KALENDÁRIUM

Ne 4.10.2015

říjen

So 14.11.2015
u Ranče U Zvonu

FARNÍ ODPOLEDNE SE SV. TEREZIÍ U KAPLIČKY VE DVOŘISKU
Společný odchod ve 14.00 hod. od kulturního domu, začátek ve 14.30 hod.

Farní úřad

VÝSTAVA HŘIBŮ

Spolek houbařů

ZABIJAČKOVÝ DEN
prodej zabijačkových specialit

Kulturní komise

Zpravodaj
Obce Francova Lhota
Číslo III/2015 | Ročník XX1V.

Pá 20.11.2015
kulturní dům

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Základní škola

Ne 22.11.2015
kulturní dům

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA

Kulturní komise

Ne 29.11.2015
kulturní dům

ADVENTNÍ DÍLNA
Výroba a prodej vánočních dekorací - svými výrobky můžete přispět i Vy
Začátek ve 14.00 hod

Přejeme Vám
příjemný barevný
podzim

Kulturní komise

SPOLEČNÉ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
před kulturním domem v 17.00 hodin

So 5.12.2015
Kulturní dům
So 12.12.2015
Kulturní dům

Vážení spoluobčané,

MIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA

TJ Sokol

VALNÁ HROMADA SDH FRANCOVA LHOTA

SDH

——————————————————————————————————————————INZERCE

ZUBNÍ LÉKAŘ MUDR. JAN CÍSAŘ
přijímá nové pacienty
Ordinuje ve Zdravotním středisku Francova Lhota
Čt 7.30 - 16.00 hodin
Pá 7.30 - 13.00 hodin

MICHAELA TRCHALÍKOVÁ nabízí služby:
- barvení obočí, řas
- depilace obličeje
- kadeřnické služby
Telefonní číslo: 773 670 567
Při objednávce uvádějte, že se objednáváte do Francovy Lhoty

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo 3/2015
vyšlo 30.9.2015 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
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V letošním roce, kdy naše škola doznala dalšího zlepšení vzhledu, si připomínáme 120. výročí od
položení základního kamene budovy.
Není na škodu si připomenout, jak to tehdy za nadučitele Josefa Merlíčka bylo.
„Bylo rozhodnuto, že se ve Francově Lhotě bude stavět nová škola, moderní a prostorná i s velkým
bytem pro nadučitele. Přípravné práce začaly již na podzim r.1894. Na obecním pozemku poblíž
splavu, nedaleko od místa nové školy, začaly se dělat cihly. Při této akci ochotně pomáhali všichni
občané, dokonce i školní děti. Vozily hlínu, míchaly ji a podávaly na stoly cihlařům. Cihly byly nejprve kladeny do řad, aby trochu vyschly a potom skládány tak, aby se na místě mohly vypálit. O tuto
práci se s radostí dělili šťastní občané francolhotští, které vedl nadučitel Merlíček se svými syny
Adolfem a Teodorem.
Radostná to byla práce, když ze syrových cihel byly skládány pece a když jich byl již dostatečný
počet, bylo navozeno palivové dříví, poskládáno do pecí a slavnostně za účasti obecního zastupitelstva, faráře i Merlíčka zapáleno. Když byla tato první pec zapálena, desítky občanů s celým obecním
zastupitelstvem, začaly zpívat národní písně a mládež neodolala a okolo pece si zatančila.
Když cihly byly vypáleny, pec rozebrána, hotové cihly byly odnášeny a odváženy k staveništi budoucí
školy.
Po novém roce 1895 byl Merlíček zvolen do obecního zastupitelstva, aby ještě lépe se mohl věnovat stavbě nové školy. Začátkem května 1895 přijel do Lhoty c.k. inženýr, který vytýčil místo pro
novou školu na pozemku souseda Kroupy, který jej postoupil za 500 zlatých.
Stavbu dostal nejprve nějaký stavitel z Holešova, ale kloboucký stavitel Haas byl levnější, a tedy mu
byla stavba zadána za 16.500 fl. Časně z jara byly vyměřeny základy a v červnu 1895 bylo svěcení
základního kamene. Slávy bylo ve Lhotě mnoho. Všichni se těšili, že konečně budou mít školu, po
níž dlouho toužili a nejvíce se snad z toho radovali Merlíčkovi, že se konečně budou moci vystěhovat z lidomorny, jak říkali staré škole. Stavba rychle pokračovala za vydatné pomoci všech občanů.
Do zimy byla již celá pod střechou a pracovalo se uvnitř. 9. května 1896 byla škola slavnostně vysvěcena.“
Citováno z knihy Jana Blesíka Francova Lhota 1. díl

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU
Rozbor pitné vody
Laboratoř VaK, a.s. Vsetín nabízí občanům zhotovení rozboru
pitné vody ze studny nebo vrtu.
Cena rozboru je 1500,- Kč a
jeho součástí je konzultace k
výsledkům.
Na telefonních číslech
571414363 nebo 731822311 si
můžete objednat odebrání
vzorku. Odběr lze zajistit i
osobně - po vyzvednutí vzorkovnic v laboratoři. Adresa:
VaK, a.s. Centrální laboratoř,
Jiráskova 1089, Vsetín, email:
vaclav.janik@vaksvs.cz

Okleštění stromoví
ČEZ Distribuce, a.s. si ve smyslu
ustanovení §25 odst.3 písm. g)
zákona 458/2000 Sb. dovoluje
požádat vlastníky a uživatele
dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a
spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy v jejím majetku. Zásah proveďte v období
vegetačního klidu do 15. listopadu t.r. Leták s bližšími informacemi najdete na našich obecních
stránkách v Aktualitách.

