KALENDÁRIUM

Zpravodaj

INZERCE
So 9.7.2016
hřiště PA

PIVNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
5. ročník turnaje smíšených družstev na hřišti PA. Nabídka několika druhů piva

Richard Filák

18.7. - 12.8.

BUDE UZAVŘENA OBECNÍ KNIHOVNA

M. Trlica

So 23.7.2016
areál Střelnice

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE A PYTLÁCKÁ NOC
Myslivecký spolek
Posezení na Střelnici. Nabídka mysliveckých specialit, hudba. Začátek ve 13.00 hod.

So 30.7.2016
areál IC Pulčín

AMFOLKFEST- malý hudební festival na konci světa
21. ročník hudebního festivalu. Začátek ve 12.00 hodin

Stř 3.8.2016
kostel Sv.Štěpána

So 20.8.2016
rozhledna

srpen
Muzeum Š. Trochty

Ne 28.8.2016
Trochtovo pole
So 3.9.2016
kulturní dům
Ne 4.9.2016

So 24.9.2016

Obce Francova Lhota
Číslo II/2016 | Ročník XXV.

Amfolkfest, o.s.

PĚŠÍ POUŤ ZA UMĚLCE - Luhačovice-Turzovka
V rámci poutě konané pod záštitou Mons. Josefa Hrdličky bude v kostele sloužena
mše svatá. Začátek je ve 12.00 hodin
POSEZENÍ NA ROZHLEDNĚ NA ČUBOVĚ KOPCI
přátelské posezení u táboráku, opékání špekáčků, zpívání.
Začátek v 16.00 hodin

Kulturní komise

SNAD BUDE NAPEČENO
2. ročník spolupráce muzeí - M. Štěpána Trochty, M. A. Strnadla v Novém
Hrozenkově a Zvonice Soláň. Proběhne pečení a ochutnávky chleba s doprovodným programem. Termíny budou upřesněny

Val. nadace

DOŽÍNKY NA TROCHTOVĚ POLI A VENKOVNÍ MŠE SVATÁ

Val. nadace farní
úřad

POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Taneční zábava se skupinou Vyhoď blinkr

SDH Fr. Lhota

Uvnitř tohoto
vydání:

TRADIČNÍ POUŤ VE FRANCOVĚ LHOTĚ
Slavnostní mše sv. v kostele Sv. Štěpána, stánky, pouťové atrakce
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Vozy budou přistaveny v prostoru u obecních garáží u Juráčků.

Kadeřnictví Pavlíny Klišové
(vedle vchodu na poštu) rozšířilo pro zvýšený zájem o pánské a dětské stříhání provozní
dobu o pátek. Otevřeno bude:
Pondělí
pouze pro objednané
Úterý
8.00 - 14.00 hod.
Středa
8.00 - 14.00 hod.
Čtvrtek
8.00 - 17.00 hod.
Pátek
14.00 - 18.00 hod.
pánské a dětské
Telefon: 603 753 878

Hezké léto a ve
zdraví prožitou
pohodovou dovolenou

Obec Fr. Lhota

Koupaliště ve Valašské Senici - provoz
Bazén:
Pondělí - neděle 10.00 - 18.00 hod.
Restaurace:
Pondělí - čtvrtek 10.00 - 22.00 hod.
Pátek - sobota 10.00 - 24.00 hod.

Ohlédnutí za
minulým čtvrtletím
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Informace
z úřadu

3

Projekty

4

Novinky z našich 5
škol

/Kadeřnictví v kulturním domě je z důvodu
mateřské dovolené dočasně uzavřeno./

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo I1/2016 vyšlo 30.6.2016 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

Informují spolky a 6
firmy
Informují spolky a 7
firmy
Kalendárium

Chtěli bychom Vás seznámit s akcí s názvem Otevřené brány, která probíhá pod záštitou Zlínského
kraje.
Každoročně od počátku května máte možnost navštívit a seznámit se s historií a zajímavostmi významných sakrálních památek ve Zlínském kraji v rámci projektu Otevřené brány. V kostelích se
zdarma provádí od května do konce září dle dohodnutého režimu s farnostmi. Režim prohlídek je
buď jen o víkendech, celý týden, nebo je provoz kombinovaný dle návštěvnosti.
Otevřené brány představují sakrální památky, které mají svoji cenu v poznání historickém, duchovním i architektonickém. Každý z kostelů je jedinečný a každý z nich zaujme svým geniem locí. Letos
se poprvé zapojil i náš kostel.
Seznam kostelů, které můžete navštívit:
Holešov – filiální kostel sv. Anny a kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chropyně – kostel sv. Jiljí, Kroměříž – kostel sv. Mořice, kostel sv. Jana Křtitele a kostel Nanebevzetí Panny Marie, Lešná u Valašského Meziříčí – kostel sv. Michaela Archanděla, Luhačovice – kostel sv. Rodiny, Pozlovice – kostel
sv. Martina, Polešovice – kostel sv. Petra a Pavla, Provodov – kostel Panny Marie Sněžné, Rajnochovice – kostel Narození Panny Marie a sv. Anny, Rožnov pod Radhoštěm – kostel Všech svatých,
Střílky – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn – bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Tečovice – kostel sv. Jakuba Většího, Uherské Hradiště – kostel sv. Františka Xaverského, Uherský Brod –
kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Velehrad – bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Cyrila a Metoděje, Velká Lhota – dřevěný Toleranční kostel, Velké Karlovice – kostel Panny Marie
Sněžné, Vsetín – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Zašová – kostel Navštívení Panny Marie, Zlín –
kostel sv. Filipa a Jakuba a Evangelický kostel, Zlín – Štípa – poutní chrám Narození Panny Marie,
Horní Lideč – kostel sv. Václava a Francova Lhota - kostel Sv. Štěpána.

