KALENDÁRIUM
So 8.4.2017
turistická akce
St 12. 4.2017
Muzeum Š. Trochty
So 22.4.2017
9.00-11:00 hod.
Pá 28.4.2017
u kulturního domu
So 29.4.2017
Pulčín

Duben
So 6.5.2017
Brumovský hrad
Ne 14.5.2017
kulturní dům
So 20.5.2017
turistická akce
Pá 26.5.2017
u kulturního domu

So 3.6.2017
areál u IC Pulčín
Ne 4.6.2017
Pulčín
So 17.6.2017

OTEVÍRÁNÍ PULČÍNSKÝCH SKAL
Zahájení turistické sezóny
PŘÍPRAVAVA VELIKONOC
Malování vajíček, pletení pomlázek (vajíčka i proutí budou připravena), pečení oplatků

Valašská nadace

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
prostranství před kulturním domem

Obec

STAVĚNÍ OBECNÍHO MÁJA
Občerstvení zajištěno

MS Fr.Lhota

SLET ČARODĚJEK DOBRODĚJEK NA PULČÍNĚ
Sraz IC Pulčín, v 16.00 hodin průvod k restauraci u Vilíka, tanec kolem vatry,
zahraje skupina Pepino

Kulturní komise

SETÍ OBILÍ NA TROCHTOVĚ POLI

Valašská nadace

HRADNÍ VĚŽ - SOUTĚŽ V ŠACHU - 21. ročník
Finále hrané formou živých šachů na nádvoří hradu. Doprovodný program

Valašská nadace

DEN MATEK
Posezení s programem

Kulturní komise

TURISTICKÝ POCHOD MAKYTA
Sraz v 8.00 u Ranče U Zvonu

KČT Fr.Lhota

KÁCENÍ MÁJA
Pokácení májky s následným koncertem skupiny FLERET
Kácení od 18.00 hod., koncert od 19.00 hod

MS Fr. Lhota

POUŤOVÁ ZÁBAVA PULČÍN
Za nepříznivého počasí v KD Fr. Lhota

SDH Pulčín

So 17.6.2017
fotbalové hřiště TJ

DEN DĚTÍ
Zábava, skákací atrakce, soutěže a hry pro děti

Ne18.6.2017
fotbalové hřiště TJ

HASIČSKÁ SOUTĚŽ

Obce Francova Lhota
Číslo I/2017 | Ročník XXVI.

Jarní pohodu
a
hezké
Velikonoce

Valašská nadace
a farnost
Sdružení rodičů při ZŠ

SDH Francova Lhota

Ohlédnutí za
minulým čtvrtletím
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Informace
z úřadu
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——————————————————————————————————————————INZERCE

•
•
•
•
•
•
•

MASÁŽE PAVLA JURÁŇOVÁ BUDOVA ZS FR. LHOTA
klasická masáž
masáž lávovými kameny
medová masáž - detoxikační
baňková masáž
havajská masáž Lomi - Lomi
reflexní masáž plosky nohou
tělový peeling

Projekty
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Pohřební služba Tomáš Válek
Komplexní servis v oboru pohřebnictví, hrobnictví a kamenictví
NON-STOP SLUŽBA
732 330 927
Tomáš Válek
724 448 407

Provoz zahájen od 20.4.2017
telefon: 733 105 316
Pouze na telefonické objednávky
Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo I/2017 vyšlo 30.3.2017 v počtu 510 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, www.facebook.com/fr.lhota

Novinky z našich 5
škol
Informují spolky a 6
firmy
Informují spolky a 7
firmy
Kalendárium

PULČÍNSKÉ SKÁLY—50 LET OCHRANY A PÉČE
Představovat Vám Pulčínské skály je asi zbytečné. Za zmínku ale stojí, že už v r.1966 byla část
území ( 4 ha) vyhlášena za Chráněný přírodní výtvor Pulčínské skály. V r. 1989 pak byla zřízena
podstatně větší státní (od r.1992 národní) přírodní rezervace Pulčín - Hradisko, o rozloze
72,73 ha. Hlavním důvodem ochrany jsou zde skalní útvary - největší skalní město v pískovcích
moravské části Karpat, nechybí skalní stěny a bloky, mrazové sruby, kamenné moře, suché
kaňony, pseudokrasové jeskyně. Nezasvěceným by se mohlo zdát, že NPR plná skal už moc
lidských zásahů nevyžaduje. Opak je ale pravdou - na území se „podepsalo“ ne vždy vhodné
hospodaření, ale i enormní návštěvnost. Pulčínské skály totiž již od 30. let minulého století
patří k regionálně významným turistickým cílům. Neregulovaný pohyb lidí po skalách spojený s
erozí se SCHKO Beskydy pokoušela řešit až na přelomu tisíciletí. Aby se zklidnila část NPR a
omezila eroze chodníků, přesměrovala Správa některé letité turistické trasy. Dřevěné ploty ale
vydržely většinou jen krátce. Zábradlí ale byla znovu obnovena. Tentokrát slouží nejen k usměrnění, ale i k usnadnění pohybu lidí po stezce. Díky projektu zde přibyly i dřevěné a ocelové
stupně, protierozní prahy, řetězy a zábradlí na vyhlídce. Ohlasy návštěvníků na tuto úpravu
jsou převážně pozitivní.