Informace k plánovaným
měřickým pracím
V rámci obnovy katastrálního
operátu digitalizací katastr.
mapy v k.ú. Pulčín je prováděna
revize identických bodů a následná geodetická měření. V
souvislosti s těmito činnostmi
bude potřeba, aby bylo zaměstnancům Odd. obnovy katastr.
operátu KÚ pro ZK umožněno
vstupovat nebo vjíždět služebním vozidlem na dotčené nemovitosti. Měření potrvá do 30.
října 2015.
Při tomto geodetickém měření
se nebudou vytyčovat hranice
pozemků.
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ČERVENEC
Za živa do nebe
5. července 2015 létalo nad Francovou
Lhotou malé letadlo. Vyhlídkový let v
něm absolvovaly děti, které byly vybrány
dospělými. Valašská nadace tak uskutečnila další z pravidelných akcí. Občany,
školou i farníky byla vybrána Leonka
Trchalíková, Klárka Matůšová a Jakub
Kovář.
Snad bude napečeno
V Muzeu kardinála Trochty se v pátek
10. července pekl chleba. Při rekonstrukci rodného domu rodiny Trochtovy se podařilo v kuchyni zachovat původní pec. Členové Valašské nadace
pozvali ženy ze sousední Valašské Senice, aby tu upekly chléb. Při následné
ochutnávce lhotského chleba a výrobků
okolních pekáren bylo veselo. Přispěli k
tomu zpěváci a tanečníci ze souborů
Ostrévka a Vranečka z Nového Hrozen-

kova. Tato akce zahájila spolupráci muzeí Kardinála Štěpána Trochty, Antonína
Strnadla v Novém Hrozenkově a Zvonice Soláň.
Pivní volejbalový turnaj
Letošního ročníku, který se konal
18.července, se zúčastnilo pouze 6 družstev. Důvodem byl asi termín konání
turnaje v období dovolených.
K ochutnání byl opět pestrý výběr piv z
malých pivovarů z Pivního Baru U Šepleťa.
Na prvním místě skončilo družstvo 3,5
promile (obhájci z loňska) před Francovou Lhotou. Následovali Žabáci, Šepleti,
Wifikundace a Volání divočiny.
Výstava Amfolkfest 20 let
Jelikož tento hudební festival dovršil
letos dvaceti let, uspořádali pořadatelé v
Galerii IC Pulčín výstavu z jeho historie.
Vernisáž byla 27. června a fotografie a

plakáty z jednotlivých ročníků byly k
vidění během letních prázdnin. Vernisáž
hudebně doprovodil Pavel Strnka.
20. ročník Amfolkfestu v Pulčíně
V pátek 24. a v sobotu 25. července se
opět uskutečnil v areálu IC tento malý
hudební festival. V pátek bylo vystoupení
kapely Dareband, která zde slavila 10.
výročí založení. Hlavním hostem sobotní
přehlídky byla kapela Nezmaři. Závěr
akce patřil country bálu se skupinou
Karel Zich Revival.
Myslivecké odpoledne a pytlácká
noc.
Místní myslivci i letos navařili speciality
ze zvěřiny a pozvali příznivce této kuchyně na Střelnici. Všem chutnalo. K
dobré zábavě přispěla skupina Pepino.
Pro děti zde byl přistaven skákací hrad.
Zabavit se mohly i ve výtvarných dílničkách pod vedením lektorky.

SRPEN
Lečivé rostliny
Výstava bylin z valašských luk, mezí a
hájů byla otevřena 1. srpna v Galerii IC
Pulčín. Bylinky zde byly nejenom vystaveny, ale daly se zde zakoupit i výrobky
z nich. Např. léčivé masti, kapky nebo
destiláty. Všechno toto připravily členky
o.s. Vesničko má milovaná Pulčín.
Požár
V období letního sucha došlo opravdu k
požáru lesního porostu. Bylo to 13.
srpna. Hořel lesní porost na rozhraní
obcí Zděchov a Francova Lhota, část
Pulčín. Do hašení se zapojili mimo jiné i

naši hasiči. Hasit pomáhal také vrtulník.
Díky včasnému zásahu nedošlo k většímu rozšíření ohně. Velkým štěstím bylo,
že oheň, který způsobil blesk, uviděli
procházející turisté, kteří ho ohlásili.
Škoda vznikla i na obecním lese v této
lokalitě.
Na chleba sa těžko dělá
Památník Antonína Strnadla v Novém
Hrozenkově ve spolupráci s Muzeem
kardinála Štěpána Trochty a Zvonicí na
Soláni uspořádal besedu o pečení chleba
spojenou s ochutnávkou různých druhů
chleba. Zúčastnili se i členové Valašské

nadace a pekařky, které pekly chleba ve
Francově Lhotě. Vše bylo doplněno
spoustou valašských písniček cimbálové
muziky Kotula a Ostrévka.
Setkání na rozhledně na Čubově
kopci
Kulturní komise uspořádala už po desáté společné posezení u táboráku. Pod
rozhlednou se hrálo na kytary a zpívalo.
Bylo zajištěno občerstvení v podobě
špekáčků a čepovaného piva. Příchozích
bylo asi 50. Toto setkání se pravidelně
koná u příležitosti výročí znovuotevření
rozhledny (2004).