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU

Voda v bazénu je vyhřívaná, koupání v ní je
příjemné. Jste srdečně zváni.

Muzeum kardinála Štěpána Trochty
Otevřeno bude: soboty a státní svátky 10.00 -12.00 a 13.00 -17.00, neděle 12.00 -18.00; až do konce
září.
Návštěvu mimo tyto dny si můžete objednat na emailu obec@francovalhota.cz nebo
na čísle 731 137 764 v pracovní dny.

Vážení spoluobčané,

8

Sypání trávy
Nájmy obecních budov
Upozorňujeme na zákaz ZO schválilo výši nájmů prostor v budovách obce pro kulturní
sypání nasečené trávy a od- a společenské akce v této výši s platností od 1.5.2016
padů ze zahrad na břehy Pulčín
potoka Senice.
Tábořiště Pulčín
20,-Kč
Seznam čísel popisných
Majitelé uvedených rodinných domů mají v kanceláři
OÚ k vyzvednutí Projekt
kanalizační přípojky
(stavební povolení). Žádáme
o vyzvednutí
20, 34, 41, 42, 64, 71, 99,
104, 147, 152, 170, 176,
198, 212, 224, 225, 266,
277, 286, 296,302, 305, 327,
351, 354, 363, 366, 395,
404, 433, 442, 451, 452,
456, 469,

na osobu a den
Sál IC Pulčín
za akci
Francova Lhota
Polyfunkční areál Francova Lhota
za jednu místnost
Kulturní dům malá akce
(pohřeb apod.)
Kulturní dům střední akce
(oslavy apod.)
Kulturní dům velká akce
(svatby apod.)
Kulturní dům
taneční zábavy- dobrovolné složky v obci
poplatek ze vstupného
Kulturní dům
taneční zábavy-cizí subjekty pronájem
poplatek ze vstupného

750,-Kč

750,-Kč
750,-Kč
1.500,-Kč
3.000,-Kč

500,-Kč
5.000,-Kč
500,- Kč
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DUBEN
Setí obilí na Trochtově poli
Valašská nadace zahájila 7. dubna t.r.
čtrnáctý ročník akce Od zrníčka ke
chlebíčku. Letos se jí zúčastnilo 23
dětí ze druhé třídy základní školy s
paní učitelkou Michaelou Silvestrovou. V tomto programu se každoročně jedna třída školáků seznamuje
s tím, co všechno je třeba udělat,
než se ze zrna stane voňavý bochník
chleba nebo hostie. Dětem při setí
na poli pomáhali dospělí. S koněm
přijel pan Kořének. Školáci využili
možnosti a na koni se povozili.

Výstava
V galerii IC Pulčín byla instalována
výstava o životě kardinála Štěpána
Trochty, která byla doplněna fotografiemi o průběhu opravy rodného
domu Š. Trochty. Výstava trvala do
15. května 2016.
Májové oslavy
Myslivecký spolek Francova Lhota
uspořádal v obci tradiční Stavjaní
mája. Bylo to 29. dubna. Akce proběhla u kulturního domu. Na přítomné zde čekalo občerstvení na
"čepu" i na grilu. Děti v hojné míře

využívaly skákací hrad. Díky myslivcům se v obci obnovila jedna letitá
tradice.
Slet čarodějek Dobrodějek
Kulturní komise pozvala na taneční
rej kolem zapálené vatry velké i
malé čarodějky a čaroděje. Slet se
konal 30. dubna již po čtrnácté.
Hlavní dění bylo před restaurací U
Vilíka na Pulčíně. Pro všechny příchozí hrála skupina Tož vitaj! z Francovy Lhoty.
Pro děti byly připraveny soutěže.

TURISTIKA
Marii a jejím dětem“.
Věříme, že tak, jako zvony na katedrále, které nechal zbudovat,
tak i tóny mladých schól, budou
šířit ozvěnu z tohoto místa. Valašská nadace pokládá za čest, že
mohla svými zkušenostmi pomoci
nově tvořící se společnosti. Přehlídky schól budou dále pokračovat, přijďte si je na sv. Hostýn
poslechnout i v příštím roce.
J.K.

Uskutečněné akce ve druhém
čtvrtletí :
•
9.4. Zahájení sezony na
Pulčínských skalách
tři turisté, trasa dlouhá 5 km
•
25.4. Jilemnického jarná
pětadvacítka
deset turistů, trasa dlouhá 18 km
•
15.5. Malá a velká Skalka –
u Trenčína
devět turistů, 15 km
•
21.5. Z Vláry do Horního
Srní
devět turistů, trasa dlouhá 17 km

KVĚTEN
Otec Anton Kasan v naší farnosti
Prvního května se v Kapli sv. Huberta a Josefa dělníka nad Valašskou
Senicí konala mše svatá. Celebroval
ji Otec Anton Kasan.
Oslava Dne matek
Členky kulturní komise uspořádaly
oslavu Dne matek. V neděli 8. května pozvaly ženy do kulturního domu. Milé vystoupení předvedly děti z
MŠ a ZŠ. Účast byla dobrá.
Kniha pohádek
V pátek 13. května byla v knihovně v
Horní Lidči pokřtěna kniha pohádek
O vílách, skřítcích i vodníčcích od
autorky paní Ireny Kopecké - občanky naší obce. Knihu pokřtil starosta obce Karel Matůš. Ukázky z

knížky četly, mimo autorku, i paní
Lada Martínková a paní Lucie Brlicová.

muzikanti a zpěváci jsou známí z
televize Šlágr. Přišlo téměř 300 posluchačů. Všichni byli spokojení.