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU

Uvnitř tohoto
vydání:

SVATODUŠNÍ POUŤ V MÍSTNÍ ČÁSTI OBCE PULČÍN

POUŤ SCHÓL NA SV. HOSTÝNĚ

Zpravodaj

KČT Fr.Lhota
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Placení poplatků
Připomínáme Vám, že do 31.
března 2017 má být uhrazen
poplatek ze psů. Poplatek za
odvoz odpadu je splatný do 30.
června 2017. V případě nedodržení termínu se podle vyhlášky poplatek zvýší až na trojnásobek.
Poplatky lze hradit i převodem
na účet obce
č. 210383 089/0300
VS bude Vaše číslo popisné.
Svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu proběhne ve Francově Lhotě dne
22. dubna 2017 od 9.00-11.00
hod.
V místní části Pulčín budou
týden před tímto svozem tj. od
13. do 16. dubna 2017 umístěny vlečky, kde mohou všichni
tento odpad odložit, aby ho
nemuseli odvážet do Francovy
Lhoty.
Odpady v m.č. obce Pulčín.
V minulém zpravodaji jsme
informovali o nepřípustné
skládce odpadů v místní části
obce Pulčín v prostoru kontejnerů na tříděný odpad. Bohužel

se nic nezměnilo. Je zde odkládán mimo kontejnery velkoobjemový a dokonce i nebezpečný
odpad i nadále. Pokud se situace
nezlepší, budou kontejnery odvezeny, s čímž souhlasí i řada
občanů této části, kteří poctivě
třídí odpad a směsný odpad
likvidují
předpisově
v popelnicích.
Napojení domů na kanalizaci - upozornění pana starosty.
S nastávajícím jarem Vás opět
upozorňujeme, že je nutné napojit své nemovitosti na obecní
kanalizaci.
Zákon, který stanovuje povinnost likvidace odpadních
vod je v platnosti již několik
let. Naše obec měla doposud výjimku do doby spuštění splaškové kanalizace. A
tak ten, kdo se doposud
nepřipojil a nelikviduje odpadní vody v souladu se zákonem, se vystavuje nemalé
pokutě od odboru životního prostředí a měl by se
připojit co nejdříve.
Také upozorňujeme, že ti

občané i chalupáři, kteří
nemají možnost se napojit
na kanalizaci musí likvidovat odpadní vody odvozem
fekálními vozy, které byly
v rámci ČŘB II. pořízeny na
základě smlouvy s Vakem
Vsetín. Tiskopis přihlášky je
na našem úřadě. Zákon
254/2001 Sb. říká:
§ 38-čl. 6- Kdo akumuluje
o d p a d n í
v o d y
v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich
zneškodňování tak, aby
nebyla ohrožena jakost
povrchových nebo podzemních vod a prokazovat jejich zneškodňování, přičemž za tento přestupek
lze uložit pokutu až
do 50.000,-Kč.
Místní hřbitov
Pro evidenci hřbitovních míst je
nutné, aby se v případě kopání
hrobu dostavil někdo z pozůstalých a dopředu nahlásil číslo
hrobu a stranu, na které se
bude kopat a jméno a adresu
majitele hrobu. Později se tyto
údaje těžko zjišťují.
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LEDEN
V krátkosti si připomeneme akce
ze závěru roku 2016.
Živý betlém. Neopakovatelnou
vánoční atmosféru jsme prožili 23.
prosince u Muzea Kardinála Trochty. Kolektiv ochotných a obětavých
lidí zde už po druhé instaloval velký
betlém a rozsvítil vánoční strom.
Schóla a schólička předvedly vánoční
biblický příběh. Všem patří velké
poděkování. Na závěr se společně
zpívaly koledy. Při této příležitosti
se rozdávalo i Betlémské světlo.
Vánoční koncert. 26. prosince byl
v kostele Sv. Štěpána koncert, na
kterém vystoupila v sólovém zpěvu
naše spoluobčanka Eva Sáblíková.
Přítomní mohli obdivovat talent
mladé zpěvačky.
Vánoční turnaj
v šachu jednotlivců proběhl na Ranči
U Zvonu 30. prosince.

