
 

 

                                                        
VÁNOČNÍ KONCERT - ŽENSKÝ SBOR ROKYTENKA                               o.s. Šance 
začátek v 17.30 hod. 
 
ŽIVÝ BETLÉM                                                                                                   ŘK farnost Fr.Lhota 
divadelní ztvárnění Živého betlému, začátek v 17.00 hod.          
 
ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA                                                                 agentura 
Hrají skupiny Street69 a Špagát 
 
VÁNOČNÍ KONCERT - HONZA UHLÍK A KAPELA                                   Farní úřad Fr. Lhota 
MARNATOSNAHA 
hudebně poetické pásmo Cordencia, začátek v 16.00 hodin 
 
SILVESTROVSKÁ KOPANÁ                                                                           TJ Sokol 
začátek v 10.00 hodin dopoledne  
 
16. ROČNÍK NOVOROČNÍHO VÝSTUPU                                                    KČT Fr. Lhota 
Přivítání nového roku na rozhledně na Čubově kopci, v době od 13.30 do 14.30 h. 
 
MAŠKARNÍ PLES SE SKUPINOU CLERA                                                      kulturní komise  
11. ročník plesu - masky jsou vítány, začátek ve 20.00 hodin 
 
MEMORIÁL JANA ZIMKA V MARIÁŠI                                                           Milan Ptáček  
13. ročník soutěže 
 
TRADIČNÍ VELKÝ MYSLIVECKÝ PLES                                                         MS Francova Lhota                             
Hraje skupina Vivian Band, začátek ve 20.00 hodin  
 
DĚTSKÝ KARNEVAL - DJ RENI                                                                      Sdružení rodičů                   
Začátek ve 14.30 hod. od 18.00 hod diskotéka pro starší děti                                                                                                                                     
                                                                                                                             
FAŠANKOVÝ PRŮVOD S VODĚNÍM MEDVĚDA                                        SDH Fr.Lhota  
 
FAŠANKOVÁ ZÁBAVA S POCHOVÁVÁNÍM BASY                                   SDH Fr. Lhota  
Hraje skupina Kolík Rock 
 
O FRANCOVOLHOTSKÉHO KYSELÁČE A NEJLEPŠÍ SLIVOVICI           Spolek houbařů 
Soutěž o nejlepší nakládané houby a slivovici 
 
ROCKOVÝ PLES 
se skupinami Vyhoď blinkr, Šamat a několikanásobným Zlatým slavíkem Slovenska 
Peterem Cmorikem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pá 18.12.2015 

kostel sv. Štěpána 
 

St 23.12.2015 
u Muzea kard.Trochty 

 
So 26.12.2015 
kulturní dům 

 
Ne 27.12.2015 

kostel sv. Štěpána 
 
 

Čt 31.12.2015 
 
 

Pá 1.1.2016 
rozhledna 

 
So 16.1.2016 
kulturní dům 

 
So 16.1.2016 

restaurace U Ptáčků 
 

Pá 22.1.2016 
kulturní dům 

 
So. 30.l.2016 
kulturní dům 

 
Pá 5.2. a So 6.2.2016 

 
So 6.2.2216 

kulturní dům 
 

So 20.2.2016 
kulturní dům 

 
So 12.3 2016 
kulturní dům 

 
 

KALENDÁRIUM 

 

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo 4/2015 
vyšlo 16.12.2015 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 

Tříkrálová sbírka 
Pro charitu budou „pracovat“ již tradičně Tříkráloví koledníci, letos to bude 
v sobotu 9.1. 2016.  
Koledníci Vás navštíví vždy v doprovodu dospělé osoby a jejich zapečetěné po-
kladničky budou označeny logem charity. 
Noví vedoucí skupinek, které hledáme, se mohou přihlásit u Otce Stanislava 
nebo u paní Věry Trchalíkové. 

 
 

Tento rok byl hodně bohatý na investiční akce v naší obci a tak v té záplavě práce a úřa-
dování se nám rychle přiblížily vánoční svátky a také konec roku.  
Byla dokončena nejnáročnější akce v historii obce a to kanalizace a kanalizační přípojky ke 
všem rodinným domům a organizacím. Spolu s touto akcí probíhala výstavba nových a 
oprava starých chodníků, asfaltování místních komunikací a také položení nového asfalto-
vého koberce přes celou obec na krajské silnici III. třídy.  
Dokončili jsme poslední etapu rekonstrukce naší základní školy co se týká venkovního 
vzhledu, zateplení a nové fasády. Zateplili jsme také technický pavilon u mateřské školy. 
Tyto investiční akce probíhaly po celý rok a u kanalizace se nejvíce pracovalo v zimních 
měsících. Někdy to bylo až na 17-ti místech. Práce značně zasáhly nás všechny a přinášely 
nám nemalé problémy a omezení našeho běžného života.  
Chtěli bychom Vám všem poděkovat, že jste tyto problémy statečně snášeli. Máme za to, 
že výsledek - nové chodníky a nové cesty - stojí za to i když  některé problémy se stále 
řeší. Jménem Obce Francova Lhota Vám přejeme klidné vánoční svátky a do nového roku 
hlavně zdraví, které všichni potřebujeme ze všeho nejvíc. 
                                                                                      Karel Matůš a Miroslav Brlica 

Vážení spoluobčané, 

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU 

Cena vodného a stočného 
ZO Francova Lhota na své 9. 
schůzi schválilo ceny vodného a 
stočného platné pro rok 2016. 
Cena vodného se zvýšila na 35,
- Kč/m3. Cena stočného zůstá-
vá ve stejné výši 24,- Kč/m3  
 

Placení poplatků 
Poplatek za odvoz odpadu na 
rok 2016 je splatný do 
30.6.2016. Výše poplatku pro 
dospělou osobu a za rekreační 
objekt je 400,- Kč. Poplatek za 
osobu do 18 let je 200,- Kč. Za 
nově narozené dítě a nově 
přihlášeného občana se platí 
poplatek za poměrnou část 
roku.  
 

Poplatek ze psů je splatný do 31. 
března 2016.  
 

Faktury za vodné jsou splatné do 
14 dnů od vystavení. 
 