Pulčínská pouť
Na Pulčinách byla 15. května pouť.
V sobotu zde pořádali hasiči taneční
zábavu se skupinou Sára. V neděli
byla v kapli Sv. Ducha sloužena mše
svatá. Letos byly na Pulčín přivezeny
i pouťové atrakce. Nechyběly stánky
s různým zbožím a skákací hrad.
Jenom počasí nebylo pouťové, byla
velká zima.

Kácaní mája
V sobotu 28. května máj ručně pokáceli členové mysliveckého spolku.
Příchozí mohli při této příležitosti
ochutnat výborný zvěřinový guláš a
další grilované speciality .

Kysucký prameň ve Francově
Lhotě
I letos byli pozváni místní důchodci
do kulturního domu, kde pro ně
v sobotu 21. května vystoupila hudební skupina Kysucký prameň. Tito

Koncert Jaroslava Wykrenta a
jeho přátel
Po skácení máje byl v kulturním
domě koncert Jaroslava Wykrenta.
Účast byla dobrá. Zpěvák se svou
kapelou vytvořil v sále výbornou
atmosféru. Pan Wykrent vlastní již
řadu let v naší obci rekreační chalupu a tak je mu Francova Lhota velmi
blízká.

ČERVEN
První svaté přijímání
V nedělil 5. června přistoupilo v kostele sv. Štěpána k prvnímu sv. přijímání 10 dětí z Francovy Lhoty a
Valašské Senice. Svátost jim udělil
Otec Stanislav. Děti měly oblečeny
bílé stejnokroje.

•

28.5. Makyta - 32.ročník
z Uherské přes Dešnou
dvacet devět turistů, 21 km
•
12.6. Přes Čertovu skálu - u
Trenčína
8 turistů, trasa dlouhá 11 km
Co připravujeme :
28.9. Zájezd na Slovensko – část
Velké Fatry
Informace o akcích během léta budou na nástěnkách u Jednoty, ve
vitríně KČT, případně na stránkách
obce. Přejeme všem hezké počasí a
dobrou náladu po celé léto.
Za KČT K.Sucháček

MARIÁŠ 2015/2016
Tato sezóna byla velmi pestrá, jak
na umístění, tak na lokality, ve kterých se turnaje hrály. Sezóna začala
7.11.2015 v Kuníně, odkud byla i
relace ve zprávách na TV Nova. Pak
byl turnaj u nás, ve Vsetíně, Lešné,
Přetřvaldu,
Hutisku,
OstravěMuglinově, zase u nás, na Prostřední Bečvě, v Bohumíně, Pozděchově,
Porubě, Valašské Bystřici, Valašských Kloboukách, Slavičíně, Lešné,
opět v Ostravě-Muglinově a ve Vsetíně.
Z nejlepších pozic bych chtěl vyzvednout vítězství v turnaji
v Klokočově a třetí místo ve Vsetíně nebo 5. místo Aloise Bednáře
v Aloisovském turnaji u nás. M.

Jeřábek získal první a čtvrté místo ve
Vsetíně, Alois Filák šesté místo ve
Vsetíně a 2x jedenácté místo u nás,
M. Ptáček 2x první místo a to
v Pozděchově a v OstravěMuglinově.
18. června proběhl zatím poslední
letošní turnaj Aloisovský mariáš.
Zúčastnilo se 31 hráčů a účast byla
od Ostravy až po Brno. Nejlepší
místní byl na 5. místě Alois Bednář a
na 11. místě Alois Filák.
II. mistrovství Moravy 15ti členných družstev.
Tento turnaj proběhl 14. května na
stadionu Synot v Uherském Hradišti.
První ročník byl minulý rok ve Francově Lhotě. Letos vyhrálo družstvo

z Hodonínska s dosaženým počtem
bodů 231. My Valaši jsme skončili na
druhém místě pouze o 3 body! Uhersko-Hradišťské družstvo – vítěz loňského klání – se umístilo na 3. místě
s počtem bodů 216.
Sestava Valaši
Till J. 21 bodů, Ptáček M. 21 b., Dorotík P. 19 b., Krkoška B. 19 b., Filák
A. 17 b., Juřička J. 17 b., Beniš V. 17
b., Čech J. 17 b., Jeřábek M. 15 b.,
Gloss L. 14 b., Bártek J. 13 b., Plšek
Z. 11 b., Bednář A. 9 b., Rivec J. 9 b.,
Juřička B. 9 b. Tj. celkem 228 bodů.
Mariášníci z Francovy Lhoty přejí
všem spoluobčanům hezké léto a
příjemnou dovolenou.
Milan Ptáček

v uplynulé sezóně v domácím prostředí a venku, tak zde byly značné
rozdíly ve výkonnosti. V domácích
utkáních mužstvo v základním čase
neprohrálo ani jedno utkání, jenom
jednou na penalty. Do nastávající
sezóny vstupuje mužstvo prakticky
beze změny. Nadále se určitě bude počítat i s pomocí dorostenců.
Chvályhodné je, že naše mužstvo je
poskládáno pouze z našich odchovanců a doufejme, že i do budoucna
tomu tak bude, protože je to čím
dál větší problém. Je to především
znatelné u žákovských a dorosteneckých soutěží.

