMACE Z ÚŘADU  

 

Tanečnice z Francovy Lhoty 
Mnozí ani netušíte, že u nás ve Franco-
vě Lhotě vyrůstají úspěšné mladé taneč-
nice. V kategorii Mini to jsou  Nela 
Machů, Michaela Trčková a Sabina a 
Tina Mňačkovy. V kategorii Děti tančí 
Veronika Kroupová a Vanesa Brlicová. 
Nikola Řeháková je v kategorii Junioři.  
V kategorii průprava pro nejmenší ros-
tou další naše tanečnice Valerie a Bára 
Sucháčkovy. Všechny jsou členkami 
taneční skupiny ELES, vedené pod DDM 
ve Valašských Kloboukách.   
Ve stylu disco dance a disco show sjez-
dily letos téměř celou Moravu. Letošní 
soutěžní sezónu ukončila naše děvčata 
stylově. Předposlední květnový víkend 
vyrazila do pražské Lucerny s cílem 
předvést co nejlépe své taneční umění 
na mezinárodní soutěži MIA FESTIVAL. 
To se jim také podařilo. Ve svých kate-
goriích získala ve skupině Mini 2. místo, 
ve skupině Děti 3.místo a ve skupině 
Juni 3.místo. Dále formace Děti  získala 
9.místo na  Mistrovství ČR v Praze, kde 

ÚSPĚCHY NAŠICH SPOLUOBČANŮ 

 ČINNOST OBCE 
 
Zateplení školy 
Práce na zateplení tělocvičny,  pavilonu 
družiny a vstupních prostor se blíží do 
finále. Škola má již nový „ kabát“. 
Ve spolupráci se stavbou  ČŘB II. se 
podařilo doplnit chybějící asfaltové 
plochy a zvětšit parkovací místa.  
S pracovníky na VPP jsme vybourali 
starý komín a prováděli další práce. Po 
dokončení tohoto projektu bude škola 
z venkovní části hotova a můžeme 
postupně „ zvelebovat“ vnitřní části, 
které si určitě rekonstrukci zaslouží. 
 

Správa obecního majetku  
Naši pracovníci jako každé jaro zajišťo-
vali úklid po zimním období, údržbu 
zeleně, pomocné práce při rekonstruk-
ci rodného domu kardinála Trochty. Ve 
spolupráci se zámečnickou firmou Šerý 
jsme provedli opravu části mostu „ u 
Kořenků, “ který byl v havarijním stavu. 
Zajišťovali jsme i sběr nebezpečného 
odpadu a jsme nápomocni při dokon-
čování rekonstrukce Základní školy.  
Pro opravu našich obecních cest a vý-
stavbu sběrného dvora sbíráme vybou-
rané části chodníků, asfaltů z cest a suti 
ze školy. Tento materiál chceme rozdr-
tit recyklační linkou a použít pro další 
využití 
 

Cesty  
Od 30. března postupně opravujeme 
vedlejší cesty na úsecích, kde je kanali- 

děvčata soupeřila s tanečními školami. 
Letošní taneční sezóna je sice u konce, 
ale už se připravuje další ročník. 
Malým tanečnic ím gratulu jeme 
k dosaženým výsledkům a přejeme jim 
hodně úspěchů v dalších sezónách. 
 

Paní Irena Kopecká 
Letos 10. června obdržela paní Mgr. 
Irena Kopecká od  města Chlumce nad 
C id l i n ou  -  M ěKS K l i c pe rův 
dům,  Klubu autorů literatury faktu, 
Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních 
věd v Praze cenu Jaroslava Golla za 
knihu „Stoleté svědectví“. Jedná se o 
korespondenční lístky a dopisy posíla-
né z vojenských zákopů vojákem I. 
světové války Rudolfem Kalmusem 
svému bratru Adolfovi – spisovatelčinu 
otci. 
Paní Kopecké k udělení ceny gratuluje-
me. 
24. dubna 2015 pokřtila tato autorka  
v sále Staré radnice ve Valašských 
Kloboukách další knihu Proměny člo-
věka.  