U nájemného z bytů je třeba 
dodržet termín do 15. dne v 
měsíci. 
Poplatky je možné zaplatit i 
převodem na účet Obce Franco-
va Lhota.  
Číslo účtu je 210383089/0300, 
jako variabilní symbol je třeba 
uvést popisné číslo nebo evi-
denční číslo nemovitosti. 
 

Odpady  
Od ledna 2016 bude odpady 
svážet firma Technické služby, 
s.r.o. Vsetín, která podala nej-
lepší nabídku do výběrového 
řízení. 
Bude rozdíl ve svozových dnech 
ve Francově Lhotě a v místní 
části Pulčín. Harmonogram svo-
zu na rok 2016 je přílohou to-
hoto zpravodaje. 
Pokud chcete mít popelnice 
řádně vyvezeny, přečtěte si 

pokyny na druhé straně harmo-
nogramu. 
Tyto údaje najdete i na obec-
ních internetových stránkách. 
 

Třídění odpadů 
Z důvodu změny svozové firmy 
se změnily pytle na tříděný 
odpad. Barvy zůstávají stejné, 
jenom každý pytel je označený 
logem společnosti. Pokud máte 
doma pytle, které byly vydávány 
doposud, můžete je použít už 
jen na první svoz daného druhu 
odpadu. 
Žetony se budou používat i 
nadále. 
 

Sváteční pracovní doba na 
OÚ Francova Lhota 
 

23.12.2015     7.00 - 12.00 hod. 
28.12.2015     7.00 - 12.00 hod. 
29.12.2015     7.00 - 12.00 hod. 
30.12.2015     7.00 - 12.00 hod. 
31.12.2015     zavřeno 
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Farní odpoledne se sv. Terezií 
Farnost Fr. Lhota pozvala občany 4.října 
ke kapličce ve Dvořisku. Při setkání 
zpívala malá schólička. Připraveno bylo i 
opékání špekáčků.     
   

Návštěva v kostele 
Otec Jan Surowczyk po více než jednom 
roku zavítal do našeho kostela. Ve stře-
du 7. října zde sloužil večerní mši sva-
tou. Jeho avizovaný příjezd se po obci 
rychle rozšířil a tak byl kostel plný. Při 
mši svaté také zpívala schólička.  
Otec Jan odešel minulé léto z naší far-
nosti do Ratají. Od srpna tohoto roku 

pobýval na řeckém ostrově Patmos. Od 
listopadu pobývá v Anglii a Irsku. Pří-
tomným slíbil, že po návratu opět náš 
kostel, na který velmi rád vzpomíná, 
navštíví.  
 

Setkání schól 
Naše malá schólička se 10. října zúčast-
nila 10. setkání schól, které proběhlo v 
Lidečku. Svým vystoupením se děvčátka 
zařadila do přehlídky malých i velkých 
zpěváků. 
 

Misijní neděle 
V neděli 18. října proběhl před kostelem 
misijní jarmark. Prodávaly se výrobky 

dětí i domácí cukroví, které bylo upeče-
no ve farské kuchyni. Děvčata ze schóly 
i schóličky byla oblečena do kostýmů 
typických pro různé země světa. 
 

Zásah našich hasičů 
V nočních hodinách 22. října 2015 zasa-
hovalo několik jednotek hasičů u požáru 
stodoly v místní části obce Pulčín.  Po-
plach byl vyhlášen v 0:33 hod. Zasahovali 
zde hasiči z Valašských Klobouk, Horní 
Lidče a naší obce. V době příjezdu byl už 
celý objekt v plamenech. Hasiči svým 
zásahem zabránili rozšíření ohně na 
vedlejší rodinný dům. 

Pulčínské Mikulášské masky se částečně 
od těch lhotských liší. Např. smrtka má 
na hlavě zelený věnec a špičatý nos. 
„Koník“ má na hlavě červenou čepici a 
na očích brýle. Fotografie najdete na 
internetových stránkách obce. 
 

Francova Lhota ve fotografii 
V Galerii IC Pulčín byla instalována výsta-
va fotografií z Francovy Lhoty a Pulčína. 
Fotografie pocházejí z archívu obce. Fotili 
M. Trlica a J. a D. Trchalíkovi. 
 

Valašský mikulášský jarmek  
Součástí této velké akce je každoročně  
vyhodnocování nejlepší starostovské 
slivovice. Předloženo bylo 27 vzorků. 

Rozsvícení vánočního stromku v 
Pulčíně 
Občanské sdružení Vesničko má milova-
ná Pulčín připravilo pro veřejnost rozsví-
cení vánočního stromku před budovou 
IC. Zazpívat koledy si v sobotu 5. pro-
since přišlo hodně místních občanů s 
dětmi, chalupářů i Lhocanů. Bylo jich asi 
60. Podával se horký čaj i vánoční cukro-
ví.  Akce se vydařila a příchozím se líbila. 
V sále byly vystaveny velmi zajímavé 
betlémy ze sbírky p. A. Žídkové. Napří-
klad betlém ze šišek, z kamenů, vyšívaný 
a další. Také všichni poprvé viděli vyře-
závaný betlém pořízený pro kapli sv. 
Ducha. Přišel i Mikuláš a čerti. 

Glejt za „1. najlepší starostovskú slivo-
vicu tohoto roku, než sa napálí nová“ 
letos získal náš starosta.  
Novinkou mezi soutěžemi na jarmeku 
byla soutěž O najlepší chleba na Valaš-
ském mikulášském jarmeku. I tady puto-
val glejt za nejlepší chleba do Francovy 
Lhoty. Získala ho paní Marta Juráňová. 
Ve zprávě z jarmeku bylo napsáno, že 
její bochník chleba vypadal jak z pohádky 
Honza málem králem a i tak pohádkově 
chutnal. 
Vítězům gratulujeme. 
 

 

ŘÍJEN 

PROSINEC 

LISTOPAD 
letos již 6. ročník této masem vonící 
akce. Rok od roku se zvyšuje množství 
uvařených specialit. Hlavním řezníkem 
byl i tento rok Josef Smetana s manžel-
kou. Příprava, prodej i ochutnávky 
„zabijačky“ proběhly u Ranče U Zvonu. 
 