Zimní závody
Spolek Kočičiny uspořádal v sobotu
14. ledna 20. ročník závodů na saních a bobech z Kamence. V kategorii 0-6 let byla nejlepší Barbora Šerá
před Adamem Matušincem a Petrem
Pechálem. Mezi závodníky 1.až 5.
třídy zvítězila Klára Pechálová před
Markem Mikéskou a Julií Mikéskovou. Ve starších žácích byl jediný
účastník David Švirák. Na závěr pro
pobavení závodili i dospělí. Ke sportovním výkonům patřilo i občerstvení v podobě zabijačkových specialit.
Dětský karneval
Sdružení rodičů při ZŠ uspořádalo
karneval 28.1.2017. Hostem byla
skupina Remix. Pořadatelé připravili
úžasnou zimní výzdobu sálu.
Zabijačkový den
Členky kulturní komise nabízely 28.
ledna u Ranče U Zvonu zabijačkové

speciality. Ty velmi chutně připravil
řezník Josef Smetana s pomocníky.
Odpoledne hrála skupina Pepino.
Ošetřování starých ovocných
dřevin
V místní části obce Pulčín proběhl
ve dnech 27. a 28. ledna 2017 kurz
zaměřený na tuto tématiku. Přednášel zkušený ovocnář Ing. Ondřej
Dovala Došlo i na praktické ukázky
v obecním sadě. Vše zorganizovala
Agentura ochrany přírody ze Správy CHKO Beskydy.
Tříkrálová sbírka
Ve Francově Lhotě se v sobotu
7.1.2017 v rámci sbírky vybralo celkem 72 413,- Kč z toho ve Valašské
Senici to bylo 16 601,- Kč. Celkem
to bylo o 1 400,- Kč více než minulý
rok.
Koledníci byli za odměnu pozváni do
kina na film Robinson Crusoe na
ostrově Zvířátek.

ÚNOR
Farní ples
Tento ples se v obci konal letos
poprvé. Bylo to 11. února a pořádala ho Římskokatolická farnost Francova Lhota. Hrála dechová hudba
Valaška. V průběhu probíhaly různé
zábavné soutěže. Připravena byla
bohatá tombola, občerstvení a pěkná výzdoba sálu. Přítomní se dobře
bavili.
Myslivecký ples
Jubilejní 25. ročník tohoto velmi
navštěvovaného plesu se konal 17.
února. Hrála Polančanka. Vystoupila

taneční skupina Inchallah. Je to největší ples, který se v obci koná.
Naše fašanky v Rožnově p. R.
Valašské muzeum v přírodě pozvalo
naše fašanky letos 18. února do svého areálu. Lhotská skupina zde
předvedla svůj rej a tradici pochování basy. Jejich účinkování mělo velký
úspěch. Ke smutečnímu průvodu a
pochovávání basy hráli muzikanti z
Valašky.
Fašanky
Letos vodily fašanky medvěda už 24.
a 25. února. Pestrý průvod masek

doprovázený muzikanty prošel obcí
a oznamoval konec masopustu. Na
závěr byla v kulturním domě taneční
zábava se skupinou Kolík rock.
Masek bylo více než třicet a mezi
nimi byla i „fašanka junior“ - malý
voják. Zvyká si od mala a je asi jasné, že fašanky ve Francově Lhotě
nevymřou. Tradici v obci dodržují
místní hasiči.
Výroční členská schůze
V neděli 26. února v restauraci U
Pavlíků schůzovali včelaři. Na závěr
byla připravena přednáška o chovu
včel.

BŘEZEN
Kotě na stromě v Hrabčí
8. března byli požádání o pomoc při
záchraně kotěte uvízlého na stromě
hasiči.
Na místo zásahu byli vysláni profesionální hasiči lezecké skupiny centrální stanice Zlín se svým terénním
speciálem. Po příjezdu na místo a
přípravě lezeckého materiálu jeden
z hasičů vystoupal až do koruny
stromu k vystrašenému kotěti. I

když kotě vylezlo až téměř na samotný okraj větve, podařilo se lezci
k němu dostat a odchytit ho. Spolu
se pak bezpečně dostali zpět na zem,
kde už čekala šťastná majitelka.

Kategorie žen se nesešla. Tři účastnice hrály v kategorii mužů. U mladších žáků byl první Michal Lysý , Lysá
pod Makytou. Mezi staršími žáky byl
nejlepší Radim Kovář , Seninka. U
Veteránů nad 55 let zvítězil Zdeněk
Turnaj ve stolním tenise
Strnka, Brumov-Bylnice a v kategorii
Jeho 33. ročník se konal 18.března.
Open turnaj žáků se hrál ve stejný mužů hrál nejlépe Zdeněk Cabalka,
Liptál.
den po sedmé.
Místní
hráči neobsadili žádné z předZúčastnilo se celkem 42 hráčů a hráních
míst.
Zúčastnilo se jich jedeček z 16 obcí Valašska a Slovenska.
náct.

TJ SOKOL
Rozpis jarního kola fotbalové sezó- Rozpis jarního kola fotbalové seny 2016/2017 - muži
zóny 2016/2017 - dorost

Rozpis jarního kola fotbalové sezóny 2016/2017 - žáci

Fr. Lhota - Ratiboř
Fr.Lhota - Kateřinice
Lhota u Vs. - Fr. Lhota
Fr. Lhota - Zašová
Prlov - Fr. Lhota
Fr. Lhota - Prostř.Bečva
Semetín - Fr. Lhota
Fr. Lhota - Hutisko
Hrachovec - Fr.Lhota
Fr. Lhota - Hovězí
Dolní Bečva - Fr.Lhota
Fr.Lhota - Lidečko
Val.Polanka - Fr.Lhota

volno
Fr. Lhota - Střelná
16.4.
Huslenky/Hovězí - F. L. 23.4.
Fr.Lhota - Liptál/Lhota
30.4.
Halenkov - Fr.Lhota
7.5.
Fr.Lhota - Ústí
14.5.
Ratiboř - Fr.Lhota
21.5.
Fr.Lhota - H.Lideč/Lačnov 28.5.
Fr.Lhota - Hošťálková
4.6.
Jablůnka - Fr.Lhota
10.6.
Fr.Lhota - V.Polanka/Lužná 18.6.