 
 
 
zace již hotová. Od 4. července začínáme 
opravovat i hlavní komunikaci. Tato 
oprava bude nejnáročnější  etapou celé 
výstavby. Čekají nás omezení, která bu-
dou probíhat po celý měsíc červenec a 
měla by skončit 6. srpna. Největší ome-
zení bude o víkendu od 4.7. do 5.7., kdy 
bude uzavřena celá spodní část vesni-
ce a to od začátku až po odbočku 
k Prodexu. Náhradní trasa bude pomo-
cí dopravního značení vedena přes Pul-
čín. Další etapy budou od hostince ,, U 
Ptáčků “ po OÚ, od OÚ  po č. p. 334 
Filákovi, od  č. p. 140 Černočtí po 
„Kočičinu“. Podrobný popis všech etap, 
včetně mapky je přílohou tohoto zpravo-
daje a je i umístěn na našich obecních 
internetových stránkách.  Pro představu 
o rozsahu prováděných prací opravuje-
me:  
 
Celkem nových asf. ploch………37 000 m2  
Krajská komunikace ……………12 000 m2   
Vedlejší MK……………………  25 000 m2 
Hotových máme ……………… 17 000 m2 
 

 
Stavba ČŘB II. nám opravuje úseky ko-
munikace, kde byly prováděny výkopy 
pro pokládku kanalizace. Pro názornost 
– od osy výkopu nám musí  opravit 1,2 
m na každou stranu výkopu. Zbytek 
platíme v rámci tzv. „Opčního práva“ 
sami.  Pokud jde výkop středem komuni-
kace stavba provádí opravu celé komuni- 

 
 
 
kace bez naší spoluúčasti. Podrobným 
zaměřováním se nám podařilo snížit naši 
spoluúčast o 4 000 m2. K situaci ke 
krajské komunikaci - na začátku přípravy 
rekonstrukce komunikací nám bylo 
oznámeno, že po opravě cest stavbou 
nám zůstane 1,5 km staré neopravené 
cesty. To by znamenalo, že budeme mít 
silnici přes obec vyspravenou jen 
„záplatama“. Vyjednáváním s vedením 
stavby a se zástupci ŘSZK  se nám po-
dařilo domluvit opravu krajské komuni-
kace skoro v celém rozsahu. Chybí nám 
zatím jediný úsek komunikace a to od 
odbočky k Prodexu po hostinec „U 
Ptáčků“, což je 300 m. ŘSZK zatím ne-
má pro tento úsek finanční prostředky a 
stavbou ČŘB II. nebyl tento úsek do-
tčen. Snažíme se ještě domluvit opravu i 
tohoto chybějícího úseku. Snad budeme 
úspěšní. 
Čeká nás období dopravních omezení a 
nepřijemných zdržení  – věříme, že tuto 
náročnou situaci společně s dávkou 
trpělivostí všichni zvládneme a na konci 
prázdnin už budeme jezdit po nových 
komunikacích. Do konce října budou 
dokončeny i chodníky a utichne stavební 
ruch, který je již několik měsíců nebýva-
lý.  
Děkujeme všem za pochopení a trpěli-
vost. 

M. Brlica, místostarosta 
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ČISTÁ ŘEKA BEČVA II 

Stavební práce na stavbě ČŘ Bečva II. 
se blíží do finále. Oproti malému 
množství odvedené práce na konci 
loňského roku se podařilo dohnat 
ztrátu a k 30. červnu je dokončena 
výstavba sp laškové kanal izace. 
V současné době probíhá předávání 
jednotlivých stok VaKu Vsetín. Souběž-
ně s předáváním kanalizačních stok 
připravuje realizační firma kolaudaci. 

Začínají se upravovat pozemky, oploce-
ní, chodníky a všechny škody vzniklé při 
realizaci. Kontaktní osoba firmy Berger 
Bohemia a. s.,která je pověřena odstra-
ňováním nedodělků a škod je pan Ježek 
(tel. 731550378).  Mnozí jste již byli 
osloveni zástupkyní této firmy paní Slo-
vákovou (tel. 731550620) s žádostí o 
převzetí pozemku. Upozorňujeme, že 
podpisem tohoto dokladu stvrzujete 

převzetí pozemku od realizační firmy a 
nepožadujete již žádné kompenzace. Mno-
ží se nám případy, kdy podepíšete převze-
tí pozemku a požadujete po nás dodateč-
né úpravy. Obec nemá prostředky na 
náhrady vzniklých škod a je proto důležité 
tyto nahlásit buď paní Slovákové nebo 
panu Ježkovi a požadovaný doklad pode-
psat až po odstranění závad. 

CHODNÍKY 

S blížícím se koncem stavby „Čistá 
řeka Bečva II.“ pracujeme i na výstav-
bě chodníků. Tyto chodníky provádí-
me ve třech stavbách. Po dokončení 
budou nové chodníky přes celou obec 
v délce 3,5 km. Budování chodníků je 
rozděleno do tří staveb dle stavebních 
povolení a hlavně způsobů financování. 
 