Pečení chleba v muzeu 
Valašská nadace uspořádala pro třeťáky 
místní ZŠ a ostatní pečení chleba z mou-
ky, která byla namleta z obílí vypěstova-
ného na poli rodičů kardinála Štěpána 
Trochty 
 

Vítání občánků  
V roce 2003 obnovily v obci tuto slav-
nost členky kulturní komise. Z těch 
prvních vítaných dětí jsou už školáci. 
Letos byla tato slavnost v kulturním 
domě v neděli 22. listopadu. Přivítáno 
bylo 15 dětí. Dětem byl spolu s dárkem 
předán i Pamětní list. 
Milým vystoupením  slavnost zpestřily 
děti z místní mateřské školy.  
 

A začal advent  
Kulturní komise připravila pro občany 

Adventní dílnu. V neděli 29. listopadu  
bylo v kulturním domě rušno. Své vý-
robky s vánoční tématikou zde vyrábělo, 
vystavovalo nebo prodávalo asi 20 ře-
meslníků. Svou šikovnost si mohly děti 
vyzkoušet při vytváření vánočního přání 
nebo zdobení perníků. V mnohých do-
mácnostech se večer rozsvítil adventní 
věnec tady zakoupený. Letos poprvé zde 
vystavoval svůj vyřezávaný betlém pan 
Milan Ptáček z Horní Lidče, náš bývalý 
občan.  
Ve stejný den na 17. hodinu bylo ohláše-
no společné rozsvícení obecního vánoč-
ního stromu. Vzhledem k celkem nepříz-
nivému počasí bylo vystoupení dětí z MŠ 
a schóličky přesunuto do sálu. 
Písničky dětí navodily příjemnou atmo-
sféru. Poté venku promluvil k přítom-
ným pan starosta a Otec Stanislav strom 
požehnal. O rozsvícení stromu i pouliční 
výzdoby se postaral pan Josef Ondrůš.  
Pořadatelky potěšila velká účast jak 
vystavovatelů, tak návštěvníků.  
 

Výstava 
V době od 10. do 29. listopadu proběhla 
v prostorách Betlému Horní Lideč vý-
stava mikulášských masek z Hornolideč-
ska s názvem Tradice v Betlému aneb 
navštívil nás Mikuláš. Své „kostýmy“ na 
výstavu zapůjčili  i lhotští mikuláši. Po-
staral se o to Rostislav Liška. Několik 
vystavených masek zde bylo i ze soused-
ního Slovenska. 
 

RadegastCup  
8. ročník této soutěže v mariáši proběhl 
v restauraci U Ptáčků v sobotu 14. listo-
padu 2015. Zúčastnilo se 33 hráčů. Z 
naší obce se nejlépe umístil Alois Filák 
na 11. místě. Dále za Francovu Lhotu 
soutěžil Alois Bednář a Milan Ptáček.  
Soutěž uspořádal pan Milan Ptáček. Tur-
naj i letos podpořil a ceny vítězům přišel 
předat starosta obce. Pořadatel děkuje 
za přízeň. 
 

Obecní zabijačka 
Kulturní komise při OÚ uspořádala, 

Stránka 2 OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ČTVRTLETÍM 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stránka 7 INFORMUJÍ SPOLKY A FIRMY 

Vážení sportovní přátelé, vážení 
spoluobčané, 
úvodem vedení TJ Sokol děkuje 
sponzorům a obci Francova Lhota 
za příspěvky, díky kterým se u nás 
hrají fotbalové soutěže, pořádají  
turistické akce a v neposlední řadě 
i šachová utkání, kde se může  do 
sportování zapojit široká veřejnost, 
včetně dětí. Děkujeme také fotba-
lovým fanouškům, kteří naše fotba-
listy při zápasech podporují.  
Uplynulá sezóna 2014/2015 byla 
velmi náročná, ale nakonec jsme si 
zachovali příslušnost hraných sou-
těží.  
Z důvodu stavby kanalizace jsme 
museli začátek jarní sezóny hrát na 
sousedních hřištích v Horní Lidči a 
Valašské Senici. Během letní pře-
stávky se nám podařilo dát areál do 
pořádku.  Byla opravena rozkopaná 
zatravněná plocha, opraveno a 
zprovozněno automatické zavlažo-
vání hrací plochy, včetně závlahové 
studny a instalovány hráčské stří-
dačky. Zpět bylo vráceno zábradlí u 
hrací plochy a v neposlední řadě 
byla dokončena pokládka stavbou 

poničené zámkové dlažby před šat-
nami TJ. Hodně práce bylo vykonáno 
a hodně nás ještě čeká. Např. vybu-
dování prodejního stánku poničené-
ho stavbou, terénní úpravy a zatrav-
nění ploch kolem šaten a chodníků. 
Především však musím zdůraznit 
neutěšený stav samotného zázemí 
šaten TJ,  do které za dlouhou dobu 
své existence nebylo investováno. Ve 
špatném stavu jsou sprchy, obklady a 
izolace stěn a opadávající omítky, 
Neutěšený je stav elektroinstalace, 
odpadního potrubí a v neposlední 
řadě zmíním zcela nevyhovující okna 
celé budovy.  
     Dále bych si dovolil vás informo-
vat v krátkosti o naší činnosti zapo-
čaté sezóny 2015/2016.  
Naše fotbalová  družstva  figurují: 
Krajská soutěž I B třídy muži – 5. 
místo, okresní přebor dorostu – 4. 
místo a okresní přebor mladší žáci 
na 5. místě fotbalových tabulek. 
V této sezóně jsme museli odhlásit 
z okresní soutěže družstvo starších 
žáků z důvodu nedostatku hráčů 
staršího ročníku. Nebylo možno 
poskládat toto družstvo, a proto 

jsme přistoupili k přihlášení mladších 
žáků, kterých bylo dostatek.  Protože 
mladší žáci hrají jenom na polovině 
hřiště, museli jsme pořídit nové bez-
pečné branky, kde jednu branku jsme 
si financovali sami z rozpočtu TJ a 
druhá byla financována Krajským fot-
balovým svazem Zlínského kraje.  
Družstvo mužů (I.B) vstoupilo do 
nového ročníku bez trenéra Jirky 
Hrbáčka. Odstoupil, kdy družstvo 
mužů po dlouhých letech v okresním 
p ř eb or u  p ř i v e d l  v  s e zó ně 
2010/2011do krajské soutěže a 
úspěšně až do počátku nové sezóny 
2015/2016 toto mužstvo vedl. Touto 
cestou bych mu chtěl poděkovat za 
vykonanou práci nejenom pro druž-
stvo mužů, ale i naši tělovýchovnou 
jednotu. V současné době je družstvo 
mužů bez trenéra. Celý podzim tuto 
činnost nahrazoval tajemník TJ Karel 
Matůš. Chtěl bych mu rovněž touto 
cestou  poděkovat.  
Členům, hráčům, trenérům a všem 
spoluobčanům přeji spokojené Váno-
ce a úspěšný vstup do nového roku.  

