
 

 

 
INZERCE 

 
VÝSTAVA HŘIBŮ  Spolek houbařů    
                                                                                 
PEČENÍ CHLEBA V MUZEU KARDINÁLA TROCHTY                              Valašská nadace 
 
 

VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA                                                    
 

 
MISIJNÍ NEDĚLE                                                                                              Farní úřad 
u kostela Sv. Štěpána 
 
 

ZAHRADA DOMU KARDINÁLA TROCHTY                                                 Farnost F.Lhota 
Plánovací setkání o podobě prostranství před muzeem 
Začátek v 15.00 hodin 
 
 

TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU REFLEXY 
Hostem bude skupina Premier 
 

 
SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA                                       Kulturní komise 
 
 

ADVENTNÍ DÍLNA                                                                                        Kulturní komise 
Výroba a prodej vánočních dekorací, výstava betlémů                                            
Začátek ve 14.00 hodin 
 
SPOLEČNÉ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU                                   Kulturní komise 
Začátek v 17.00 hodin 
 
 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU                                                     o.s.Vesničko má            
Před budovou IC Pulčín                                                                                        milovaná                                   
 

 
MIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA                                                              TJ Sokol 
 
 

VALNÁ HROMADA SDH FRANCOVA LHOTA                                         SDH       
 
 

BENEFIČNÍ KONCERT PRO SDRUŽENÍ ŠANCE Šance, o.s. 
Vystoupení folklorního souboru  Meziříčan. 
Začátek v 16.30 hodin 
 

 
ŽIVÝ BETLÉM Farní úřad 
Ztvárnění biblického příběhu, společné zpívání koled   
Začátek v 17.00 hodin                                                                                

 
 
 

říjen 
 

říjen 
 
 

Pá 7.10.  a So 8.10.2016 
 
 

Ne 23.10.2016 
 
 

  
Ne 23.10.2016 

 
 
 
 
 

Pá 11.11.2016 
kulturní dům 

 
 

Ne 20.11.2016 
kulturní dům 

 
 

Ne  27.11.2016 
kulturní dům 

 
 
 
 
 
 
 

So 3.12.2016 
IC Pulčín 

 
 

So 3.12.2016 
kulturní dům 

 

So 10.12.2016 
 
 

Ne 18.12.2016 
kostel Sv. Štěpána 

 
 
 

Pa 23.12.2016 
před muzeem 

KALENDÁRIUM 

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo I1I/2016 vyšlo 30.9.2016 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 

Elektroplyn Surovec 

Nově nabízí možnost kontroly kotle na tuhá paliva dle novely zákona o ochraně ovzduší. 

Kontakt: Surovec Karel 604 328 438, surijo@centrum.cz 

Surovec Lukáš 739 676 152, lukas.surovec@centrum.cz 

Povinnost se týká provozovatelů spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém te-

pelném příkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního 

vytápění. 

Provozovatelé mají povinnost provést první kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacio-

nárního zdroje nejpozději do konce roku 2016. 