26.3.
2.4.
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
1.5.
8.5.
4.6.
11.6.
18.6.

15.00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
10:15
16:30
16:30
17:00
17:00
17:30
17:30

Fr.Lhota - V.Polanka
1.4.
12:30
Huslenky/Hovězí - Fr.Lhota 8.4.
13:00
Halenkov - Fr.Lhota
23.4.
13:00

13:30
13:30
14:00
10:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

Naši fotbalisté - muži se na novou sezónu připravovali několika zápasy na umělém trávníku v Brumově-Bylnici.
Střelná - Francova Lhota 1: 3
Francova Lhota - Lačnov 7 : 3
Francova Lhota - Poteč 3 : 0
Na umělém trávníku trénoval i dorost. Nad Lidečkem vyhráli 2 : 1.

HASIČI
Zákonem č.133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je mimo jiné stanoveno, že
fyzická osoba je povinna počínat
si tak, aby nedocházelo ke vzniku
požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo
požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným
ohněm či jiným zdrojem zapálení (§
17, odst.1, písm.a). Dále fyzická
osoba nesmí provádět vypalování porostů (§ 17, odst.3,
písm.f).
U povinnosti právnických osob a
podnikajících fyzických osob je v § 5
odst. 2 zákona o požární ochraně
uvedeno, že právnické osoby a pod-

nikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých
látek na volném prostranství jsou
povinny, se zřetelem na rozsah této
činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství
včetně navrhovaných opatření jsou
povinny předem oznámit územně
příslušnému HZS kraje, který může
stanovit další podmínky pro tuto
činnost, popř. může takovou činnost
zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.
Další normou, která tuto problematiku řeší je Nařízení Zlínského kraje
č.3 ze dne 28.11.2011, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru.

Při pálení na otevřených ohništích je
nutné také respektovat ustanovení
speciálních právních předpisů. Jedná
se o zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

OBCHOD
Ke konci roku 2016 ukončila v obci
provoz firma Carnex, spol s r.o. výrobce uzenin a masných specialit. V
důsledku toho byla zrušena, mimo
jiné, i prodejna masa v nákupním
středisku. SD Jednota proto provedla
v budově nákupního střediska přestavbu. Vznikl nový prostor pro masnu a změněn byl i interiér obchodu.
Zmodernizovaná prodejna byla uvedena do provozu 2. února 2017.

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
Dne 22.4.2017 proběhne v obci hromadné očkování psů proti vzteklině v těchto časech:
8:00 - 9:00
9:30 - 10:30
11:00 - 12:30

Pulčín, před hospodou
Francova Lhota u Pavlíka
Francova Lhota u Koloniálu Ptáček

Očkovat se bude proti vzteklině, k dispozici budou také tablety na odčervení. Pokud by někdo chtěl, může se domluvit na dalším rozšířeném očkování, případně není problém zajistit antiparazitika proti blechám a klíšťatům
(pipety, obojky, tablety) - po domluvě na tel. 723 941 625 nebo na emailu prozvirata@gmail.com.
MVDr. Tereza Ptáčková
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misionář v romských čtvrtích v Bulharsku.
Také nás čeká adorační den, jako
obvykle 10.4.
Otec arcibiskup nás zve na děkanátní
pouť do Štípy v sobotu 29.4. Jejím
účelem je putováním podepřít naše
prosby za nové kněze a řeholníky a
za zdravé rodiny. Pouť je odpolední,
bude vypraven autobus. Naše farnost má při ní službu: moderovat
společnou adoraci přede mší svatou.

A nakonec pozvání na bohoslužby
o velikonocích ve farním kostele:
Zelený čtvrtek:
18:00 hod.
(s obřadem umývání nohou?)
Velký pátek:
16:30 hod.
Vigilie vzkříšení v sobotu: 21:00 hod.
Vzkříšení - neděle:
7:30 hod.
(farní sbor)
10:30 hod.
(scholička + scénka dětí 5. třídy)
Všem přeji pravou velikonoční radost, protože vzkříšený Kristus je
novou nadějí ve všem, co jenom lidsky nezvládáme.
o. Stanislav Zatloukal