Josef Bambuch předseda 
 

TJ SOKOL 

Sportovní činnost: 
Říjen - Listopad: 
Družstvo mužů se v říjnu zúčastnilo 
dvou největších soutěží v ČR. Kaž-
dým rokem je zde přes 100 týmů a 
účastní se jich také nejlepší družstva 
ČR a SK. První soutěž – October 
Cup dopadla nad očekávání, ta dru-
há – Memoriál V. I. Lenina bohužel 
mizerně. 
October Cup se konal ve Velkých 
Hošticích (Okres Opava). Zde se 
družstvo mužů v celkovém pořadí 
umístilo na krásném 8. místě 
z celkového počtu 106 družstev a 
dosáhli čas 14:77 (14:64).  
Memoriál V. I. Lenina se konal 
v Širokém Dole (Okres Svitavy). 
Zde se bohužel docílil neplatný po-
kus a to za nenašroubovaný koš. 
Dohromady zde bylo kolem 150 
družstev mužů.    

Mladí Hasiči 
Naše děti soutěžily na jedné z nej-
prestižnějších soutěží mladých hasičů 
v „60-kách“ a to Memoriálu Marty 
Habadové v Praze. Pro naše hasiče 
dopadla výprava úspěšně. Monika 
Trochtová mezi dívkami skončila na 
pěkném 33 místě z cca 170 závodní-
ků. Petr Dorňák prolomil smůlu a 
umístil se na 6. místě z cca 220 zá-
vodníků. Ostatní i přes nezdar, který 
je provázel, skončili na předních příč-
kách celého závodu.  
 

Hasiči a konec roku 
Sportovní družstvo mužů ukončilo 
sezónu v říjnu a zhodnotilo ji jako 
uspokojivou. Je nutno podotknout, 
že byla opět o něco lepší než před-
chozí. Objeli přes třicet soutěží 
s tím, že 7x se umístili na 1. místě, 
1x na 3. místě. Získali také individu-
ální ocenění. Nejrychlejší čas sezóny 

činil 14:01s a nejrychlejší sestřik na 
jednom terči 13:47s. Technika se zazi-
movala a přes zimní období proběhne 
servis. 
 

Valná hromada 
V sobotu 12. prosince proběhla výroč-
ní schůze našich hasičů, která se konala 
v KD. Zhodnotil se celý rok, proběhla 
diskuze a hlasování.  
 

Zbrojnice 
Na zbrojnici jste si mohli všimnout 
nových shrnovacích dveří. Za vyřízení 
děkujeme Obci Francova Lhota. 
 

Členové SDH Francova Lhota děkují 
Obci Francova Lhota a sponzorům za 
finanční dary, podporu a celoroční 
přízeň.  
 

Přejeme Vám šťastné a veselé prožití 
vánočních svátků, mnoho pohody a do 
nového roku hodně zdraví.  

Martin Bambuch 

HASIČI 



 
 
 

 Drazí Lhocané, 
 již na začátku adventu jsme s pa-
nem starostou rozsvítili náš vánoční 
strom, a jak čas rychle běží, Vánoce 
jsou skutečně za dveřmi. Program 
vánočních bohoslužeb na 25. a 26. 
prosince je nedělní, na Štědrý den 
bude bohoslužba ve 21.30 a pro 
děti v 15 hodin. Zvláštní bohoslužba 
– i když v obvyklý čas v 16.30 – 
bude také na Silvestra. Ohlížíme se 
při ní za uplynulým rokem mj. čte-
ním statistik křtů, svateb a pohřbů a 
nastíněním hospodaření farnosti. 
 U Živého betléma bude také zno-
vuotevřeno naše Muzeum kar-
dinála Trochty s obměněnou 
expozicí: přibyly nám jeho osobní 
věci z pozůstalosti.  
A betlém nás naladí na atmosféru 
dárků. Vždyť božské Dítě v původ-
ním judském Betlémě je darem kaž-
dému člověku. Proto se i my obda- 
rováváme.  
Také koncert Honzy Uhlíka a jeho 
hostů (27.12.) si, prosím, nenechte 
ujít. Obohatí naše Vánoce úryvky z 

osvědčeného Saint-Exupéryho a 
vlastní písňovou tvorbou. 
  Všem Vám přeji plno vánoční radosti 
a pokoje 

P. Stanislav Zatloukal 
 

V Pulčíně bude sloužena mše sv. 
na Štěpána 26.12. v 9.30 hodin. 
 