U příležitosti nedožitých 85 let bývalého obecního kronikáře pana Josefa Václavíka, připravila obec insta-
lování pamětního panelu v přírodě. Od původního návrhu, věnovat jmenovanému pamětní desku, bylo 
upuštěno po konzultaci a vyjádření rodiny. 
Pan Josef Václavík se narodil 9. 10. 1931 ve Francově Lhotě Janu Václavíkovi a Terézii Václavíkové, roze-
né Daňkové. S manželkou Marií, rozenou Ptáčkovou, vychovali tři děti.  
Až do důchodu pracoval ve Zbrojovce Vsetín. Činný byl i ve veřejném životě v obci. Od roku 1969 do 
roku 1976 pracoval ve funkci neuvolněného tajemníka MNV. 
V roce 1958 byl jmenován obecním kronikářem. Během čtyřiceti let, kdy vedl obecní kroniku, se snažil 
mimo ročních zápisů sbírat různé doklady k historii obce a doplnit tak údaje, které do té doby scházely. 
Shromáždil i spoustu fotografií.  
Při své práci se seznámil i s P. Dr. Janem Blesíkem, kterému předal posbírané materiály.  Pan Blesík údaje 
doplnil o své vlastní poznatky a vznikla práce „Francova Lhota – obrázek valašské vesnice a jejího lidu“. 
Podle rukopisu, který věnoval v roce 1965 MNV byla pak vydána kniha „Francova Lhota – historický 
obrázek obce, jejího území, lidu a života do konce 19. století“ (vydána v roce 1999). Pan Josef Václavík 
napsal úvodník a knihu upravil pro tisk. 
Jako kronikář věděl, že v historii Francovy Lhoty zůstalo nepopsané období. Byl to časový úsek od zru-
šení roboty v roce 1848 až do roku 1948. Usilovně proto začal shromažďovat materiály o této době. 
Získané znalosti využil při přípravě knížky „Francova Lhota v 2. polovině 19. a 1. polovině 20. století“. 
Kniha byla následně vydána. 
Uvedené knihy se staly součástí knihoven mnoha domácností v obci. Nejedna putovala i za hranice tam, 
kde mají Lhocané své kořeny. 
Pan Josef Václavík byl velmi skromný, pracovitý a ochotný člověk. Nikdy neodmítl poradit občanům, 
kteří hledali své předky při sestavování rodokmenu nebo studentům při jejich studijních pracích. Hodně 
materiálů předal současné kronikářce. Přispíval i do obecního zpravodaje. 
Zajímal se o počasí, dlouhá léta prováděl měření spadlých srážek a odesílal hlášení. O své znalosti se dělil 
i s Okresním vlastivědným muzeem Vsetín. Věnoval se i archeologickým nálezům v obci a okolí.   
Měl velmi rád valašskou přírodu. Louky, okolní kopce, květiny i stromy. Často chodil do lesa. Nedělní 
odpoledne trávíval pravidelně nejraději i s rodinou na Střelenském vrchu, kde bude panel s textem umís-
těn.  
Tyto řádky ať jsou připomínkou vzácného občana Francovy Lhoty pana Josefa Václavíka.  

D. Trchalíková 

Vážení spoluobčané, 

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU 
Častý problém 
Opět důrazně upozorňujeme 
majitele psů, aby si tyto zabez-
pečili tak, aby se nemohli volně 
pohybovat po obci. 
Každý takový majitel, který 
nechá zvíře volně pobíhat po 
obci, by se měl vžít do pocitů 
hlavně dětí, proti kterým se pes 
na cestě objeví. Asi by jim to 
nebylo rovněž moc příjemné. 
Chování psa je nevyzpytatelné. I 
ten největší „kliďas“ může za-
útočit. Opakujeme se, ale věří-
me, že si toto majitelé psů už 
opravdu vezmou k srdci. 
 

Volby  
Připomínáme, že ve dnech 7. a 8. 
října t.r. proběhnou volby do kraj-
ského zastupitelstva. Volební míst-
nost pro okrsek č.1 Francova Lho-
ta bude v kulturním domě, pro 
volební okrsek č.2 bude v budově 
IC Pulčín. Volit může volič po 
předložení platného OP nebo pasu 
a to v pátek od 14.00 do 22.00 
hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 
hodin.  
Hlasovací lístky Vám budou doru-
čeny domů v modré obálce. Ve 
volební místnosti obdržíte obálku 
šedou, kterou budete dávat do 
urny. 

 

         Číslo III/2016 | Ročník XXV.  