Nechceme jít cestou nákupu hráčů
za každou cenu, což sebou přináší
především finanční zatížení a každý
klub ví, jaký je to problém.
Dorost ukončil uplynulou sezónu na
šestém místě s 10 body a žáci na
pátém místě s 21 body.
Do nastávající sezóny bych chtěl
všem co se kolem fotbalu točí popřát hodně zdraví, pevných nervů a
divákům krásné sportovní zážitky.
Novou sezónu přivítají naše hráče i
hráče soupeřů zrekonstruované šatny.
Josef Bambuch

TJ SOKOL
malé letadlo, které sypalo na zem
sladkosti. Počasí sice zpočátku zlobilo, ale pak se umoudřilo i sluníčko a
tak bylo na hřišti veselo.
Výstava v Galerii IC Pulčín
Fotograf Janek Makový a básník Miloš Vavrečka zahájili v sobotu 18.
června svou společnou výstavu. Na
jednotlivých panelech jsou umístěny
černobílé fotografie doplněné poezií.
Výstava v IC je fotografovou prvotinou. Výstava je do 27. července t.r.

Dětský den
Sdružení rodičů při ZŠ uspořádalo v
sobotu 11. června pro všechny děti
oslavu Dětského dne. Bylo to na
fotbalovém hřišti. Připraveny byly
soutěže a skákací atrakce. Nechyběhasičů
lo občerstvení a děti dostaly drobné Soutěž
Na fotbalovém hřišti se uskutečnil
dárky. Na závěr létalo nad hřištěm 19. června 5. ročník pohárové soutě-

že. Novinkou této soutěže bylo zrekonstruované okolí šaten, které
přispělo k lepším podmínkám soutěže. Zúčastnilo se 42 družstev (28
mužských, 9 ženských a 4 mužské
nad 35 let).
U mužů vyhrálo Vysoké Pole, následované Mirošovem a na třetím místě
se umístila Zbora (SK). U žen vyhrálo Ihriště, následované Nosicemi a
Mostištěm (všechno SK). U mužů
nad 35 let vyhráli hasiči z Vlčovic,
druhé Velké Karlovice a třetí byla
Dubková (SK). Všem divákům i soutěžícím, kteří přišli a užili si nedělní
odpoledne pořadatelé děkují.

Družstvo mužů na konci sezóny
2015/2016 skončilo na 6. místě,
což je dobrý výsledek vzhledem k
tomu, že během jara nebylo kompletní. Samotní hráči i vedení TJ je
spokojeno s trenérem Mojmírem
Jarošem. Ten postupně zařazuje do
kádru i hráče dorostu u kterého
před tím působil a jsme rádi, že
v nastávající sezóně bude i nadále
působit v roli trenéra. Poděkování
patří i vedoucímu mužstva Martinu
Trchalíkovi a trenérům žáků
(Ondra Změlík) a dorostu (Zdenek
Kindl, Tomáš Filák).
Co se týká výkonů mužstva
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EVIDENCE OBYVATEL

Z NAŠÍ FARNOSTI
Drazí farníci, milí spoluobčané,
první červnovou neděli jsme ve
farním kostele prožili svaté přijímání dětí – třeťáků. Chci touto cestou
ještě znovu poděkovat rodinám za
spolupráci a zapojení se do přípravy
i zajištění celé slavnosti. Dovolte mi
však připojit krátkou úvahu s výhledem do budoucna, která se týká
celé naší moravské církve a znepokojuje nejen mě, ale mnohé spolubratry kněze. Narůstá dvojí skupina dětí. Víme, že přibývá A) dětí
nepokřtěných. Je to volba rodičů,
kteří sami víru nedostali natolik, aby
ji mohli předat. Proto je to v pořádku. Tyto děti pochopitelně mohou
víru najít později, třeba prostřednictvím spolužáků, a jsou případně po

INFORMACE Z ÚŘADU

křtěny už na vlastní žádost. V den
křtu jdou i ke svatému přijímání. Co
ale B) s dětmi, jejichž situace je odlišná jen křtem? Také těch přibývá:
byly sice pokřtěny, takže by měly
„právo“ na další svátosti, nicméně
nejsou zvyklé se modlit a neví, jak se
chovat v kostele. Mohou tedy Krista,
na něhož mají jako pokřtěné právo,
skutečně přijmout? Je to citlivá otázka rozlišení jejich zralosti, protože
přijímat eucharistii není jenom tak, je
to životní krok a rozhodnutí. Myslím, že tady je pro rodiče velká výzva
naplnit slib křesťanské výchovy, kterým se zavázali při svatbě a při křtu
dětí. Dítě neuvěří knězi nic, za co se
doma rodiče nepostaví svým životem. Marně bude katechetka nebo

kněz dětem vyprávět o důležitosti
modlitby, pokud ji rodiče nepraktikují. A dítě, které nemá modlitbu „v
sobě už z domu“, nemá rozvinutý
vztah k Bohu, který by mu dovoloval
dále pokročit pravdivým vyzpovídáním se a přijetím eucharistie. Proto
bych chtěl zejména rodiče malých
dětí pozvat k obnově víry, abychom ji
mohli ve farnosti společně všemi
dostupnými cestami předávat. Ale
bez cesty, kterou je škola rodiny a
domova, se to nikdy neobejde.
Všem připojuji přání krásně prožitých prázdnin a dovolených, abychom odpočinkem načerpali síly do
dalších měsíců.
Otec Stanislav Zatloukal