SPOLEK HŘIBAŘŮ
Francolhotský kyseláč 2017
V sobotu 4. března uspořádal Spolek hřibařů z naší obce 12. ročník
soutěže o nejlépe nakládané houby Francolhotský kyseláč. Akce začala
ve 13 hodin na Ranči U Zvonu přebíráním přinesených hub. Těch bylo
letos 25. Každý, kdo přinesl vzorek,
byl členem poroty. Takto vytvořená
porota rozhodla následovně: 1. místo a dřevořezbu od místního řezbáře Jana Brlici si odnesl Alois Bednář.
Druhé místo vybojoval Pavel Trčka.
O třetí příčku při rovnosti bodů se
konal rozstřel mezi Jindřichem Šeligou a Jaromírem Naiserem. Více
štěstí měl nakonec Jindřich.
Tradičně součástí této akce je i košt
slivovice. Tady bylo přineseno 26
vzorků. I zde byla porota složena z
těch, kdo přinesl vzorek. A konečný
verdikt zněl takto: První místo obsadil Stanislav Filák, druhý byl Jindřich
Šeliga a na třetí příčce skončil Josef
Trčálek. Všichni byli z Francovy
Lhoty.
Celou akci obohatil svou přednáškou s videoprojekcí Jiří Polčák z
Lipníku nad Bečvou, uznávaný odborník v oblasti mykologie. Přednáška byla zaměřena na téma „Zajímavé
druhy hub na Moravě“.

Stránka 3

EVIDENCE OBYVATEL

Z NAŠÍ FARNOSTI
Uteklo zimní období, během něhož
jsme se mohli setkat na prvním
lhotském farním plese. Kdo tam
byli, mají jistě své dojmy a ohlasy.
Mě nepřestává udivovat, jak se pomocí sponzorů i štědrosti účastníků
podařilo vše uhradit a odeslat ještě
20 600 Kč na charitní dílo.
Už jsme také oslavili výročí narození Štěpána Trochty, oslavy
však budou mít dozvuk ještě ve
čtvrtek 20.4. v 9 hodin. Mši svaté s
kněžími našeho děkanátu bude
předsedat otec Antonín Koman
SDB, který kdysi působil v sousedním Lidečku a dlouho pobýval jako

INFORMACE Z ÚŘADU

Návštěvníků se sešlo asi 70. Akce se
všem líbila. My už se těšíme na nastávající houbařskou sezónu a další
akce, které se chystáme v letošním
roce uskutečnit
Za spolek hřibařů Alois Žídek

TURISTICKÝ ODDÍL
Akce v 1. čtvrtletí 2017:
•
1.1. 2017 Výstup na rozhlednu
64 účastníků, 8 km
•
21.1. 2017
Výlet přes Hložeckou kapli
do Valašských Klobouk
7 účastníků, 10 km
•
Přejezd Javorníků na běžkách
32 účastníků, 30 km
•
4.2. 2017
Okolo Francovky na běžkách
– 20. ročník
10 účastníků, 20 km
•
14.2. 2017
Výlet na Pulčínské ledopády
10 účastníků, 10 km
•
7.3. 2017
Vlakem do Tater – ledové
sochy na Hrebienku
11 účastníků, 10 km

Co připravujeme :
•
26.3-2.4. 2017
Výlet na kolech a pěšky na
Lačnovský šafrán – podle
počasí
•
8.4. 2017
Otvírání turistické sezóny na
Pulčínských skalách
– 40. ročník
•
17.4. 2017
Velikonoční výlet na Královec
•
20.5. 2017
Pochod Makyta
– 33. ročník
Informace o dalších akcích budou na
nástěnkách u Jednoty, ve vitríně
KČT, případně na stránkách obce.
Za KČT a TOM Francova Lhota

KARTY
14. ročník Memoriálu Jana Zimka
Pan Milan Ptáček uspořádal 21. ledna
t.r. další turnaj v mariáši. Zúčastnilo
se 27 vyznavačů této karetní hry.
Nejstarší z nich měl dokonce 93 let.
Z místních se do hry zapojil Alois
Bednář a Alois Filák.

Navždy nás opustili
16.12.2016 Antonín Masař (*1943)
dříve Francova Lhota 59
(zemřel v Coloradu)
17.12.2016 Františka Beňová (*1936)
Francova Lhota 68
12.2.2017 Františka Súkupová *1934
Francova Lhota 177
20.2.2017 Anna Ovesná
(*1954)
Francova Lhota 360
17.1.2017 zemřel ve Ždánicích pan
Mojmír Merlíček z učitelského rodu
Merlíčků, kteří působili na naší škole
Čest jejich památce!

Stav obyvatel k 1.1.2017
Ve Francově Lhotě bylo k tomuto
datu 1581 obyvatel /v tom nad 15 let
1361 obyvatel/.
Složení bylo následovné:
814 mužů /v tom nad 15 let 702/
767 žen /v tom nad 15 let 659/
Nejstarší ženy jsou Františka Bednářová a Anežka Molková – obě narozené v roce 1925.
Nejstarší muži jsou Vladislav Pavlík a
Miloslav Juráň – oba narození v roce
1927.
V tom v místní části obce Pulčín bylo

79 občanů /nad 15 let jich v tom bylo
68/
Složení:
44 mužů /v tom nad 15 let 38/
35 žen /v tom nad 15 let 30/
Nejstarší občankou je paní Anděla
Pechalová, narozená v roce 1929 a
nejstarší muži jsou Jaroslav Válek a
Bohuslav Šánek, oba narození v roce
1933.