Zpravodaj 
Obce Francova Lhota 

PŘEJEME VŠEM  

PŘÍJEMNÉ  

PODZIMNÍ DNY 

Uvnitř tohoto 
vydání: 

Ohlédnutí za 
minulým čtvrtle-
tím 

2 

Informace  
z úřadu  
 

3 

Projekty 4 

Novinky z našich 
škol 

5 

Informují spolky a 
firmy 

6 

Informují spolky a 
firmy 

7 

Kalendárium 8 

Připojení na kanalizaci 
Připomínáme, že majitelům 
domácností, které se napojily 
na novou obecní kanalizaci a 
měly vypracovaný projekt, 
náleží od nás příspěvek 1500,- 
Kč.  
Podmínkou je napojení RD 
do konce roku 2016  
a předložení smlouvy o 
odvodu odpadních vod s 
VaKem a.s. Vsetín. 
Příspěvek obdržíte v kanceláři 
obce po podpisu darovací 
smlouvy. 



 

Pivní volejbalový turnaj 
Pátý ročník tohoto turnaje se konal 
na hřišti polyfunkčního areálu 9. 
července. Zúčastnilo se osm smíše-
ných družstev s tímto konečným 
pořadím: 
Amerika, 3,5 promile, Anglická slani-
na, Snajpři v zácviku, Žabáci, Wifi-
kundace, First together a Volání 
divočiny.  V nabídce občerstvení 
bylo, mimo jiné, několik druhů piv z 
různých pivovarů. Za horkého poča-
sí se vypilo 400 piv a 100 limonád. 
 

Létání nad Francovou Lhotou 
I letos se díky Valašské nadaci v akci 
„Za živa do nebe“ mohli vyhodnoce-
ní žáci podívat na rodnou obec a 
široké okolí z letadla. Pro let byla 
vybrána Monika Trochtová, Šárka 
Bělotová a Vlastislav Šulák. Létání se 
uskutečnilo 15. července. 
 

Myslivecké odpoledne a pytlác-
ká noc 
Na Střelnici se 23. července ochut-
návaly zvěřinové speciality. K tomu 
zde hrála skupina Pepinoband. Pro 
děti byly připraveny zábavné aktivity. 

21. ročník Amfolkfestu 
proběhl za letního počasí v areálu IC 
Pulčín 30. července. Vystoupily zde 
kapely Shamrock, Country míza, 
Bodlo, Freďáci, Noca, Půljablkoň, 
FilipM, Pocity, slovenská skupina 
Jasoň a hlavní  host-kapela Neřež. 
Na závěr byl country bál v podání 
kapely Vocode. Rodiče si vybírali z 
nabídky kapel a pro děti připravilo 
zajímavý program Rodinné a mateř-
ské centrum Sluníčko. 
Hlavní pořadatelkou byla Eva Endy 
Rohlenová.  

zvem Chleba z pece. Byla to ochut-
návka chlebů s doprovodným pro-
gramem. I zde předváděli muži z Val. 
Senice mlácení obilí cepy.  
 

Výstava v Galerii IC Pulčín 
V sobotu 17. září byla v Galerii IC 
Pulčín zahájena výstava výtvarných 
prací žáků ZŠ Francova Lhota ke 
120. výročí otevření školy. Doporu-
čujeme její zhlédnutí. Je hodně ba-
revná. Nápady, šikovnost a talent 
dětí jsou pozoruhodné. Výstava po-
trvá do 31. října. 
 

Lhotská pouť 
Ve Francově Lhotě byla 4. září tra-
diční pouť. V sobotu byla v KD ta-
neční zábava se skupinou Vyhoď 
Blinkr. Atrakce přivezla rodina Flak-
sů. Stánků bylo letos víc než třicet. 
U Ptáčků se prodával burčák a uzené 
makrely. Počasí bylo nejlepší za po-
slední léta. Návštěvnost byla velká.  
 