VČELAŘI
Mezinárodní
s o u t ě ž děkujeme panu J. Piastkovi, který nás se někteří z nich stanou v budoucnu
Začátkem dubna proběhla na naší ve svém volném čase dovezl a druhý členy Matice svatohostýnské.
škole malá mezinárodní soutěž za den odvezl nazpět.
Za krásného počasí zazpívalo
účasti kroužků z Púchova, Dohňan,
v amfiteátru Panně Marii SvatohosLudmila Ptáčková
Horní Lidče, Lidečka a Francovy
týnské 80 mladých zpěváků. Na seLhoty. Celkem se zúčastnilo 33 dětí. VALAŠSKÁ NADACE tkání přijela naše schóla, dále schóly
Ve starší kategorii zvítězil F. Janeka
z Velkých Karlovic, Boršic a Žarošic.
Hradní věž
(SK) a v mladší F. Novák z Lidečka.
Celé setkání spoluorganizoval Pavel
Brumovský hrad přivítal 7. května Vlček z Valašských Klobouk a veRáda bych poděkovala zaměstnant.r. dvacátý ročník šachového turnaje doucí jednotlivých skupin. Bez jejich
cům a učitelům ZŠ, kteří nám
Hradní věž. Finále bylo sehráno for- snahy by Hostýn přišel o opravdu
s organizací této soutěže pomohli,
mou živých šachů na nádvoří hradu.
dále pak OÚ v Horní Lidči za finančduchovní zážitek. Akce byla, tak jako
ní příspěvek.
Setkání schól
v loňském roce, velmi dobře modeZlatá včela
V sobotu 18. května t.r. se uskuteč- rována dvěma mladými dobrovolníV polovině dubna se osm našich žáků
nilo na Sv. Hostýně 2. setkání mo- ky. Během dvou hodin předvedly
zúčastnilo dvoudenní soutěže Zlatá
ravských schól.
všechny schóly, co se ve svých farvčela v Buchlovicích. Všichni velmi
Předcházela mu mše svatá, kterou nostech během roku naučily. Na
pěkně reprezentovali naši školu a za
v bazilice sloužil i náš Otec Stanislav závěr bylo dáno všem požehnání
to jim patří poděkování. Byli to D.
Zatloukal. Přítomnost mladých zpě- rektorem baziliky O. Šolcem a O.
Kliš, P. Šerý, L. Maček, P. Slovák, N.
váků dala jasně najevo, že se tu děje Zatloukalem.
Šerá, J. Pechálová, J. Žídek a Z. Koněco neobvyklého. Jejich zpěv naplnil Toto setkání schól bylo iniciováno
vářová. Z našich žáků se nejlépe
celý chrám. Hmatatelná duchovní Valašskou nadací, která ukončila
umístil Jakub Žídek ze 7. třídy, který
atmosféra vložená do naší mládeže v roce 2014 pořádání Hradních tóobsadil 17. místo ze 60 soutěžících
rodinami i kněžími byla z tohoto nů, které se do té doby konaly na
ve starší kategorii. Mezi mladšími byl
setkání jasně cítit.
Brumovském hradě již 19 roků. Na
pouze Daniel Kliš ze 3. třídy a obsaNež začala přehlídka, mohli se zpě- jaře loňského roku byl na Hostýně
dil 16. místo mezi 42 účastníky. Ráda
váci občerstvit.
vytvořen výbor pro Setkání schól
bych také poděkovala našim instrukOběd v restauraci Ovčárna pro ně z členů Matice svatohostýnské, Dutorům M. Danihlikové a M. Šerému.
zajistila Matice svatohostýnská spolu chovní správy, Valašské nadace a
Velký dík také patří OÚ ve Francově
s Duchovní správou Sv. Hostýna. vedoucích schól Vedoucím organizáLhotě, který nám poskytl finanční
Účinkujícím bylo takto dáno najevo, torem byl stanoven Pavel Vlček.
příspěvek a pomohl zapůjčením auta
že si váží jejich činnosti v křesťanské Garantem je rektor O. Šolc Jiří, ktes dopravou žáků na soutěž. Také
rodině. Snad to přispěje i k tomu, že rý je i autorem výzvy „Zpívejme P.

Navždy nás opustili
23.3.2016 Josef Trchalík (*1944)
Francova Lhota 352
24.4.2016 Antonín Pastorčák (*1932)
Pulčín 7
27.4.2016 František Šulák (*1943)
Francova Lhota 256
21.6.2016 Anežka Surmařová(*1931)
Francova Lhota 269
27.6.2016 Anastázie Matůšová(*1931)
Francova Lhota 274
Čest jejich památce!
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INFORMACE PRO VÁS
Paní Irena Kopecká vydala
další knihu pohádek s názvem
O vílách, skřítcích a vodníčcích.
Tuto knihu si můžete zakoupit v
kanceláři Obce Francova Lhota
nebo v IC Pulčín.
Kniha obsahuje více než 60 krátkých pohádek s působivými ilustracemi. Přečíst si můžete třeba
o Kobzově lípě, Pulčínských ledopádech a jiných pěkných místech v
okolní přírodě.