I.  „Výstavba chodníků a dešťové 
kanalizace v obci Francova Lhota 
SO 01-08“  
Stavba zahrnuje vybudování dešťové 
kanalizace a výstavbu chodníků 
v místech podél hlavní silnice III. třídy, 
kde byly pouze příkopy. Chodníky 
jsou rozděleny na osm stavebních 
objektů. Na jejich výstavbu jsme požá-
dali o dotaci ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury /SFDI/. Vzhledem 
k tomu, že podmínkou obdržení dota-
ce jsou ucelené části chodníků, tak 
jsme žádost  rozdělili na dvě části. 
Stavební objekt SO-08, což je část od 
školy po kostel. Vysoutěžená cena je 
2,9 mil. korun a máme přiznánu dotaci  
od Státního fondu dopravní in-
frastruktury ve výši 2,5 mil. korun, 
což je 85% a vlastní podíl činí 0,4 mil. 
korun, což je 15%.  
O dotaci na SO 01-07, která zahrnuje 
sedm částí chodníků od začátku obce 
až po obecní úřad se nyní rozhoduje 

na SFDI. Protože to není ucelená část 
chodníků museli jsme ještě doložit pro-
jektovou dokumentaci oprav stávajících 
chodníků a tím prokázat, že od začátku 
obce po OÚ bude nový ucelený chod-
ník, který splňuje požadavky na sklony 
chodníků, výšky, vodící linie a další para-
metry. Např. sjezdy z hlavní silnice na 
naše místní komunikace nesmí být širší 
jak 6,5 m apod. Vysoutěžená cena  je 6 
mil. korun, pokud bychom obhájili náš 
záměr a obdrželi dotaci ve výši 85% 
činila by 5 mil. korun a  vlastní prostřed-
ky by byly ve výši 15% 1 mil. korun. 
Dodavatelem je ve vysoutěženém opč-
ním právu firma Berger Bohemia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. „Oprava chodníků ve stavbě 
Čistá řeka Bečva II. 
Stavba zahrnuje opravu starých chodní-
ků dotčených stavbou kanalizace. Tato 
oprava by obnášela uvést chodníky do 
původního stavu, včetně původních ob-
rubníků a obnovy dlažbou o rozměru 
30x30 cm. Po jednáních s vedením stav-
by se nám podařilo prosadit celkovou 

výměnu jak obrub, tak dlažeb a navíc 
někde doplňujeme chybějící dešťovou 
kanalizaci. Snažíme se dostat do stavby 
nákladově co největší část, ale budeme 
se muset finančně spolupodílet. V této 
době nemůžeme ještě přesně vyčíslit 
úplnou výši nákladů. Probíhají jednání o 
výši uznatelných nákladů, které je 
schopna stavba uplatnit do dotační 
části. Náš podíl v současné situaci činí 
cca  400 tisíc korun. Věříme, že tato 
částka se už nebude zvyšovat. 
 

III. „Výstavba chodníků v obci 
Francova Lhota“ 
Stavba zahrnuje opravu starých chodní-
ků, které nebyly dotčeny kanalizací 
v prostoru od Prodexu po Ptáčka. 
Dodavatelem stavby je TM Stav Vsetín 
a celkové náklady jsou 1,4 mil. korun.  
Na tuto akci jsme podali žádost do 
„Programu obnovy venkova Zlín-
ského kraje“. V tomto programu 
můžou větší obce dostat dotaci pouze 
do výše 40% a tuto jsme dostali ve výši 
558 tisíc korun. Tato stavba je tudíž 
spolufinancována z „Programu obnovy 
venkova ZK“. 
 

DALŠÍ AKCE 

ČR a odborem dopravy Městského 
úřadu Vsetín a obec instalovala nové 
značky. Cílem bylo zabránit návštěvní-
kům této části obce stání na místních 
komunikacích. Tímto by se dopravní 
situace měla zlepšit. Jak občané, tak 
chalupáři můžou vjíždět do obce bez 
omezení, ale musí parkovat na svých 
pozemcích mimo veřejné komunikace. 
 
 

Oprava kříže u Židků č.p. 1. 
V minulých letech proběhly opravy všech 
křížů v obou částech obce. Poslední, 
který nebyl odborně opraven, zůstal kříž 
u č.p. 1 v Pulčíně. Ministerstvo pro místní 
rozvoj vyhlásilo možnost podání žádosti o 
dotaci na opravu drobných sakrálních 
staveb a křížů. Je možnost získat až 70% 
dotace. Projekt opravy tohoto kříže nám 
zpracoval kameník pan Jiří Rejda 
z Brumova.    