Ze Soláně 
Na Zvonici Soláň se uskutečnila v 
rámci spolupráce muzeí akce s ná-

Burčákový turnaj 
Dvacátý sedmý ročník tohoto turna-
je proběhl v sobotu 24. září. Zúčast-
nilo se sedm družstev a dvojí 
„veteráni- Dálnice Brno a Francova 
Lhota. V jednotlivých utkáních zápo-
lilo asi 50 hráčů. Zvítězilo družstvo s 
názvem Degustační komise Tuřany, 
na druhém místě byli Hřebíci z Bru-
mova a Nedašova a třetí místo obsa-
dilo družstvo Mladých a neklidných z 
Brna. Burčáku se prodalo  200 litrů. 
 

ČERVENEC 

ZÁŘÍ 

SRPEN 
sloužena mše svatá. Poté navštívili 
Muzeum kardinála Trochty. 
Pouť se konala pod záštitou Mons. 
Josefa Hrdličky, pomocného biskupa 
olomouckého. 
 

Na chleba sa těžko dělá 
Památník Antonína Strnadla v No-
vém Hrozenkově ve spolupráci s 
Muzeem kardinála Trochty Fr. Lhota 
a Zvonicí na Soláni uspořádal druhý 
ročník uvedené akce. Příchozí mohli 
ochutnat více než 30 různých chle-
bů, podívat se, jak se dříve mlátilo 
obilí cepy a poslechnout si valašské 
písničky. Ukázku mlácení předvedli 
muži z Francovy Lhoty a Val. Senice.  
 
Akce na Pulčinách 
Obč.sdružení Vesničko má milovaná 
Pulčín pozvalo 20. srpna občany na 

odhalení dřevěných soch před IC 
Pulčín. Autorem pasáčka se psem a 
tří oveček je řezbář Mgr. Martin 
Cigánek z Valašských Klobouk.  
Sousoší je darem o.s. Pulčinám a 
bylo financováno z jejich finančních 
prostředků. Na setkání při odhalení 
bylo připraveno občerstvení a do 
večerních hodin se zpívalo u kytar. 
Od stejného autora je i nová směro-
vá tabule do „Kozí ulice“. 
 

Posezení na rozhledně  
V sobotu 27. srpna proběhl na Ču-
bově kopci další ročník setkání ob-
čanů u zapálené vatry. Akci připravi-
la kulturní komise. Během horkého 
odpoledne se u rozhledny vystřídalo 
asi 60 lidí. K chuti přišlo čepované 
pivo i opékané špekáčky. A také se 
tam hodně zpívalo. 
 

Rukodělný kurz 
Naučit se pletení košíků z pedigu 
mohli zájemci 6. srpna v IC Pulčín. 
Na začátek roku se připravuje kurz 
pletení z proutí. 
 

Výstava fotografií 
Výstava s názvem Kdyby moje ručky 
neštipaly bučky proběhla v Galerii 
IC Pulčín v době od 1. do 25. srpna. 
Vystaveny byly fotografie Gabriely 
Miklové. Výstavu pořádala Obec 
Francova Lhota ve spolupráci s ná-
rodopisným souborem Valášek z 
Horní Lidče. 
 

Pěší pouť za umělce 
proběhla v době od 31. července do 
6. srpna. Na trase, která vedla z 
Luhačovic na Turzovku se účastníci 
zastavili i ve Francově Lhotě. 3. srp-
na byla pro ně  v kostele Sv. Štěpána 

Stránka 2 OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ČTVRTLETÍM 

 

Stránka 7 INFORMUJÍ SPOLKY A FIRMY 

Skupina Reflexy pokřtí 11. listopadu 
při taneční zábavě v našem kultur-
ním domě jedenácté CD. 
Má název Proud mezi námi. Ve sku-
pině působí náš spoluobčan Ondřej 
Filák. Hraje na basovou kytaru, zpí-
vá a je autorem textů. 
Na svém kontě mají Reflexy devět 
řadových alb a dvojCD s největšími 
hity shrnujícími 20 let na scéně.  
Více informací najdete na adrese 
www.reflexy.cz. 