HASIČI

ODPADY

Nová sezóna odstartovala jako obvykle už
v květnu. Žáci se zúčastnili obvodového
kola v Růžďce, kde skončili na 4. místě a
tím postoupili do okresního kola, které se
konalo v Horní Lidči. Zde obsadili pěknou
třetí příčku. V dalších závodech se jim
podařilo umístit na 3. a 7. místě
v Bystřičce, na 1. a 4. místě ve Valašské
Polance, na 2. a 4. místě v Hutisku Solanec a naposled na 4. místě v Jarcové.

Kanalizace obce Čistá řeka Bečva II. – svoz odpadních vod
V rámci této akce probíhá připojování nemovitostí na stokovou síť, které
mají přípojku. Byly také pořízeny
svozové vozy, které budou zajišťovat
vývoz jímek pro občany, kteří nemohou být napojeni na stávající kanalizaci tj. nemovitosti na pasekách a
v místní části obce Pulčín.
Vlastník nemovitosti-stavby nebo
pozemku uzavře smlouvu na zákaznickém centru společnosti Vodovody
a kanalizace Vsetín a.s. Po uzavření
smlouvy si může ihned objednat vývoz. Jednotlivé vývozy se nebudou
platit, ale smlouva bude uzavřena na
platbu stočného podle osob s trvalým
bydlištěm. Kdo bude mít takto uzavřenu smlouvu, tak může požádat o
vývoz i vícekrát za rok a nebude nic
připlácet.

Dorost můžeme vidět opět na okolních závodech. Výrazné výsledky se
zatím nedostavily, ale i to přijde časem. Všichni jsou to mladí kluci, kteří
se teprve učí a získávají zkušenosti.
Muži na domácím obvodovém kole obsadili celkově 2. místo. Bohužel vlivem zranění a jiných osobních věcí nejezdí letos
žádnou ligu a na soutěžích je uvidíme
zřídka – většinou v blízkém okolí. Věříme,
že se dají do příštího roku dohromady a
opět to rozjedou. Z dosud odběhaných
závodů stojí za zmínku 10. místo
na domácí pohárové soutěži
Martin Bambuch

Film
V kinech se 2. června začal promítat film Děda, ve kterém je zachycený život na Valašsku a téměř
všechny tradice, které se tady dodržují. Zajímavostí je, že si autor
do filmu vybral naše Mikuláše. Hoši tak byli poctěni nejenom účinkováním, ale byli pozvání i na první
promítání, které se konalo 28.
května ve Zlíně.
Film doporučujeme ke shlédnutí.

Příklad RD na pasekách nebo
v Pulčíně. Bydlí zde dvě osoby. Zaplatí za dvě osoby stočné, což je
36m3 na osobu a rok tj. 72m3 x
33,81,-Kč tj. 2434,32 Kč a může si
objednat vývoz vždy, když bude mít
plnou jímku. Rekreační domky si
dohodnou na VaKu Vsetín počet
dnů, po které pobývají na chalupě a
zaplatí za stočné přiměřenou část.
Svozový vůz má obsah 10m3.
Tiskopis přihlášky je jiný než při
běžném připojení. Je k vyzvednutí v
kanceláři obce nebo je vyvěšen na
obecních stránkách a internetových
stránkách Vaku Vsetín. V přihlášce
je nutné potvrzení obce, že vlastník
nemovitosti se nemůže připojit na
stokovou síť.
Vývoz se objednává na Vsetíně na
telef. čísle 605 265 569
starosta

SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU
V jarních měsících jsme provedli výsadbu 12ti tisíc kusů nových stromků
v obecních lesích.
Postavili jsme novou oplocenku.
Z materiálů, který jsme v loňském roce
„zrecyklovali“ z odpadů stavby, jsme
opravili část našich lesních cest.
Snažíme se udržovat zeleň, která letos
pro příznivé podmínky roste nebývale.
Vlastními silami postupně připojujeme
obecní budovy na veřejnou kanalizaci.
Udržujeme veřejné prostory.
S novými chodníky nám přibyla práce
s jejich údržbou včetně čištění uličních
vpustí.

Opravený čistící vůz využíváme
k úklidům komunikací.
Postupně vyměňujeme vodoměry
těm, kteří odebírají vodu z našich
vodojemů. Těchto vodoměrů máme
140 kusů a většina už je stářím a
funkčností nevyhovující. K dnešnímu
dni máme vyměněných 45 ks.
S realizační firmou, která nám budovala ČŘB II. řešíme reklamace a
opravy vzniklé po zimě.
Vyměňujeme a doplňujeme dopravní
značky, které jsou v nevyhovujícím
stavu. Větší část se nám podařilo
vyměnit již loni při výstavbě chodníků. Nově jsme pro stížnosti obyvatel

„ Kočičiny“ pro rychlou jízdu, umístili do této části obce značku obytná zóna. Celkem jsme letos opravili
nebo nově vybudovali 25 ks značek
a instalovali dvě zrcadla. Připravujeme se na opravy a plánované investice v mateřské a základní škole.
Kulturní dům byl vybaven novým
stolovacím zařízením v hodnotě
350 000,- Kč.
V místní části Pulčín byl provedený
úklid na tábořišti, kde bylo nutné
provést odvodnění močálu. Uklizený po prořezání stromů byl i sad
Obora
místostarosta
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Projekty

ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
Vsetín, kde uzavře smlouvu. Kanceláře jsou na křižovatce u Růžičků,
směr Horní Město a úřední dny jsou
pondělí, středa a čtvrtek. Lze se i
objednat na tel. 571 484 072 nebo
571 484 030.
2) Občan může využít přihlášení
přes náš OÚ. Zde je možné podat
přihlášku s patřičnými přílohami. My
je předáme Vaku a smlouvu si přijdete pouze k nám podepsat.