Změna dopravního značení 
v Pulčíně 
Stávající dopravní značení „Zákaz vjezdu 
s dodatkovou tabulkou dopravní obslu-
ze vjezd povolen“ neodpovídalo silnič-
ním předpisům. Obec vydávala povolení 
pro naše občany a chalupáře. Výjimky 
v dopravě může vydávat pouze policie 
ČR a nikoliv obec. Proto jsme nechali 
zpracovat návrh nového dopravního 
značení. Tento byl odsouhlasen Policií 

ŽÁDOST O DOTACI 

 

 

 V jarních měsících jsme se zúčastnili 
několika soutěží. Družstvo mladších žáků 
vyhrálo ve Valašské Polance okrskový 
turnaj v minikopané a v okresním kole 
obsadilo 5. místo. V atletické soutěži 
Pohár rozhlasu obsadila naše škola 
v okrskovém kole v Horní Lidči 2. místo. 
Je to úspěch hlavně u žákyň, kterých 
máme ve škole pouze 10 mladších a 14 
starších a výběr je tedy ve srovnání 
s velkými školami malý. Na turnaji ve 
florbalu ve Střelné obsadila naše družstva 
starších žáků 2. a 3. místo. V soutěžích 
jednotlivců vyhrál Michal Urubek žákov-
ské turnaje ve stolním tenisu ve Střelné, 
Francově Lhotě a v Horní Lidči. 
V ostatních soutěžích byli opět dobří 
včelaři.  Podrobněji popsáno v dalším 
příspěvku. 
 Letos končí na naší škole hlavní kuchařka 
paní Božena Matušincová, která odchází 
do zaslouženého důchodu. Chceme jí 
poděkovat za všechny strávníky za to, že 
nám připravovala různé dobroty po dobu 
26 let a popřát jí hodně zdraví, aby si 
zaslouženého odpočinku užila co nejdéle. 
  
Rekonstrukce poslední části školy se blíží 
k závěru, na podzim bychom chtěli při-
pravit  Den otevřených dveří pro veřej-
nost, protože v hlavní budově se učí 
letos 120. rok. Je to v okolí nejstarší 
funkční škola. Školní rok 2014/15 byl 
ukončen již v pátek 26. června. 
 

Seznam vycházejících žáků  
Bambuch Kamil  - SŠ gastr., hot. a lesnic-
tví Bzenec - lesní mechanizátor 

Hořánek Dominik - SPŠS Vsetín - strojí-
renství - výpočetní technika 
Kindl Antonín   - SUPŠ Uherské Hradiště 
- multimedia  
Kliš Adam   - Gymnázium a SOŠ Slavičín - 
mechanik-seřizovač 
Kliš Roman   - SOŠ Kopřivnice - kon-
strukce a výroba automobilů 
Kořenek Josef   - SPŠS Vsetín - strojíren-
ství – výpočetní technika 
Martinka Michal  - SŠIE a Ř Rožnov - 
informační technologie 
Silvestr Roman  - Gymnázium Valašské 
Klobouky  
Vítězslav Škuláň  - SPŠ a SHŠ a SZdŠ 
Uherské Hradiště - počítačová     podpora 
konstrukce a výroby 
Šuta Marian   - SOŠJ. Sousedíka Vsetín - 
gastronomie 
Trčka Jaroslav   - SOU J.Sousedíka Vsetín - 
truhlář 
Danihlíková Miriam  - TSOŠ veterinární 
Kroměříž - veterinářství  
Martinková Eliška  - SPgŠ Kroměříž - 
předškolní a mimošk. pedagogika  
Řeháková Nikola  - SOŠ J. Sousedíka 
Vsetín  - gastronomie 
 

Vycházejícím žákům přejeme úspěchy 
v jejich dalším studiu a následně spokoje-
nost ve zvoleném povolání. 
 V závěru školního roku bych chtěl podě-
kovat všem zaměstnancům školy za jejich 
celoroční práci a popřát jim hezkou 
dovolenou. Žákům přeji krásné prázdni-
ny, aby také oni načerpali nových sil a ve 
zdraví se vrátili v září do opravené školy.  
 Školní rok 2015/2016 začne v úterý 1. 

září v 8,00 hodin v budově kulturního 
domu. 