ZÁŘÍ
Pouťová taneční zábava
V sobotu 5. září ji v místním kulturním
domě uspořádali hasiči. Hrála skupina
Vyhoď blinkr. Jako předkapela vystoupila
mladá skupina Patriot. „Blinkři“ si na
půlnoc připravili pro přítomné překvapení. Na pódiu se k nim přidali muzikanti z
Polančanky. Spojil se tak big beat s dechovou hudbou, což bylo obecenstvem
přijato velmi kladně.
Francovolhotská pouť
Jelikož se termín naší pouti kryje s poutí
v Pržně, byly letošní atrakce trochu jiné.
Zajímavější byly hlavně pro děti. V nabízeném sortimentu stánkařů nebylo nic
neobvyklého. U Ptáčků prodávali chutný

burčák. Počasí už nebylo úplně letní, což
se asi projevilo v návštěvnosti.
Mlácení obilí
Žáci 3. třídy s p. učitelkou a Otcem Stanislavem byli 10. září přítomní mlácení
obilí sklizeného z Trochtova pole. Letos
se ještě mlátilo u „Šimků“, ale postupem
času byl se měla mlátička přestěhovat do
blízkosti rodného domu kardinála Štěpána Trochty.
Změnou bylo místo mletí mouky. To se
uskutečnilo 21. září v S marketu v Horní
Lidči, kde je nově několik měsíců otevřený kamenný mlýn. Z mouky bude následně upečený chléb a z části hostie pro
první svaté přijímání.

Burčákový volejbalový turnaj
Jeho, letos už 26. ročník, se uskutečnil
ve sportovním areálu 19. září.
Pořadí: 1. 3,5 promile Horní Lideč, 2.
Tuřany, 3. Opilé krásky, 4. Degustační
komise Tuřany, 5. Hřebíci, 6. Šance, 7.-8.
Žabáci a Mladí a neklidní, 9. Wifikundace.
Kategorie nad 50 let: Dálnice - Francova
Lhota 4 : 3 , Walašská cyklistická peruť
nedorazila.
Při turnaji se prodalo se 230 l kvalitního
burčáku, 12 kg uzenin a 40 porcí kyselice.

SDH FR. LHOTA
Co jste hasiči, co jste dělali

doplněno o již končící žáky.

Vážení spoluobčané, sportovní přátelé. Hasičská soutěžní sezóna pomalu
končí, tak si pojďme připomenout to
nejlepší a nejdůležitější z léta 2015.

Muži si vedli celkem důstojně a podařilo
se jim také pár slušných výsledků, a to
hlavně v blízkém okolí. Obsadili celkem 6
x 1. místo (Poteč, Mirošov, Bystřička,
Vrbětice - noční soutěže, Študlov a Vydrná - denní soutěže) a jedno 3. místo na
noční soutěži v Horní Lidči. Celkem se
zúčastnili 35 soutěží a lze tedy napsat, že
z každého čtvrtého závodu dovezli pódiové umístění.

Nejprve začneme těmi nejmladšími,
tedy žáky. Mezi jejich nejlepší
umístění v tomto čtvrtletí patřilo 1.
místo z Jarcové a Semetína, 2. místo
z Dolní Bečvy a 3. místo z Vigantic.
Těmito úspěchy si zajistili v Okresní
lize mladých hasičů celkové 2. místo a
tím postoupili na soutěž o pohár
ředitele HZS Zlínského kraje tak,
jako minulý rok. Bylo těžké obhajovat
prvenství a nakonec se umístili na
krásném 3. místě.
Žáky trénuje Roman SIlvestr.
Dorost se kvůli menšímu počtu závodníků zúčastnil jenom tří soutěží.
Ve Valaškých Příkazích z toho bylo 3.
místo. Na soutěži v Lidečku a ve
Valašské Senici startovali již jako muži
B. Příští rok by se měla situace
zlepšit, protože družstvo bude

A jak se vedlo v lize?
Ve Slovensko - moravské hasičské lize
skončili celkově na 9. místě (106 bodů ze
17 kol) z celkového počtu 25 účastníků.
Cílem bylo umístnit se v TOP 10, který
se podařil a znamenal finanční ohodnocení. Mezi nejlepší výsledky této ligy
patří 4. místo ve Vrběticích, 5. místo v
Podlužanech a 6. místa v Pravoticích,
Svinné a Trstí - všechno SK. Celkově
vyhrála Zbora, druhé Stupné a třetí Podhorie.
V Jihovalašské lize nočních soutěží se
dařilo podstatně lépe, ale to i z důvodu
menší konkurence. Celkově se naši

umístili na 3. místě (92 bodů ze 7 kol) z
cca 25 účastníků. Prvenství získali
celkem ve třech kolech. Další kola byla
již průměrná a jedno se nezdařilo
vůbec. Na druhé místo ztratili pouhé 2
body. Vyhrála Mladcová před Štítnou
nad Vláří.
V říjnu se ještě zúčastní dvou největších
soutěží v ČR, kde zavítá přes 100
družstev a to 3.10. October Cup (Velké
Hoštice) a 24.10. Lenin (Široký Důl).
Obě soutěže můžete sledovat online na
stránce www.firetv.cz.
Veškeré výsledky a informace najdete
rovněž na facebookovém profile SDH
Francova Lhota
Po celou dobu léta jste v okolí zbrojnice mohli často vidět všechny věkové
kategorie hasičů, protože se dělal velký
pořádek a třídil přebytečný odpad.
Na závěr bychom chtěli tímto poděkovat všem lidem co nás sledují a fandí
nám, ale také sponzorům a vedení Obce Francova Lhota. Děkujeme
Martin Bambuch