Pro seniory
Naše seniory pozveme i letos na
kulturní akci, termín a druh upřesníme na plakátech a v obecním
rozhlase.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Březen měsíc knihy
V měsíci březnu jsem uskutečnila pět
besed pro děti z naší obce a jednu
pro knihovnu v Horní Lidči.
Naši knihovnu navštívily děti
z Mateřské školy s paní učitelkou
Lucií Brlicovou, Karolínou Bednářovou a Denisou Řehákovou.
Besed v knihovně se zúčastnili i žáci
ZŠ ve Francově Lhotě se svými učiteli: paní učitelkou Ludmilou Ptáčkovou,
Jiřím Hrbáčkem, Michaelou Silvestrovou, Janou Mikulínovou a Lenkou
Peškovou, vedoucí družiny.

Celkem jsem besedovala se 103
dětmi. Dozvěděly se, jak vzniká kniha, i to, že se mohou stát našimi čtenáři. Velmi mě potěšilo 11 nových
zájemců, kteří zaplatili půjčovné 10
Kč na celý rok a hned si nějakou
knížku vybrali. Jsou to: Zuzana Bednářová, Veronika Kroupová, Marek
Mikéska, Sabina Mňačková, Tina
Mňačková, Andrea Polanská, Amálie
Pukýšová, Kristina Sporková, Tomáš
Trochta, Adéla Václavíková a Martina
Vetešková. Nejmladší naší čtenářkou
je sedmiletá Tina Mňačková.

Mám z toho všeho radost. Budete
-li mít i vy zájem, stát se našimi čtenáři, přijďte! Knihovna je otevřena
každé úterý a čtvrtek od 16.30 do
19.00 hodin. Půjčovné na rok pro
dospělé je 20 Kč.
Těším se na vás.
Irena Kopecká

SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU
V zimních měsících jsme prováděli
údržbu chodníků a cest. Zima byla hodně bohatá na sněhové srážky a několikrát jsme byli zasypáni přívaly sněhu na
chodnících a cestách. Snažili jsme se na
několika jednáních s vedením CHKO a
Správou silnic dohodnout údržbu hlavní
komunikace dřívějším příjezdem techniky a změnu údržby tzv. „solením“.
Bohužel naše jednání nebylo úspěšné.
Správa CHKO není přístupná na povolení solit naši hlavní komunikaci a silničáři se tomuto brání pro větší finanční
náklady. Při údržbě chodníků jsme zjistili, že použití těžkých nakladačů není
vhodné a dochází k poškození hran
obrubníků. Budeme muset zajistit jiný
způsob úklidu těchto chodníků poříze-

ním lehké mobilní techniky. Na Pulčinách jsme řešili, pro velký počet
návštěvníků Ledopádů, problém
s parkováním vozidel. O víkendech
byly velké návštěvy a celé Pulčiny
byly doslova v obležení aut (každý
den více než 500 vozidel). Podařilo
se nám zajistit provizorní parkoviště
na soukromých pozemcích, ale toto
řešení bylo jen dočasné a budeme
muset tuto situaci řešit. V této části
naší obce narůstá turistický ruch a
celoročně roste počet návštěvníků,
který přináší problémy nejen
s parkováním, ale i s odpadky a škody na majetku. Zastupitelstvo obce
na poslední schůzi určilo sedmičlennou komisi, která se má touto situa-

ci zabývat a navrhnout po jednání se
všemi dotčenými řešení. S blížícím
se jarem plánujeme práce a opravy
na našem majetku. Budeme pokračovat v úpravách na odvodnění
cest, které jsme nestihli v loňském
roce. Máme vyčleněnou část financí
na opravu asfaltové plochy před
hřbitovem (u obou schodišť), chceme opravit část střechy stolárny
v areálu „ Juráčkovo“, v plánu máme i údržbu a opravu vodních zdrojů pro naše vodojemy. Připravujeme
se i na jarní práce - opravujeme
lavice pro veřejné prostory, chystáme dřevěné kůly pro lesní oplocenky a výsadbu nových dřevin.
M. Brlica
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Projekty