Živý betlém 
Staňte se na malou chvíli poutníky a 
připomeňte si zrození Ježíše Krista 
před kouzelnou atmosférou vánoč-
ních svátků. Přijďte 23. prosince v 
17:00 k Domu (Muzeu) kardinála 
Štěpána Trochty a zažijte jedinečné 
divadelní ztvárnění Živého betlému. 
U domu kardinála Trochty bude po-
staven dřevěný betlém ze slámy a 
jehličnatých větví, kde se odehraje 
celý příběh zrození Ježíše a kde pak 
budou po celou dobu vánoční umís-
těny vyřezávané figurky v životní veli-
kosti, které budou zároveň osvětleny. 
Při této příležitosti bychom chtěli 
poděkovat mnoha dobrovolníkům za 
velké nasazení při výrobě betlému a 
figurek, kterých bude i s kometou 
dvacet. Na malbě jednotlivých postav 

Začátkem prosince proběhla v naší 
základní a mateřské škole sbírka 
pro Šanci o.p.s. při Hemato-
onkologickém oddělení dětské klini-
ky při FN v Olomouci. Jako v minu-
lých letech, i letos se nám podařilo 
shromáždit krásnou částku, a to  
22 000 Kč. Takto získané finance 
jsou využívány k humanizaci nemoc-
ničního prostředí a částečně i k 
hrazení rekondičních pobytů vážně 
nemocných dětí. Děkujeme všem, 
kteří si květinu koupili a tím přispěli 
k tomu, že malí pacienti budou mít, 
často několikaměsíční léčbu o mno-
ho příjemnější. Zároveň děkuji i 
kolegům a kolegyním ze základní a  
mateřské školy za vydatnou pomoc 
při organizaci sbírky.  
   Za celou Šanci Vám přeji radost-
né Vánoce a hodně zdraví a spoko-
jenosti v roce 2016. 

                                                                                                                               
Hana Trlicová 

Z NAŠÍ FARNOSTI 
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O.P.S. ŠANCE 

Podzim jsme strávili hlavně  prací 
se včelími produkty. Děti měly opět 
možnost odlít nebo ukroutit si svíč-
ku, pekli jsme medové pečivo a vyrá-
běli adventní věnečky na pověšení.  
Zúčastnili jsme se vánoční dílny 
v kulturním domě, kde jsme tyto 
naše výrobky mohli prezentovat. 
S velkou oblibou se jako obvykle 
setkalo prodávání medového punče 
a punče pro děti. Tímto bychom 
také chtěli poděkovat OÚ ve Fran-
cově Lhotě, neboť jsme si mohli 
zakoupit hrnec, který je určen 
k tomuto účelu, ale dá se využít i při 
práci s voskem.   
Návštěvníci měli možnost ochutnat a 
obdržet recept na pečení medového 
pečiva a sušenek. Kroužek mají mož-
nost navštěvovat  děti od 1. – 9. 
třídy.  
Všichni vám přejeme krásné vánoční 
svátky a v novém roce pevné zdraví 
a spokojenost. 

L. Ptáčková, R. Zimek 

a zvířat se podíleli také žáci a učitelé 
naší základní školy. Toto by se neo-
bešlo bez podpory Obce Francova 
Lhota a několika dalších firem a ře-
meslníků, kteří nám darovali dřevo, 
slámu a pomohli při výrobě. Celá 
akce je zaštítěna Římskokatolickou 
farností Francova Lhota, která celou 
akci financuje a nad celou akcí dohlíží 
pan farář. Na místě si může každý 
odnést domů betlémské světlo. Už 
od 15 hodin bude otevřeno muzeum 
s pozměněnou expozicí. Ukončeme 
společně pracovní rok a nalaďme se 
na vánoční atmosféru u vystoupení 
herců a zpěváků z Francovy Lhoty a 
Valašské Senice při ztvárnění Živého 
betlému. K tomu nebude chybět 
teplý čaj na zahřátí, který Vám zpří-
jemní chladné počasí a umožní Vám 
chvíli se pozdržet pro společné povy-
právění s ostatními, které jste třeba 
už dlouho neviděli nebo si společně 
zazpívat koledy. Proto přijměte sr-
dečně naše pozvání, které dostáváte 
s tímto zpravodajem v samostatné 
obálce. 

Našim důležitým úkolem byla sklizeň 
a prodej ovoce z obecního sadu, 
kterého byla letos nadúroda. Prodali 
jsme jablíček za 4 255,- Kč. Nestihlo 
se ale sklidit všechno, jablíčka zůstala 
pod stromy. Zvěř si je určitě najde.  
17. října jsme uspořádali pěkné roz-
loučení s podzimem a uzavřeli jsme 
studánky. Zúčastnilo se jen 13 lidí. 
O.s. Vesničko má milovaná Pulčín 
darovalo do místní kapličky krásný 
vyřezávaný betlém v ceně 5 000,- Kč. 
Betlém vyřezával pan Milan Ptáček z 
Horní Lidče. Každý rok bude ve vá-
noční dobu umístěný v kapličce.  
Děkujeme všem našim  příznivcům za 
pomoc a účast na všech našich ak-
cích, za hudební doprovod, za poko-
sení sadu, za vánoční stromeček a 
všechno další. Přejeme všem krásné 
vánoční svátky a hodně zdraví do 
nového roku. 

za o.s. Anastázie Žídková 

VČELAŘI O.S. VESNIČKA 

 
 

 

 

 
 
 

Nově narození občánci  
Žídková Viktorie  (*2014), Dubovcová 
Sofie , Husková Sára , Hrbáček Jiří ,Šerý 
Patrik , Juřičková Gabriela, Filák Tobi-
áš,  Ondrůšová Denisa , Soja Jonáš ,  
Žídek Jakub , Matušinec Vojtěch, Čer-
nocký Lukáš,  Znamenáčková Rozálie ,  
Surmař Matyáš  a Juráň Ondřej.  
Přejeme jim šťastný život. 
 

EVIDENCE OBYVATEL 
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Zlatá svatba 
Tuto 20. listopadu 2015 oslavili 
manželé Marie a Jaroslav Matušinco-
vi. 
Přejeme jim ještě hodně, ve zdraví 
prožitých, společných let. 
 