O.S. VESNIČKA
V srpnu připravily členky o.s. v Galerii
IC Pulčín pěknou, voňavou a poučnou
výstavu léčivých bylin rostoucích na
Valašsku. Výstavu navštívilo několik
set turistů, o čemž svědčí pochvalné
zápisy v návštěvní knize. Kdo si bylinky
prohlédl, může jenom souhlasit. Dále
se členky věnovaly úpravě zeleně a
výměně laviček u pomníčku rodáků,
péči o květiny v truhlících, nátěru
laviček a stříšek u studánek a přípravy
obecního sadu ke sklizni ovoce.
Velký projekt Úprava obecní studny u
Fojtů (požární nádrž) vyžaduje větší
přípravu. Projekt vypracoval Ing. arch.
Jindřich Ondrůš, Obec Fr. Lhota dala
souhlas, Stavební úřad H. Lideč nemá
námitky a odbor životního prostředí
MěÚ Vsetín s úpravou souhlasí. Letos
bude provedena polovina projektu tj.
kamenná část a v příštím roce bude
doděláno dřevěné roubení.
Na měsíc říjen a to na sobotu 17.10.
od 15 hodin odpoledne je připraveno
Uzavírání studánek, skončení sklizně
ovoce a rozloučení s babím létem. Vše
bude v zahradě místního Infocentra.
Bude se též grilovat.
V sobotu 5. prosince bude v 16.00

hodin rozsvícení vánočního stromečku
a slavnostní darování dřevěného vyřezávaného betlému do místní kapličky.
Pořadatelky se těší, že si přijdete zazpívat koledy a přivítat zimu. Na obě tyto
akce jsou zváni občané i další veřejnost.
A. Žídková

ZEMĚDĚLSKÉ
DRUŽSTVO
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abychom Vás
informovali o možnosti prodeje hovězího masa přímo od nás „ze dvora“.
ZD Francova Lhota chová skot
s masnou užitkovostí plemene Piemontese. Plemeno Piemontese pochází ze
severozápadní části Itálie z podhůří
Savojských Alp. Jedná se o jediné italské plemeno, které překročilo hranice
průměru mezi dalšími italskými plemeny skotu. Důvod je možné hledat
v nadprůměrném dvojitém osvalení
posazeném na jemné kostře, které
způsobuje u jaloviček abnormální jatečnou výtěžnost nad 60 %, u býčků
potom přes 65 %. Piemontese je ple-

meno, které se v minulosti chovalo pro
tzv. třísměrný provoz (mléko, maso,
tah). Od konce sedmdesátých let je
chov "piemontů" zaměřený výhradně na
produkci masa. V současné době se ale
pouze v Itálii chová v kombinovaném
typu (mléko, maso). Mléko se ovšem
získává ne pro jeho prodej, ale jako
surovina pro výrobu vysoce kvalitních
italských sýrů. Ve Francově Lhotě jej
chováme v režimu ekologického zemědělství se zaměřením na maso.
Prodej hovězího masa bude
probíhat v zimních měsících listopad –
březen. Maso je baleno v 10 kg taškách,
kde je podíl jak zadního, tak předního
hovězího masa a v malé míře kosti na
polévku. Je možné si objednat také 5 kg
balíček stejného složení jako u 10 kg
tašky. Pokud Vás naše nabídka zaujala,
objednávejte maso osobně u paní Pavlíny Juráňové na sekretariátě ZD nebo
telefonicky na tel. čísle 571 458 184. Ke
své objednávce uveďte jméno, adresu a
své telefonní číslo. Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám dobrou chuť.
Josef Kliš – ZD Franc. Lhota
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duchovním programu a zpívání bude
možnost občerstvení. Světový den
misií letos oslavíme v neděli 18.10.
Kvůli plynulosti jarmarku s výrobky dětí
na podporu misií budou přehozeny
bohoslužby Střelná a „hrubá“, tzn. že
mše sv. ve Francově Lhotě budou po
sobě v 7.30 a v 9.00. Srdečně zveme
všechny děti, ty z nižších tříd mohou
přijít v převlecích za obyvatele cizích
krajin nebo si přinést bubínky a jiné
„domorodé“ nástroje.
Všem přeji krásné podzimní dny a pomoc od našich zářijových a říjnových
patronů sv. Václava a sv. Terezie, i od
našeho otce kardinála.
Otec Stanislav
Koncert pro přátele muzea
V místním kostele na něm v sobotu 5.
září vystoupila schóla z Valašské Polanky
a naše schólička.
Pietní akt
Po večerní mši sv. dne 24. září byla
čtena jména farářů, kteří trpěli za totalitního režimu.