Lávka pro pěší u OÚ
Tento projekt jsme ještě doplnili o
propojení chodníků u OÚ. Zde by
vedl podél parkoviště chodník a propojil by novou lávku s chodníkem,
který začíná od odbočky do
„Dvořiska“ pomocí přechodu pro
chodce. Pokud by se nám podařilo
tyto stavby zrealizovat, měli bychom
chodníky propojené v celé délce
obce a byl by zajištěn bezpečný pohyb chodců po celé vesnici, což je
s narůstajícím provozem aut skoro
nezbytné. Máme vyřízené stavební
povolení na všechny objekty včetně
přeložek vody a sdělovacího kabelu
Cetin. Předpokládané náklady na
projekt:
Přeložka vodovodu…… 388. 062 Kč
Přeložka kabelu Cetin…163. 669 Kč
Chodník s přechodem…806. 985 Kč
Lávka pro pěší……… 2. 241. 884 Kč
Celková částka je……3 600 000 Kč
Podána žádost o dotaci na SFDI
(85 % možnost dotace)
Hasiči – hasičská zbrojnice
Dokončeny všechny podklady projektu „Zvýšení odolnosti hasičské
zbrojnice Francova Lhota“ pro podání žádosti. Tento projekt zahrnuje
přístavbu garáže, zateplení objektu,
výměnu oken a dveří, stavební úpravy současných nevyhovujících prostor pro zázemí hasičů. Celková výše
předpokládaných nákladů činí 3,8
mil. Kč. Podána žádost na Ministerstvo vnitra – program „Dotace pro
jednotky SDH obcí“ – možnost do-
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ
V prvních měsících letošního roku
jsme pracovali na několika projektech, které považujeme pro letošní
rok za stěžejní. Výsledkem našeho
úsilí bylo podání několika žádostí o
dotační podporu na tyto plánované
akce:
Oprava cesty ZD-Pulčín
Na základě vypracované projektové
dokumentace z loňského roku byla
podána nová žádost na MMR, předpokládané náklady na opravu 1,6
mil. Kč (možnost dotace 50%).

NOVINKY Z NAŠICH ŠKOL

tace 2/3 nákladů.
Zkvalitnění zázemí pro výuku
odborných a praktických předmětů v ZŠ
Rekonstrukce učeben chemickofyzikální, jazykové, výpočetní, pracovních dílen a zahradních úprav
před budovou školy. Součástí tohoto projektu by byla i keramická dílna
s pecí a bezbariérové přístupy do
jednotlivých pavilonů. Vyřízeny jsou
všechny náležitosti pro podání žádosti o dotaci. Předpokládané náklady na provedení projektu 5,27 mil.
Kč. (Podána žádost na IROP – možnost dotace až 90% - předpoklad
realizace - prázdniny 2018)
Rekonstrukce mostu „ U Rumánků“
Dokončena PD, zahájeno stavební
řízení, podána žádost o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj
(možnost 70 % podpory). Předpokládané náklady na opravu mostu
5,2 mil. Kč.
Oprava plotu fotbalového areálu
Pro špatný technický stav plotu fotbalového areálu jsme vypracovali
projektovou dokumentaci na rekonstrukci této „hyzdící“ části obce. Pro
přiznání finanční dotace jsme zařídili
všechny náležitosti včetně výběrového řízení na dodavatele, z pěti nabídek byla vybrána nabídka stavební
firmy Jana Trochty za 1 497 775
Kč. Byla podána žádost o dotaci
z fondu Zlínského kraje (možnost
50% dotace). V případě, že nám bude poskytnuta dotace, budeme tuto
akci realizovat.
Lesní traktor
Žádost o poskytnutí dotace z
„Programu rozvoje venkova ČR“
byla úspěšná, proběhlo výběrové
řízení na dodavatele, kde nejlepší
nabídku podala firma Zálesí a.s. Byl
vybrán traktor severského výrobce
značky Valtra za 3,6 mil. Kč
(možnost dotace 1,25 mil. Kč).

Rekonstrukce Kulturního domu – na tuto stavbu máme zpracovanou projektovou dokumentaci a
začínáme vyřizovat stavební povolení. Pokud bude možnost získání
dotace z některého podpůrného
programu, chtěli bychom se pustit i
do realizace v příštím roce.
Rekonstrukce dvou křížů
Pokračujeme i v započaté práci na
rekonstrukci našich křížů. Tentokrát jsme podali žádost o dotaci na
kříže, které jsou u paty příjezdové
komunikace ke kostelu („U Košutů
a Pavlíků“). Byl vypracován restaurátorský záměr, rozpočet a podána
žádost na Ministerstvo zemědělství.
Předpokládané náklady na opravu
činí celkem 166 375 Kč (možnost
70% dotace).
Žádost o dotaci na počítačovou techniku do knihovny –
podali jsme žádost na Ministerstvo
kultury na pořízení počítačové
techniky do naší obecní knihovny.
Pro zastaralé zařízení knihovny
bychom chtěli pořídit dva nové
počítače a jeden notebook. Notebook by našel využití i na různých
obecních akcích kdy pro použití
dataprojektoru musíme notebook
půjčovat. Zde jsme byli úspěšní a
byla nám přiznána podpora 30 000
Kč. S naším podílem 15 000 Kč
můžeme tato plánovaná zařízení
pořídit.
Celkem jsme podali žádosti za
24,8 mil. Kč. Uvidíme, jak budeme
úspěšní a které plánované projekty
se nám podaří zrealizovat.
M. Brlica, místostarosta

MIMO PROJEKTY
Důrazně žádáme majitele psů, aby
nechodili své „miláčky“ venčit na
chodníky kolem silnice. Je to opravdu nechutné, obcházet psí hromádky (mnohdy hromady) na chodníku.
Jednotlivec obejde, ale chodí tu i
děti ze školky v řadě a ty se mnohdy
nevyhnou. Nebuďte sobečtí, a pro
procházce se psem se za ním ohlédněte.
Děkujeme za pochopení.