3) U domů, které odebírají vodu
přes obecní vodoměr jsme s Vakem
dohodli, že cena stočného bude stanovena dle množství vody odebraného přes tento vodoměr. Do přihlášky
je třeba zapsat číslo vodoměru. U
domácností, které mají vlastní studnu
bude cena stočného stanovena paušálem tj. 36 m3 na osobu za rok. Cena stočného pro letošní rok činí
33,81 Kč.

Další informace – k přílohám a
dotazům, které Vás zajímají:
1) Výpis z katastru musí být na pozemek, na kterém stojí připojovaná
stavba viz. projekt kanalizační přípojky (tento výpis lze zajistit na OÚ).

Přihlášení lze provést dvěma
způsoby:
1) Občan s vyplněnou přihláškou a
patřičnými přílohami navštíví Vak, a.s.

2) Zákres návrhu vedení trasy-stačí
kopie situace z projektu (v případě
potřeby vytiskneme na OÚ)

4) Domácnostem, které se připojí na
veřejnou kanalizaci do konce roku
2016, bude vrácena částka z projektu
na domovní přípojku ve výši 1500 Kč.
Tato částka bude vyplacena oproti
platné smlouvě s VaKem, a.s.
(Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod).
Peníze budou vyplaceny v kanceláři
OÚ.

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

Oprava místních komunikací chtěli bychom opravit i některé komunikace, které nebyly v loňském
roce zahrnuty do stavby ČŘB. O
finanční podporu na tuto akci jsme
požádali Ministerstvo pro místní
rozvoj. Předpokládaná cena byla 2,6
mil. korun. Zde jsme nebyli úspěšní.
Náš plánovaný podíl činí 1,2 mil.
korun, za který opravíme co nejvíce
cest. Na tyto opravy v současné
době připravujeme výběrová řízení.
Lávka pro pěší – zde máme hotovou projektovou dokumentaci, vyřizujeme stavební povolení a chceme
požádat o dotaci na tuto stavbu.

V letošním roce k realizaci nejspíš
nedojde, ale plánujeme ji na příští
rok.
Rekonstrukce kulturního domu
– na tuto stavbu zpracováváme projektovou dokumentaci a chceme ji
realizovat také v příštím roce.
Sanace hřbitovních zídek a
schodišť – předpokládaná cena
této opravy je 1,5 mil. korun. Žádost o dotaci jsme podali na Ministerstvo zemědělství a z dotačního
programu 16 Udržování a obnova
dědictví venkova jsme získali 700
tisíc. Připravujeme výběrové řízení a
chceme s realizací začít co nejdříve.
Posezení – z Ministerstva zemědělství, rovněž z dotačního programu
16, jsme získali finanční podporu 99
600,- Kč na vybudování „ Čtyř posezení v klidových zónách – U lipky,
U Kobzové lípy, Tábořiště Pulčín a
Písková cesta Pulčín“. Tato posezení
máme v plánu
vybudovat
v klidových zónách a přispět tak ke
zlepšení života v naší vesnici. Realizaci chceme začít hned po uzavření
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Splašková kanalizace už je v provozu
od prosince loňského roku a postupně se jednotlivé domy připojují.
K dnešnímu dni registruje Vak Vsetín
130 připojených budov z naší obce.
Pro časté dotazy jak postupovat při
napojovaní opakujeme možnosti
postupu. Podmínkou pro připojení je
uzavření smlouvy o odvádění a čištění
odpadní vody s Vakem, a.s. Vsetín.
Při vydávání potrubí každý občan obdržel návod na postup a tiskopis přihlášky Žádost o zřízení kanalizační
přípojky. Kdo má zájem může si tuto
ještě vyzvednout na OÚ. Tato je vyvěšena na internetových stránkách
www.francovalhota.cz a www.vakvs.cz

Rekonstrukce šaten - s pracemi
jsme začali 20. června. Tato budova
je už ve značně nevyhovujícím stavu
a proto jsme podali žádost o poskytnutí podpory z Programu na podporu obnovy venkova. Oprava je vyčíslena na 2,1 mil. korun. Za tuto částku vyhrála výběrové řízení firma
pana Jana Trochty. Obdržená dotace
činí 1 mil. Kč. Stavba by měla být
dokončena v září letošního roku.

NOVINKY Z NAŠICH ŠKOL

výběrového řízení na zhotovitele.
Hasiči – pro hasiče se nám podařilo získat finanční podporu 450 tisíc
korun od GŘHZS a 300 tisíc korun
od Zlínského kraje na pořízení mikrobusu. Toto vozidlo bude zakoupeno s naším finančním podílem na
základě výběrového řízení. Dokončili jsme i úpravu projektu rekonstrukce hasičské zbrojnice a budeme žádat o dotaci Ministerstvo
vnitra z programu Dotace pro jednotky SDH obcí.
Jednali jsme se SÚS Zlín o možnosti
„ doasfaltování “ hlavní komunikace
(od
Kočičiny
po
Carnex).
V letošním roce na tuto akci zatím
nemají finanční rezervu, ale možnost bude v případě nevyčerpání
financí na jiné silnici této správy.
Dostali jsme příslib opravy propustku nad Raisem u č. p. 235 , který je
ve značně špatném stavu a zrezivělé
zábradlí nám hyzdí nové chodníky.
Tato oprava by měla proběhnout
příští rok.
místostarosta