Ministranti – vítězové
Během minulého školního roku byla v
naší diecézi uspořádána soutěž pro ministranty. Připravila ji parta mladých kněží
k 200-stému výročí narození sv. Jana
Boska. Chlapci měli na schůzkách probírat jeho život a přes internet mohli odpovídat na soutěžní otázky. Celý autobus
těch, co uspěli či vytrvali, mohl letos
koncem srpna podniknout výpravu do
Itálie (Dolomity, Turín – působiště dona
Boska, moře aj.).
Více o průběhu cesty můžete najít na
adrese www.ministranti.cz.
Z naší farnosti byli za své vědomosti
výletem odměněni Jakub Žídek a Jakub
Kovář.
V mladší kategorii potom v soutěži uspěl
Vlastislav Šulák.
Chlapcům gratulujeme a přejeme vytrvalost v ministrantské službě!
Schólička
Naše děvčata se 10. října t.r. zúčastní
Setkání schól v Lidečku.
Na prosinec připraví spolu s velkou
schólou Živý betlém. O termínu budete
informování.

VALAŠSKÁ NADACE
Dožínky na Trochtově poli
V neděli 23. srpna 2015 se ve Francově
Lhotě za krásného počasí konaly dožínky. Seklo se obilí na poli, které kdysi
patřilo rodičům kardinála Štěpána
Trochty. Splnil se tak další krok
v celoroční akci s názvem Od zrníčka
ke chlebíčku, kterou „vymysleli“ před
13 lety členové Valašská nadace. Druháci místní základní školy na jaře
s pomocí dospělých zaseli na pole obilí.
Uvedenou neděli se podíleli na sečení,
při kterém se od dospělých naučili
vázat snopy a stavět panáky.
Po dosečení obilí se na poli konala
dožínková mše svatá, kterou sloužil
Otec Stanislav Zatloukal.
Dožínkový věnec a dary z úrody místních polí a zahrad přinesly před oltář
děti v krojích.
Při mši zpívala děvčata z naší schóličky.
Přišlo hodně lidí, z nichž někteří na
sebe také oblékli valašské kroje. Akce
Od zrníčka ke chlebíčku je ojedinělou
akcí v širokém okolí.
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Přes léto byla první sezóna našeho
Muzea Štěpána kardinála Trochty. O víkendech bylo otevřeno, službu
zajistily brigádnice z řad našich biřmovankyň. Muzeum navštívili mj. bratři
salesiáni P. Jindřich Šrajer SDB z Českých Budějovic, P. Jaroslav Zádrapa z
římského Velehradu a ministranti ze
zlínské salesiánské farnosti během
jejich tábora ve Zděchově. O pouti tu
byla také výprava salesiánských spolupracovníků i s dětmi z Brna. Ukázalo
se, že v tomto je muzeum „výdělečné“
- dary návštěvníků (8 060 Kč) přesáhly
platy brigádnicím (6 300 Kč). V muzeu
jsou také nová turistická razítka, turistické vizitky a deníky a pracovní list
pro děti. Za pomoci dobrých lidí a
obce bude také směr k muzeu za mostem u Ranče napovídat stylový ukazatel. Muzeum znovu otevřeme pro širokou veřejnost po obměnění obsahu
skleněné vitríny, v níž bude více osobních věcí po panu kardinálovi.
Po dožínkách a lhotské pouti, na niž
přijal pozvání jako kazatel Mons. Vojtěch Šíma z Velehradu, nás čeká farní
odpoledne se sv. Terezií u její kapličky ve Dvořisku v neděli 4. října. Po

INFORMACE Z ÚŘADU

Na Soláni se sešli pekaři z Valašska
V sobotu 12. září proběhla na Zvonici
Soláň ochutnávka chlebů z valašských
pekáren a domácností. Více než třicet
vzorků chleba pocházelo ze zavedených
pekáren ze Střelné, Horní Lidče, Ratiboře, Lysé p. M. a dalších a z domácností.
Ke chlebu pořadatelé návštěvníkům
nabídli tradiční valašské přílohy, kterými
se dříve stravovali Valaši. Byl to med,
máslo, povidla, sádlo, kyška aj. Účast a
atmosféra na všech prvních společných
akcích tří subjektů - Zvonice Soláň,
Památníku A. Strnadla v Novém Hrozenkově a našeho Muzea kardinála Štěpána Trochty byla dobrá. Návštěvníci
měli možnost vždy ochutnat a porovnat
tradiční valašskou stravu. Vše bylo doplněno valašskými písničkami.
Mezi vystoupením souboru Radhošť
ukázali na Soláni Lhocané a Seničané, jak
se dříve mlátilo obilí cepy. Obilí bylo
dovezeno na valašskou Mekku Zvonici
Soláň z pole rodičů Štěpána Trochty.

Dobré počasí pomohlo k naplnění prostorů Zvonice a pěknému zážitku návštěvníků.
Každoroční spolupráce tří muzeí s tématem úcty ke chlebu, byla nastavena otevřením Muzea kardinála Štěpána Trochty. Ten
se za svého života potýkal v koncentračních táborech a kriminálech s jeho nedostatkem. Stále živá jsou jeho slova: „Kéž
by se lidstvo poučilo a hledalo důstojnější
řešení svých národních a společenských
těžkostí a problémů. Lidstvo opovrhovalo
normami danými Bohem, a tak se ocitlo
brzy i mimo veškeré platné normy.“
Za Valašskou nadaci Josef Kliš
Valašská drakiáda se tento rok nekoná.

Navždy nás opustili
4.9.2015 Emílie Šimarová (*1930)
Francova Lhota, Pulčín 23
16.9.2015 Marie Klišová (*1932)
Francova Lhota 287
24.9.2015 Božena Slováčková (*1936)
Francova Lhota 126
Čest jejich památce!
Vítání občánků
Žádáme rodiče dětí narozených v roce
2015, aby své dítě nahlásili na našem OÚ,
abychom jim mohli poslat pozvánku na
Vítání občánků (bude 22. listopadu).