V lednu proběhl lyžařský
kurz pro žáky 7. a 8. třídy na vleku
na Krajčovci. Zúčastnilo se 25 žáků.
Koncem ledna se konala
soutěž ve skoku vysokém – Lhotská
laťka. Z našich žáků se nejlépe umístili Simona Zádrapová a Viktor Novosad. Simona vyhrála výkonem 145
cm, to je vyrovnaný rekord školy.
Viktor byl druhý ve své kategorii
výkonem 170 cm (stejně jako vítěz) a
překonal rekord školy o 10 cm.
V lednu se také konal závěr tanečního kurzu pro žáky 8. a 9. třídy

v kulturním domě.
V únoru se žáci 2. stupně
zúčastnili akce Pevnost poznání
v Olomouci.
Na š a ch o vém t u rn a ji
v Jablůnce se nejlépe umístil David
Hrbáček ze 4. třídy na 10. místě.
Miroslav Matušinec ze 3. třídy byl ve
stejné kategorii 12. Celková účast
byla 38 šachistů. Další turnaj se koná
25. března v Karolince.
V březnu jsme měli divadlo
z Hradce Králové pro 1. i 2. stupeň.
Zúčastnily se i děti z MŠ.

Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili zájezdu do koncentračního
tábora v polské Osvětimi. Ve středu
22. března se konaly besedy
s profesionálními hasiči z Valašských
Klobouk – Hasík. Besedy byly určeny
pro žáky 2. a 6. třídy.
Zápis do 1. třídy proběhne
letos podle nové vyhlášky až 5. dubna. K zápisu by mělo přijít 27 dětí.
Naše škola se tak po 5 letech dostane z kategorie „výjimky“.
Karel Sucháček

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ
Zápis do ZŠ praktické Horní
Lideč
Ředitel školy vyhlašuje zápis do 1.
ročníku Základní ( praktické ) školy
a nižšího stupně Speciální školy,
který se bude konat
20. dubna 2017 od 13,00 do
15,00 hod.
Základní škola Horní Lideč 130 zajišťuje vzdělávání žákům s mentálním a kombinovaným postižením.
Je školou malotřídního typu a je
rozdělena na dvě oddělení - Základní škola a Speciální škola. Při
škole funguje také školní družina.
Základní škola – vzdělává žáky

s lehkým mentálním postižením, žáky
s autismem a ADHD.
Zaměřuje se na individuální přístup
k žákům s důrazem na praktičnost a
jejich kvalitní přípravu na další vzdělávání na OU a SOU, která je zajištěna
například vyšším počtem hodin pracovního vyučování.
Speciální škola – vzdělává žáky se
středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením a žáky s autismem.
Vyučování probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů s ohledem na
možnosti a potřeby jednotlivých dětí
a je doplněn množstvím moderních
metod práce a různých terapií ( ca-

nisterapie, hipoterapie, míčkování ,
terapie snoezelenu, bazální stimulace, metody alternativní komunikace, a pod.)
V rámci našich možností zajišťujeme osobní doprovod našich žáků
na cestě do školy a ze školy vlakem
po trase Vsetín - Horní Lideč a
zpět.
Den otevřených dveří bude letos 8.
6. 2017. Návštěva školy je možná
po telefonické domluvě kdykoli.
Více informací lze získat na webových stránkách
www.zsp-hornilidec.cz a na telefonech 571447319, 739314706.

školní rok 2017/2018. O jeho termínu a průběhu budete informováni na
webových stránkách školy a na plakátech.
Předškolní výchova
Od letošního roku je pro děti, které
dovrší do 31.8.2017 pěti let, předškolní výchova povinná. Pro rodiče
to znamená, že své dítě musí nejpozději do 16. května 2017 zapsat do
kmenové mateřské školy, nebo písemně ředitelku MŠ informovat o
tom, ve které jiné mateřské škole se
bude jeho dítě vzdělávat. Je tu i možnost vzdělávání doma, ale rodič se

pak musí do MŠ s dítětem dostavit k
přezkoušení.
Pro všechny pětileté děti platí výjimka z očkování. Do MŠ lze tedy v
tomto případě, když dítě dovrší pěti
let do 31.8.2017, přijmout i dítě
neočkované. Pro mladší děti však
očkovací povinnost stále platí. Tak
zní zákon, i když nám všem to připadá nelogické.
Zápisu do MŠ bude předcházet Den
otevřených dveří. Přijďte si do naší
školičky pohrát a podívat se, jak to u
nás vypadá.
Těšíme se na Vás!
A. Silvestrová, ředitelka MŠ

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Konečně je tu jaro, které dětem z
naší školičky umožňuje opět naplno
využívat školní zahradu a trávit tak
co nejvíce času, stráveného ve školce, venku.
Čeká nás i hodně společných akcí.
Začneme Přivítáním jara, kdy vyneseme Morenu, probudíme broučky,
postavíme májku a vyrazíme na výlet
do ekologického centra ve Vysokém
Poli.
Od dubna začneme opět jezdit 1x
týdně na plavání do bazénu v Brumově.
Jednou z nejdůležitějších jarních akcí
je však zápis do mateřské školy pro