Navždy nás opustili 
18.10.2015 Ladislav Juřička (*1959) 
                  Francova Lhota 291 
27.11.2015 Marie Trochtová (*1934) 
                  Francova Lhota 64 
Čest jejich památce 

V letošním roce bylo v obecních le-
sích vytěženo celkem 1444 m3 dříví, 
z toho připadá na jehličnaté dříví 
(převážně smrk s jedlí) 1373 m3 a 
zbylých 71 m3 na listnaté dříví, 
v našem případě buk. Úmyslnou 
těžbou bylo obnoveno 2,30 ha mýt-
ních porostů. Z podzimní a zimní 
těžby vzniklé holiny se po jejich úkli-
du zalesnily smrkovými a jedlovými 
sazenicemi.  
V letních měsících bylo provedeno 
ožínání kultur, na podzim jsme ovázali 
terminály jehličnanů ovčí vlnou a u 

Připomínáme, že do knihovny byl 
opět doručen nový výměnný sou-
bor knih.  
Příjemnou pohodu o Vánocích a v 
klidu a ve zdraví prožitý nadcháze-
jící nový rok čtenářům i všem 
ostatním přeje  
Mgr. Miroslav Trlica, knihovník 
 
Upozornění: 29.12.2015 bude kni-
hovna uzavřena 

plánovaně na několika lokalitách 
celkem necelý hektar smrčin napa-
dených kůrovcem v množství cca: 
400 m3. Trend dlouhodobého sucha 
nadále pokračuje, tak lze předpoklá-
dat, že i v příštím roce budeme 
s jeho následky bojovat. Má to 
ovšem i neblahý vliv na ceny dříví, 
které jsou díky přetlaku smrkového 
dřeva na trhu nižší. 
Děkuji za spolupráci kolegům, jim  a 
všem spoluobčanům přeji hezký 
zbytek letošního roku a vše nejlepší 
v roce 2016. 

Jan Brlica, správce obecních lesů 

HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH V ROCE 2015 

GARÁŽOVÁ VRATA 
V srpnu letošního roku jsme podali 
žádost o dotaci u Zlínského kraje do 
programu „Stavební úpravy hasičských 
zbrojnic v souvislosti se zajištěním par-
kování hasičské techniky“. 
Žádost byla podána na projekt 
„Výměna garážových vrat hasičské 
zbrojnice ve Francově Lhotě“.  V rámci 
projektu byly provedeny menší staveb-
ní úpravy a byla vyměněna stará těžká 
vrata za sekční zasunovací průmyslová 
vrata na dálkové ovládání.  
Tento projekt byl spolufinancován 
z prostředků Zlínského kraje. 
Náklady na akci byly celkem 169.402,-
Kč. Dotace, kterou obec obdržela od 
Zlínského kraje činila 60% nákladů, což 
je 101.641,-Kč,  zbylých 40% což činí 
67.761,-Kč hradila obec ze svých fi-
nančních prostředků. Projekt byl do-
končen 27.11. 2015 a vrata již slouží 
svému účelu. 
 
 

 
Starosta 

V listopadu  jsme dokončili montáž 
oplocení sběrného dvora. Při předá-
ní stavby chodníků jsme si nechali 
vyčistit a projet kamerou všechnu 
naši dešťovou kanalizaci. V několika 
případech kamera zjistila špatně pro-
vedené napojení původního potrubí, 
které zasahovalo do průtoku hlavní-
ho řádu a tyto vady nám stavba 
v rámci budování chodníků opravila. 
Podařilo se nám získat dotaci na 
vrata hasičské zbrojnice, která nám 
stavebně pomohla vyměnit firma Jana 
Trochty. Byla vyměněna i vrata 
hasičské zbrojnice Pulčín. Tyto nám 
vyměnila firma Zámečnictví Šerý.                                                                                             
Pracovníci přijati na veřejně prospěš-
né práce (4) zajišťovali úklid hřbito-
va, údržbu ploch před OÚ, Rančem, 
ZŠ a MŠ, rozvoz posypových budek, 
montáž nové informační cedule  „ 
Muzeum“, výkop a montáž několika 

horských vpustí a příkopových žlabů. 
Tři naši pracovníci byli na brigádě, 
která proběhla na Hostýně. Pro MŠ 
jsme vyrobili krytý sklad na dřevo. 
Zajistili jsme vánoční stromky 
pro  ZŠ, MŠ a betlém. Podařilo se 
nám prořezat zeleň podél silnice na 
Pulčín. Dřevní odpad jsme zpracovali 
naším štěpkovačem. Krajnici této 
komunikace jsme zpevnili recyklátem. 
Tímto získaným recyklovaným mate-
riálem ze stavby kanalizace postupně 
opravujeme naše lesní a polní cesty.                                                                                         
S blížícím se koncem roku bych chtěl 
poděkovat všem spolupracovníkům za 
odvedenou práci, firmám za vstřícný 
přístup, dobrovolným složkám za 
pomoc s organizací všech veřejných 
společenských akcí.  
Všem bych chtěl popřát šťastné a 
klidné Vánoce, v novém roku hlavně 
pevné zdraví. 

Místostarosta 

NAŠE KNIHOVNA 

listnáčů natřeli cervakolem. Provedli 
jsme výsek škodících dřevin. 
Vzhledem k vývoji počasí v létě došlo 
ke ztrátám na jarním zalesnění min. 
z 50%. Tyto uhynulé sazenice bude-
me muset na jaře doplnit novými. 
Celkový nedostatek vody v půdě a 
extrémní teploty mají vliv i na starší a 
dospělé porosty, kde převážně smrk 
s mělkým kořenovým systémem je 
silně stresován a výsledkem kombi-
nací těchto faktorů je nová kůrovco-
vá kalamita, která se nevyhnula ani 
našim lesům. Proto jsme vytěžili ne-

SPRÁVA OBECNÍHO  
MAJETKU 
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ČISTÁ ŘEKA BEČVA II 

Přípojky 
Stavební práce na výstavbě splaško-
vé kanalizace byly dokončeny. Ně-
které práce budou probíhat ještě 
v jarních měsících, ale jedná se 
většinou o finální úpravy terénů, 
osev trávy a opravy asfaltových 
ploch, které nebylo možné pro 
nepř ízn i vé  počas í  provést 
v letošním roce. Uvidíme, které 
závady se projeví po zimě. 
S dodavatelskou firmou jsme do-
hodnuti, že nám na jaře „propojí“ 
řadové domy nad Hrabčím  na ve-
řejnou kanalizaci a přitom i dodělá 
drobné nedodělky a odstraní záva-
dy. 
Podařilo se nám zvládnout legislati-
vu a jako jedna z prvních obcí má-
me k  11. 12. 2015 stavbu zkolau-
dovanou. Od tohoto dne můžeme 