NAŠE KNIHOVNA
Čtenáře zveme do knihovny.
Byl zde dodán opět nový výměnný
soubor.
V blízké době budou zakoupeny i nové
knihy.
Přijďte si v nadcházejících podzimních
dnech vybrat.

Opět a už po několikáté důrazně upozorňujeme majitele psů, aby si tyto
zabezpečili tak, aby se nemohli volně
pohybovat po obci.
Každý takový majitel, který nechá zvíře
volně pobíhat po obci, by se měl vžít do
pocitů hlavně dětí, proti kterým se pes
na cestě objeví. Asi by jim to nebylo
rovněž moc příjemné. Chování psa je
nevyzpytatelné. I ten největší „kliďas“
může zaútočit.
Věříme, že si toto majitelé psů vezmou
k srdci.

ČINNOST OBCE
Postup při napojení a uzavírání
smlouvy o odvádění a čištění odpadní
vody.
Obec objednala a nyní již má na skladě
potrubí na domovní přípojky. Toto se bude
vydávat každý pracovní den
od 5. října do 16. října
Zároveň každý občan obdrží návod na postup a tiskopis přihlášky „Žádost o zřízení
kanalizační přípojky v rámci ČŘB II“. Tato
bude vyvěšena i na našich stránkách i na
stránkách www.vaks.cz.
Dále obdrží projekt domovního připojení.
Občan přijde na OÚ, zaplatí si materiál,
obdrží uvedené dokumenty a půjde si ke
stolárně u „Juráčků“ vyzvednout potrubí.
Přihlášení bude probíhat dvěma způsoby.

1) Občan s vyplněnou přihláškou a patřičnými přílohami navštíví Vak, a.s. Vsetín, kde uzavře smlouvu. Kanceláře jsou
na křižovatce u Růžičků, směr Horní
Město a úřední dny jsou pondělí středa
a čtvrtek. /viz letáček/
2) Občan může využít „skupinového“
přihlášení. Nyní obdrží přihlášku, kterou
si doma vyplní a připraví si patřičné
přílohy. Bude určen den, kdy přijedou
pracovníci Vaku Vsetín k nám na obec a
budou tyto přihlášky přijímat. Odvezou
si je a připraví smlouvy. Smlouvy pak
dovezou na OÚ a zde si je každý podepíše. Jeden výtisk dostane občan druhý
ponechá na OÚ a my ho předáme Vaku.

Pak se může připojit. Podmínkou připojení je však kolaudace celé stavby, která
probíhá.
Další informace.
1) Výpis z katastru musí být na pozemky
dotčené stavbou podle projektu.
2) Kdo již má potrubí položeno tak
technik Vaku zkontroluje jen propojení.
3) Který den přijedou pracovníci a.s.
Vak Vsetín, budete informováni rozhlasem.
4) Zákres návrhu vedení trasy-stačí
kopie situace z projektu.
starosta

CHODNÍKY A CESTY
Stavební práce na ČŘB II., na výstavbě
chodníků a opravě cest se blíží do finále.
Podařilo se nám se zástupci ŘSZK domluvit opravu krajské komunikace v celém
rozsahu a tím máme silnici přes vesnici
celou novou. Vedlejší komunikace budou
dokončeny do 9. října. Rozsah opravovaných cest byl dán výkopovými pracemi =
tam kde vedla trasa stoky silnicí , tam nám
stavba vybudovala s naší finanční spoluúčastí
novou komunikaci. Snažili jsme se
„zaasfaltovat“ co největší možnou část.
Podařilo se nám do nákladů stavby prosadit
o 4 tisíce metrů čtverečních víc než bylo
v projektu. Někteří naši spoluobčané využili
možnosti a zaplatili si „ zaasfaltování“ svých
příjezdových cest. Na ČŘB II. budou do-

končovací práce trvat až do konce roku,
chybí dokončit terénní úpravy, uvést
pozemky do původního stavu, opravit
p l o t y
a d a l š í .
Chodníky by měly být dokončeny do
konce měsíce října. Část chodníků, na
které jsme získali dotaci z Programu
obnovy venkova Zlínského kraje, je již
hotová ( část od firmy Prodex až po
zastávku „ U Raise“). Na zbývajících se
intenzivně pracuje. Dokončením stavby
ČŘB II. a výstavbou chodníků bude za
námi asi největší stavební ruch v historii
naší obce. Tato etapa byla pro všechny
náročná ať už dopravními omezeními,
zablácenou vesnicí, rozkopanými dvory,
zahradami a dalšími nepříjemnostmi.

Chtěl bych všem poděkovat za spolupráci, pevné nervy a za velkou míru
tolerance, která byla pro tuto akci
nezbytná.
místostarosta
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Projekty

ČISTÁ ŘEKA BEČVA II
V červenci bylo dokončeno pokládání
splaškové kanalizace. Nyní probíhají
dokončovací práce, odstraňování závad, úprava terénů apod. Jsou opraveny
místní komunikace převážně položením
asfaltobetonových koberců. Zbývají
ještě některé úseky dodělat. Proběhlo
zaměření skutečného stavu a ke kolaudaci musíme předložit ještě smlouvy
o vstupu na pozemek a zřízení věcného

břemene u pozemků, které nebyly ve
stavebním povolení a výstavba se jich
dotkla, protože se někde malinko posunula trasa. Jde o třicet pozemků a
smlouvy se vyřizují. Kdy bude kolaudace
dokončena, v této chvíli nemůžeme říct.
Co se týká připojování, jsou informace
v tomto zpravodaji. Vrácení pozemků
po výstavbě do původního stavu , oprav
a úprav je velké množství a bude trvat
do zimy.