Jednou z aktivit naší školy jsou šachy. Družstvo mladších žáků skončilo v šachové Grand prix okresu Vsetín na 5 .
místě z deseti škol. V jednotlivcích obsadil Tomáš Chromík ze 2. třídy 5. místo na turnaji ve Francově Lhotě. Celkově obsadil Tomáš 6. místo v celé soutěži, Daniel Kliš byl celkově osmý. Účast byla 50 šachistů.
Okrsková kola ve florbalu jsme vyhráli v obou kategoriích, starší chlapci se ale nemohli zúčastnit okresního kola,
protože termín kolidoval s naší školní akademií. Mladší žáci také vyhráli okrskové kolo, v okresním kole nepostoupili ze skupiny a skončili osmí.
V minikopané starší žáci zvítězili v okrskovém kole ve Valašské Polance, mladší žáci na soutěži nebyli.
Po několika letech jsme postoupili do okresního kola v Poháru rozhlasu mladších žáků, kde jsme obsadili 4. místo
ze sedmi družstev. Byly překonány 3 atletické rekordy školy. Celkem se uskutečnilo 24 sportovních akcí.
V květnu se konala akce Květinový den proti rakovině – žáci 9. třídy vybrali a odeslali celkem 7 721,- Kč.
V září nastoupí do 1. třídy 24 žáků, z 9. třídy odchází 19 žáků. Přejeme, aby se jim na středních školách dařilo a
úspěšně reprezentovali naši obec. Uvádíme seznam jejich vybraných škol.
Bistrý Jiří
Dorňák Petr
Gargulák Petr
Hřib Petr
Kocourek David
Matúš Erik
Novák Štěpán
Trochta Štěpán
UrubekMichal
Hajdová Denisa
Kamlerová Tereza
Kovářová Zuzana
Kozáčková Patricie
Mačková Michaela
Mačková Simona
Matůšová Klára
Šerá Nela
Tkadlecová Monika
Trochtová Monika

SŠ lesnická Hranice na Moravě
SPŠS Vsetín
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
SŠ lesnická Hranice na Moravě
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
SPŠS Vsetín
SPŠ Zlín
SPŠS Vsetín
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
SZŠ Zlín
SŠOT Zlín
SZŠ Brno
SŠPg a S Zlín
Kostka Vsetín
SIŠ COP Valašské Meziříčí
Gymnázium Vsetín
Gymnázium Valašské Klobouky
SOŠ Vizovice
Gymnázium Valašské Klobouky

lesnictví
strojírenství
obráběč kovů
lesnictví
obráběč kovů
strojírenství
elektrotechnika
strojírenství
obráběč kovů
zdravotní asistent
ekonomika a podnikání
laborantní asistent
sociální činnost
před. a mimoškolní pedagogika
kuchař - číšník

kosmetické služby

Vedení školy přeje všem žákům hezké prázdniny a zaměstnancům a občanům pěknou dovolenou plnou příjemných
zážitků.
Karel Sucháček, ředitel školy

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Co nového v naší mateřské škole ?
S příchodem jara a prvních jarních
paprsků děti probudily broučky na
zahradě MŠ. Zazpívaly písničky,
přednesly básničky, postavily máj a
na závěr si zasoutěžily.
Po té se dveře MŠ otevřely pro
maminky našich i nových dětí, které
se přišly do školky podívat. Maminky
mohly shlédnout, jak se s dětmi pracuje, a jak jsou jejich ratolesti šikovné. Při této příležitosti se nové děti
zapsaly, a my všichni se na ně těšíme
již v září.
Měsíc duben přinesl návštěvu Severky a MŠ ve Val. Senici, bazén
v Brumově, kde i ti nejmenší si vodu
užili. V MŠ proběhla i keramika. Děti

si vyrobily dárečky pro své maminky.
Byly jim předány v KD na oslavě Dne
matek. Vydali jsme se i do Městského
divadla ve Zlíně na pohádku Plaváček.
A máme tady červen, a s ním Den
dětí. Letos děti slavily s DJ MISS
RENNY. Ta za námi přijela do naší
školičky. Děti si zatančily, zazpívaly,
zasoutěžily a dostaly i drobné ceny.
Jako každý rok k oslavě Dne dětí
patřila i noc ve školce. Než děti ulehly do svých spacáků, tak absolvovaly
výlet ke kapličce. Odpoledne se
všichni vydali na Antarik, kde na ně
čekalo p říjemn é p řek vap en íprojížďka na koních. Večer unaveny
ulehly, a těšily se na sobotní ráno,
kdy si je vyzvedli rodiče.

Jako každé dítě, tak i naši malí se
těšili na školní výlet. Letos jsme zavítali do ZOO Lešná. A protože na
výlety jezdíme rádi, tak jsme nevynechali ani Envi centrum ve Vysokém
Poli.
A přiblížil se konec školního roku a
s ním spojenou poslední akci-hledání
pokladu a rozloučení s předškoláky,
které pro nás opět přichystali žáci
deváté třídy základní školy.
Do ZŠ odchází celkem 18 předškoláků. Přejeme jim hodně úspěchů,
spoustu nových kamarádů a hodnou
paní učitelku.
Vám ostatním přejeme krásné
slunné prázdniny a mnoho načerpaných sil do nového školního roku.
A. Silvestrová, ředitelka MŠ