začít napojovat své domy na novou 
kanalizaci. Podmínkou pro připojení je 
uzavření smlouvy o odvádění a čištění 
odpadní vody s Vakem Vsetín. Při 
vydávání potrubí každý občan obdržel 
návod na postup a tiskopis přihlášky 
Žádost o zřízení kanalizační přípojky. 
Kdo má zájem, může si tuto vyzved-
nout na OÚ. Tato je vyvěšena na in-
ternetových stránkách obce a VaKu. 
Přihlášení lze provést dvěma způsoby: 
1) Občan s vyplněnou přihláškou a 
patřičnými přílohami navštíví Vak, a.s. 
Vsetín, kde uzavře smlouvu. Kancelá-
ře jsou na křižovatce u Růžičků, směr 
Horní Město a úřední dny jsou pon-
dělí středa a čtvrtek. /viz letáček/   
2) Občan může využít „skupinového“ 
přihlášení. Na OÚ obdrží přihlášku, 
kterou si doma vyplní a připraví si 
patřičné přílohy. Bude určen den 

v měsíci lednu 2016, kdy přijedou 
pracovníci Vaku Vsetín k nám na 
obec a budou tyto  přihlášky přijí-
mat. Odvezou si je a připraví 
smlouvy. Tyto pak dovezou na OÚ a 
zde si je každý podepíše. Jeden vý-
tisk dostane občan druhý ponechá 
na OÚ a my ho předáme Vaku.  
Další informace. 
 - Výpis z katastru musí být na po-
zemky dotčené stavbou podle pro-
jektu.  
- Kdo již má potrubí položeno, tak 
technik Vaku zkontroluje jen propo-
jení.  
- Zákres návrhu vedení trasy - stačí 
kopie situace z projektu 
- Který den přijedou pracovníci a.s. 
Vak Vsetín, budete informováni roz-
hlasem a na internet. stránkách ob-
ce. 
 

na dolní  část, protože se skládala ze 7 
stavebních objektů jsme museli doložit 
nové projekty. Zásada je, že musí být 
chodníky předpisové  v celku bez přeru-
šení.  Proto jsme museli opravit i chod-
níky pod Hrabčím, kde jsme dostali 
dotaci ze Zlínského kraje. Doplnili jsme 
tudíž projekty o tuto část a o části sta-
rých chodníků, které byly opraveny 
v rámci stavby kanalizace. Na základě 
doplnění naší žádosti jsme ve druhém 
kole dotací ze SFDI získali dotaci 4,9 
mil. korun. 
Celkově byly vybudovány nové  chodníky 

v délce 1,4 km cena 9,3 mil dotace SFDI 
7,3 mil. 
Opravené při kanalizaci 1,1 km cena 5,3 
mil. dotace v kanalizaci 5 mil. 
Opravené pod Hrabčím 0,4 km cena 1,4 
mil. dotace Zlínský kraj 0,6 mil. 
 

Během příštího roku musíme ještě vy-
koupit pozemky, které jsme chodníky  
zastavěli. Tyto budeme vykupovat na 
základě geodetického zaměření.  
 

Na jaře chceme silnice začít udržovat 
naším zametacím vozem, který je opra-
ven a měl by sloužit pro tyto účely.  

 

CHODNÍKY 
K dnešnímu dni jsou hotovy i chodníky. 
Probíhá zaměření skutečného stavu geo-
detem a příprava podkladů pro kolauda-
ci. Podařilo se nám v tomto roce vybu-
dovat přes dotace 1,7 km nových a přes 
ČŘB II. zrekonstruovat víc jak 1,1 km 
původních chodníků.  
Na nové chodníky jsme získali dotaci ze 
Státního fondu dopravní  infrastruktury. 
V lednu jsme podali dvě žádosti. Na 
nové chodníky od školy po kostel a  na 
části nových chodníků, kde scházely od 
začátku obce po OÚ. Na horní část jsme 
obdrželi dotaci 2,4 mil. již v květnu, ale 

k rekonstrukci chybějících neoprave-
ných cest.  
Příprava projektů  
Pro příští rok připravujeme projekt 
na rekonstrukci KD, který je 
v nevyhovujícím stavu a do přísálí 
nám zatéká. V současné době probí-
hají práce na dokončení projektové 
dokumentace, chceme na tuto rekon-
strukci požádat o dotaci z „ Operač-
ního programu životního prostředí 
Min. pro Místní rozvoj“. Dokončuje-
me projektovou dokumentaci „ Lávka 
pro pěší“. Tato lávka by měla doplnit 
propojení chodníků u KD. Zde chce-
me požádat o příspěvek ze SFDI. 
Zpracováváme i projekt na rekon-
strukci fotbalových šaten, které jsou 

ve velmi špatném stavu. Na tuto 
stavbu chceme využít možnost do-
tace  z „Programu obnovy venkova 
vypsaného Zlínským krajem“. Pro-
bíhají i projekční práce na přípravě 
cyklostezky. Tady jsme přesunuli 
trasu,  pro problémy s pozemky, na 
úsek, který povede rovnoběžně 
s hlavní silnicí do Horní Lidče cca 5 
- 8m nad touto cestou. Čekáme na 
možnost získání finanční podpory 
na výměnu topeni ZŠ (projektovou 
dokumentaci již máme připrave-
nou). Máme v plánu znovu požádat 
o dotaci na opravu kříže na Pulčíně. 
Projektů, které bychom chtěli reali-
zovat je hodně a uvidíme co se nám 
podaří v příštím roce zajistit. 