ŽÁDOST O DOTACI

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zlínský kraj, krajský úřad Zlínského kraje
vypsal možnost získání dotací v rámci
“Programu obnovy objektů hasičských
zbrojnic“ schváleného Radou Zlínského
kraje.
V červenci jsme v rámci tohoto programu
podali žádost o dotaci na výměnu garážových vrat u Hasičské zbrojnice
ve Francově Lhotě.
Garážová vrata u Hasičské zbrojnice
v Pulčíně byla také vyměněna.
starosta

Školní rok 2015/2016 začal 1. září
v kulturním domě státní hymnou. Po
informacích ředitele školy promluvili
k žákům zástupci Obce Francova Lhota
a Sdružení rodičů při ZŠ.
Program prvního dne pokračoval ve
škole rozdáváním pomůcek. V letošním
roce má naše škola 146 žáků a jeden se
má přistěhovat v říjnu. Do počtu 153,
což je minimální počet pro úplnou
školu, nám chybí 6 žáků. Doposud jsme
škola na výjimku. Příští rok půjde
k zápisu 28 dětí.
V první třídě je dvacetdva žáků a učí je
paní učitelka Jana Mikulínová. Ve druhé
třídě máme dvacettři žáků, učí je paní
učitelka Michaela Silvestrová. Třetí
třídu učí paní učitelka Eva Novosadová
a má dvanáct žáků. Ve čtvrté třídě je
deset žáků a učí je paní učitelka Ludmila Ptáčková. V páté třídě učí pan učitel
Jiří Hrbáček a je zde dvacetdva žáků.
Během prázdnin dva žáci přešli na jinou
školu.
V šesté třídě je dvanáct žáků a jejich
třídní učitelkou je paní učitelka Hana
Trlicová. Třídní v sedmé třídě je paní
učitelka Lada Martinková a chodí tam
čtvrnáct žáků. Osmá třída má dvanáct
žáků a třídní zde je paní učitelka Marcela Pecinová. V 9. třídě je devatenáct
žáků. Třídní zůstává paní učitelka Blažena Lišková. Kromě třídních na druhém
stupni učí ještě paní učitelka Miluše
Sucháčková, dále paní učitelka Libuše

SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU
Při výstavbě ČŘB II. jsme se dohodli
s prováděcí firmou na uložení betonového a asfaltového odpadu do našeho
sběrného dvora. Tento odpad jsme
nechali podrtit recyklační linkou a
získali jsme 3000 tun materiálu, který
již využíváme pro opravu lesních cest,
pro výstavbu chodníků a pro zpevnění
ploch sběrného dvora.
Naši pracovníci zajišťovali úklid obce,
údržbu zeleně i pomocné práce při
zateplení hospodářského pavilonu
mateřské školy. Podařilo se nám vyčistit a zrekonstruovat příkopy na Pulči-

nách. Postupně se snažíme čistit a opravovat všechny části dešťové kanalizace,
ať už příkopy nebo horské a uliční vpusti. Některé se nám již podařilo zrekonstruovat ve spolupráci se stavbou ČŘB
II. Mnohé nás ještě čekají. Pro zvýšení
bezpečnosti jsme provedli úpravu
„střelenské křižovatky“, která je značně
nepřehledná. Bylo zde nutné část zeleně
vykácet. Správce této silnice neměl na
tuto akci žádné volné kapacity a proto
jsme se dohodli na této úpravě a práce
provedli s našimi pracovníky. Uskuteč-

SVOZ ODPADŮ

ZATEPLENÍ MŠ A ZŠ

Sdružení obcí Hornolidečska vypsalo
soutěž na svoz a uložení komunálního
odpadu. Nejlepší nabídku podaly Technické služby Vsetín. Od nového roku a
po další 4 roky budeme mít nového
dodavatele na svoz a likvidaci odpadu
pro občany. Organizace a podnikatelé si
mohou uzavřít smlouvu také s TS Vsetín, která nabízí tyto ceny.
Cena za svoz a likvidaci komunálního
odpadu je za sběrnou nádobu 110 litrů
při svozu 1x za 14 dní 39,10 Kč s 15%
DPH. Cena za svoz kontejneru je 322,Kč s 15% DPH.
Vzhledem k uvedené změně svozové
firmy, vydáváme v současné době pouze
nezbytně nutné množství pytlů do konce roku.
starosta

Zateplení tělocvičny, pavilonu družiny a
vstupních prostor se podařilo v průběhu
prázdnin dokončit včetně kolaudace.
Celkové náklady byly 7 905 524 Kč
včetně DPH, z toho dotace byla
4 128 524 Kč. Z venkovní části je škola
hotová. Žákům i kantorům přejeme, ať
se jim ve škole dobře učí. Máme již
připravený projekt na výměnu topení a
čekáme na možnost dotace. Na jaře
máme v plánu provést úpravu zeleně.
V mateřské škole se nám podařilo o
prázdninách zateplit pavilon kuchyně a
technického zázemí. Práce jsme provedli
z části vlastními kapacitami a z části
pomocí skupiny živnostníků. Školka
dostala nový kabát, vyměnili jsme nevy-