        Za školu Karel Sucháček 
 
Včelařský kroužek  
V letošním roce jsme s dětmi absolvovali 
2 soutěže. První se uskutečnila u nás ve 
škole za účasti žáků z Lidečka, Horní 
Lidče, Dohňan a Púchova. Děti měly 
možnost si zopakovat své znalosti a zís-
kat nové, které potřebovaly při soutěži 
Zlatá včela. Ta letos proběhla v Rožnově 
za účasti téměř stovky soutěžících z 
mnoha kroužků celého kraje. Z mladších 
žáků byl nejlepší z našich Petr Slovák, U 
starších žáků obsadila krásné 3. místo 
Miriam Danihlíková z 9. třídy a postoupi-
la do celostátního kola. Tam skončila na 
18. místě ze 36 žáků, což je velmi pěkné 
umístění, protože zde je velká konkuren-
ce. Ráda bych tady pochválila Mirku Da-
nihlíkovou a Mariana Šutu (taktéž žák 9. 
třídy), kteří celé roky vzorně reprezen-
tovali naši školu. Vždycky na ně budeme 
rádi vzpomínat. Za jejich činnost v 
kroužku jim patří poděkování. Oba dnes 
už včelaří, o to nás práce více těší. Ráda 
bych zde také poděkovala Sdružení rodi-
čů při ZŠ,  které soutěž u nás ve škole 
finančně podpořilo. Byly nakoupeny ceny 
a občerstvení pro soutěžící. Přejeme 
Vám všem krásný letní čas v přírodě, kde 
bzučí včely.  

Ludmila Ptáčková 

Poslední čtvrtletí letošního školního 
roku bylo ve znamení výletů, exkurzí a 
mimoškolních akcí. 
Děti navštívily 5x školní bazén v Brumo-
vě. Povozily se na koních v místním Hu-
cul clubu a strávily pěkné dopoledne na 
hradě Brumov.  
Zdařilý byl i program v Envicentru Vyso-
ké Pole.  
V rámci akce Noc v mateřské škole jsme 
si udělali výlet na naši rozhlednu. Byli 
jsme se podívat i v Městském divadle ve 
Zlíně na pohádku Princezna se zlatou 
hvězdou. Školní výlet jsme letos netra-
dičně strávili na Ranči ve Všemině, kde 
se děti seznámily s životem indiánů. Vy-
zkoušely si jízdu na koních, střílení z luku 
a hod podkovou nebo lasem. 
Program byl ale pro předškolní děti ča-
sově náročný. 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Stránka 5 NOVINKY Z NAŠICH ŠKOL 

Rozloučení s předškoláky proběhlo ve 
spolupráci s žáky 9. třídy naší školy. Ti 
připravili pro naše děti cestu pohádkovým 
lesem, jejímž vyvrcholením bylo hledání 
pokladu a pasování předškoláků na školá-
ky. Žákům 9. třídy děkujeme za ochotu a 
pěkný přístup k mladším kamarádům. 
V dubnu proběhl zápis dětí do MŠ pro 
nový školní rok. Přihlásilo se 16 dětí. 
Vzhledem k tomu, že letos odchází do 
základní školy 18 dětí, mohli jsme všem 
žádostem vyhovět a ještě dvě místa zůsta-
la volná.  
Provoz MŠ končí 10.7.2015 a nový školní 
rok bude zahájen 1.9.2015.  
Z naší MŠ odchází p. uč. Dagmar Dubnic-
ká. Přechází do Horní Lidče, kde bude 
pracovat jako ředitelka MŠ. I když v naší 
školce strávila pouhý rok, získala si srdíč-
ko nejen dětí, ale i mnoha rodičů.  

Děkujeme a přejeme jí v novém působišti 
hodně úspěchů. Na její místo byla přijata 
po konkurzním řízení absolventka peda-
gogické školy Karolína Bednářová ze 
Střelné. Obě  tyto paní učitelky pracují 
pouze  na zástup za mateřskou dovolenou 
p. uč. Dubovcové.  
Ani v době prázdnin se nebude v MŠ za-
hálet. Chystá se zateplení a fasáda hospo-
dářské budovy, úpravy na školní zahradě a 
výměna nábytku ve 2. třídě.  
Přejeme dětem krásné slunečné prázdniny 
plné společných zážitků a budoucím ško-
lákům šťastné vykročení do života v zá-
kladní škole. Všem dobrovolným spolu-
pracovníkům a sponzorům děkujeme za 
jejich přízeň. 
Na shledanou v září se těší 

všichni z MŠ 