M. Brlica 

OSTATNÍ 
Opravy cest 
Při výstavbě ČŘB II. se nám podařilo 
zrealizovat oproti projektovaným pra-
cím navíc asfaltových ploch za 5 mil. 
s naším podílem 286 tisíc. Ne všechny 
se povedly úplně podle našich před-
stav, ale po jednáních s vedením stavby 
došlo k dohodě, že plochy: 
parkoviště u KD, cesta k šatnám TJ, 
cesta bytovky (čp. 337 a 285) a před 
ZŠ ( 2x parkoviště) nám nebudou 
účtovány a budou provedeny zdarma. 
Tyto ušetřené prostředky chceme 
příští rok využít a společně se získáním 
podpory z „Programu obnovy a rozvo-
je venkova DT č. 5-Podpora obnovy 
m í s t n í ch  komun i k a c í “  v yu ž í t 

 

V listopadu oslavila naše škola 120. 
výročí založení. Ve čtvrtek19. listo-
padu byla školní akademie pro žáky a 
večer pro veřejnost. V pátek byli na 
slavnostní setkání pozváni současní i 
bývalí zaměstnanci školy. Sešlo se 
jich přes čtyřicet. Po vystoupení dět-
ského sboru p. uč. Martinkové byli 
přítomní seznámeni s historií založe-
ní školy na současném místě. Násle-
dovala diskuse, hlavně bývalých uči-
telů. Zbytek setkání byl věnován 
prohlídce školy a vzpomínkám na to, 
za jakých podmínek se tady učilo 
dříve.  
 Kromě školní akademie jsme 
v těchto měsících organizovali turna-
je ve florbalu. Mladší i starší žáci po-
stoupili do okresního kola. Starší na 
okresní kolo nejeli, protože bylo 
v době akademie, mladší by se měli 
zúčastnit okresního kola začátkem 
ledna. V prosinci se ještě bude konat 
soutěž ve skoku vysokém v Horní 
Lidči. V listopadu se konala dějepisná 
olympiáda. V ní zvítězila Monika 
Trochtová, druhý byl Erik Matúš a 
třetí Nela Šerá, všichni z 9. třídy. 
Všichni tři splnili bodový limit pro 
účast v okresním kole. V olympiádě 
v českém jazyce, která se konala 10. 
prosince, byla nejlepší Monika 

Trochtová z 9. třídy, druhá skončila 
Michaela Mačková z 9. tř. a třetí 
Johana Pechálová z 8. třídy. Všem 
úspěšným žákům blahopřejeme. 
 V pondělí 7. 12. se konal okresní 
přebor škol v šachu. Z naší školy se 
zúčastnilo družstvo 1. stupně a obsa-
dilo 5. místo z deseti škol. Reprezen-
tovali nás Tomáš Chromík a Lukáš 
Sucháček ze druhé třídy, Daniel Kliš 
ze třetí a Šárka Bělotová s Lucií 
Trochtovou z páté třídy. Na jejich 
první start je to dobré umístění.   
V sobotu 12.12. se konal 16. ročník 
mezinárodního šachového turnaje 
žáků okresů Vsetín, Zlín, Púchov a 
Dubnica. Zúčastnilo se 85 hráčů ve 3 
kategoriích. Naši žáci se šachy tepr-
ve začínají, ale oproti prvnímu turnaji 
ve Valašské Polance se už značně 
zlepšili. Nejlépe se umístil v kategorii 
do 10 let Ondřej Chromík  na 5. 
místě, Lukáš Sucháček byl jedenáctý. 
Oba jsou žáky 2. ročníku. Celkem 
hrálo 8 našich žáků. 
 

 Vedení školy přeje všem zaměstnan-
cům, žákům i všem občanům hezké 
Vánoce a mnoho štěstí a hlavně 
zdraví v roce 2016. 
 

    Za vedení školy Karel Sucháček 

 
Akce ve 4. čtvrtletí:         
 

Uskutečnily se dva autobusové zá-
jezdy do oblasti Malé Fatry a jeden 
výlet vlakem do Nedašova 
s prohlídkou jalovcové stráně.  
 
• 28.9.  Výstup na Klak a návště-

va dřevěného Betlému   
          25 účastníků, 17 km 
• 4.10.  Návštěva Jalovcové strá-

ně v Nedašově      
          7 účastníků, 17 km 
• 28.10.  Lietavský hrad a Rajec-

ké Teplice     
          34 účastníků, 14 km 
 

Co připravujeme :  
 

• 31.12.  Poděkování horám na 
Kohútce – auty na Čertov 

• 1.1.2016  Výstup na rozhlednu 
na Čubově kopci – 16. ročník 

            /sraz od 13,30 do 14,30/ 
• 2.1.  Výstup na Radhošť – po-

kud bude zájem 
   
      
 Informace budou na nástěnkách u 
Jednoty, ve vitríně KČT, případně na 
stránkách obce.  
 
Turisté přejí všem občanům šťastný 

Obecní stromeček dávno svítí, v 
domovech voní perníčky a cukroví. 
Ježíšek pomalu, ale jistě sbírá všech-
ny dopisy od dětí za okénky. Vánoční 
očekávání je tady. 
Máme za sebou podzim a spoustu 
školních akcí. Každý se může pře-
svědčit a podívat na našich webových 
stránkách.  
Mnohem víc akcí nás ale čeká 
v druhé polovině školního roku. 
Tímto bych ráda poděkovala naší 
obci a všem jejím zaměstnancům za 
ochotu a vždy podanou pomocnou 
ruku.  
Oceňujeme chodníky kolem hlavní 
komunikace, které umožnily bezpeč-
ný pohyb dětí při vycházkách. 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
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Jendovi Brlicovi ml., děkujeme za 
krásné překvapení v podobě zhotove-
ní velkého totemu do naší zahrady. 
Velmi si vážíme nezištného daru a 
času stráveného při výrobě. 
Petře Mikéskové patří poděkování za 
dárkové krabičky pro všechny děti a  
paní Huskové za výtvarný materiál 
pro naše tvoření. 
Velký dík patří také všem rodičům, 
kteří rádi a ochotně plní naše přání a 
požadavky. 
Mému obětavému kolektivu přeji 
hodně sil a zdraví do nového roku a 
všem ostatním hezké Vánoce a dobrý 
nový rok. 
Za MŠ Francova Lhota Alena Silvest-
rová, ředitelka 

Vedení firmy Prodex, s.r.o. Fran-
cova Lhota děkuje svým zaměst-
nancům a brigádníkům za celoroč-
ní práci. Přeje jim i všem občanům 
krásné Vánoce a štěstí, zdraví a 
spokojenost v roce 2016 
 
——————****——————- 

TURISTICKÝ ODDÍL 

PŘÁNÍ 

Svým zaměstnancům děkuje ve-
dení firmy Carnex, spol. s r.o. 
Francova Lhota za celoroční od-
vedenou práci a přeje jim i ostat-
ním pohodové Vánoce a mnoho 
úspěchů v osobním i pracovním 
životě v novém roce  
 
——————****—————— 