NOVINKY Z NAŠICH ŠKOL

nili jsme opravu studánky u Carnexu,
která byla již značně zanedbaná.
Pracujeme na údržbě zeleně, zajišťovali
jsme i sběr nebezpečného odpadu a
postupně budujeme oplocení sběrného
dvora.
Odkoupili jsme asfaltový recyklát, který
vznikl při frézování krajské komunikace
a upravili jsme jím cestu do „ Kupcovy
kule “ a ke „ Střelnici “.
Podnětů, na které nás upozorňujete je
hodně a budeme se je snažit postupně
provádět.
místostarosta

hovující okna a byly provedeny nové
klempířské prvky včetně opravy hromosvodů. Naši pracovníci pomohli s montáží
lešení, demoličními pracemi, montáží
rampy pro zásobování a pokládkou chodníků.
místostarosta
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TURISTICKÝ ODDÍL
Lacková, která je opět výchovnou poradkyní, a dále zde ještě učí zástupce ředitele pan Miroslav Trlica a ředitel školy
Karel Sucháček.
Ke změně dochází ve školní družině. Od
letošního roku máme k dispozici dvě
oddělení, proto budeme schopni přijmout všechny zájemce o školní družinu
z 1. stupně. Jedno oddělení vede vychovatelka Lenka Šerá z Francovy Lhoty,
druhé pak Markéta Psotová z Valašských
Příkaz.
Dále se vyučuje nepovinný předmět
náboženství. Vyučovat budou O. Stanislav Zatloukal a katechetky p. Eva Dominiková a p. Jana Srbová.
Pedagogický sbor se tedy nezměnil, ze
správních zaměstnanců odešla do důchodu paní Božena Matušincová. Za její
dlouholetou práci jí všichni moc děkujeme. Vedoucí kuchyně bude dělat paníLudmila Ezechýlová.
V letošním roce slaví naše škola 120 let
od svého založení. K tomuto výročí
bude připravena školní akademie, na
kterou budete pozváni během listopadu.
V letošním roce nebude plenární schůze

Akce ve 3. čtvrtletí:

•
•
•
•

28.6. Zubák, rozhledna
v Dohňanech na Tlstej hore
13 účastníků, trasa 22 km
12.7. Vápeč
10 účastníků, trasa 20 km
2.8. Javorník v Bílých Karpatech
4 účastníci, trasa 18 km
28.9. Zájezd autobusem na Malou Fatru - Fačkovské sedlo –
Klak – dřevěný betlém v Rajecké
Lesné
25 účastníků, trasa 17 km

Co připravujeme:

•
•

4.10. Jalovcová stráň v Nedašově
28.10. Autobusový zájezd na
Lietavský hrad a do Rajeckých
Teplic

Informace budou na nástěnkách u Jednoty, ve vitríně KČT, případně na stránkách
obce. Druhý zájezd se bude konat, pokud bude zájem.
Za KČT Francova Lhota K. Sucháček

Sdružení rodičů, podzimní třídní schůzky
11.11.2015 v 15,30 ve třídách.
Karel Sucháček, ředitel školy

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V letošním školním roce je do naší MŠ
zapsáno celkem 54 dětí. V první třídě je
to 26 dětí a ve druhé třídě 28 dětí.
V první třídě pracují p. uč. Lucie Brlicová
a nově Karolína Bednářová ze Střelné.
Ve druhé třídě p. ředitelka Alena Silvestrová a p. uč. Gabriela Juráňová.
Děti se po prázdninách vrátily do krásné
barevné školky. Hospodářský pavilon byl
zateplen a barevně sladěn s hlavní budovou. Součástí této opravy byla i částečná
výměna oken a nové oplechování střechy. Dále byl instalován nový hromosvod
a zrekonstruována rampa pro zásobování
kuchyně.
Díky velmi dobré spolupráci se správcem
budov panem Josefem Klišem neustále
pracujeme na opravách vnitřních prostor
školy. Skladové prostory byly vybaveny

novými regály na uložení zeleniny a výtvarných potřeb pro děti. Probíhají nátěry
v kotelně a další údržbové práce.
Velkou radost mají děti druhé třídy z
nového nábytku. Díky němu mají přístupně uloženy všechny hračky. Třída je rozdělena na několik tématicky zaměřených
koutků (výtvarný, matematický, manipulační atd.) Nejvíce obdivovaný je však
koutek nazvaný Domácnost. Zde mají děti
k dispozici funkční kuchyňskou linku se
dřezem, vařičem a opravdovým nádobím.
Kuchyňka je využívána k občasným přípravám ranních svačin - každé dítě si tu
připraví svačinku samo - nakrájí, namaže,
prostře. V rámci vzdělávacího programu
se zde děti učí „samostatně“ (s dopomocí
učitelky) uvařit jednoduchá jídla - polévky,
saláty, buchty....Tato práce děti velmi baví

a vede je k samostatnosti.
Doufáme, že v příštím roce se nám podaří
novým nábytkem vybavit i první třídu a
zkvalitnit tak pobyt v mateřské škole i
mladším dětem.
Zaměstnancům i dětem přejeme úspěšný
školní rok 2015-2016.
Na podzim děti čeká pravidelná akce
Uspávání broučků.
Termín bude záležet na příhodném počasí
a bude upřesněn na internetových stránkách mateřské školy a vyhlášen obecním
rozhlasem.
Alena Silvestrová