Podle zákona č.115/2000 sb., o 
poskytování náhrad škod způsobe-
ných vybranými zvláště chráněnými 
druhy živočichů - bobr, los, vydra, 
rys, vlk a medvěd má poškozený 
chovatel nárok na odškodnění.  
Na území CHKO Beskydy je po-
škozený povinen do 48 hodin ohlá-
sit vzniklou škodu na Správu 
CHKO Beskydy, která provede 
místní šetření a vystaví protokol, 
který zašle příslušnému krajskému 

úřadu jako podklad pro vyhodnoce-
ní této události. Mimo území 
CHKO Beskydy se škoda hlásí na 
příslušném městském úřadě-
odboru životního prostředí. Škody 
dle uvedeného zákona jsou hrazeny 
prostřednictvím krajských úřadů. 
Podrobnější informace najdou cho-
vatelé přímo v zákoně. 
 

Vážení vlastníci lesa, podle přijatého 
usnesení vlády nabyla dne 1. červen-
ce 2016 účinnosti novela nařízení 
vlády č. 308/2014 Sb., kterým se 
mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., 
o stanovení závazných pravidel po-
skytování finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích. Podrobnosti 
k provedeným změnám a aktuální 
tiskopisy žádostí naleznete na inter-
netových stránkách Ministerstva 
zemědělství. http://eagri.cz/public/
web/mze/dotace/narodni-dotace/     

a nebo stránkách krajského úřadu 
www.kr-zlinsky.cz/ v sekci Životní po-
středí 
Byl nově zřízen tzv. dotační rok od 
září do srpna dalšího roku, v kterém 
probíhá ohlášení, provedení dotova-
né činnosti a vyúčtování. Důležitá 
změna je v tom, že každý žadatel 
musí nejdříve poslat OHLÁŠENÍ 
ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FI-
NANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA 
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH a teprve 
potom může žádat o dotaci- např. 

na obnovu lesa (sazenice jedle a list-
náčů), přibližování koňmi, prořezávku 
apod. Formulář pro ohlášení je umís-
těn na webových stránkách obce, kde 
je ke stažení. Vyplněný je nutno ode-
vzdat na Krajský úřad Zlínského kra-
je!  
Pokud dnes již víte, že budete na jaře 
zalesňovat dotované sazenice, nebo 
provádět výchovný zásah, je vhodné 
co nejdříve zaslat ohlášení. 
 

Jan Brlica 
 

DOTACE NA LES 

KULTURNÍ KOMISE 

Adventní dílna 
Členky kulturní komise připravují i 
letos tuto akci. Letos na ní budou 
vystaveny i betlémy. Pokud by ně-
kdo vlastnil doma nějaký zajímavý 
betlém (z jakéhokoliv materiálu), 
mohli byste naši výstavu obohatit. 
Také můžete přispět do dílny a uká-
zat svou šikovnost ve výrobě růz-
ných drobností a dárků.  
Toto odpoledne bude pokračovat 
rozsvícením obecního vánočního 
stromu. Z minulého roku se nám 
osvědčilo, že vystoupení dětí, které 
se opět připravuje, proběhlo v sále 
kulturního domu. Následovat bude 
venkovní shromáždění a rozsvícení 
stromu. Tady si společně zazpíváme 
koledy. Počítáme s Vašimi hlasy. 
 
 

NÁHRADA ŠKODY 

Akce ve 3. čtvrtletí:                               
• 6.7.  Rozhledna Kelčský Ja-

vorník          
          8 účastníků, trasa 16  km 
• 24.7.  Zlatovce a okolí             
          4 účastníci, trasa 13 km 
• 31.7.  Brumov – Střelná a 

Brumov – Návojná           
          13 účastníků, trasa 15  km 
• 17.9.  Zlatovce podruhé           
          8 účastníků, trasa 3  km 
• 22.9.  Lysá hora          
          13 účastníků, trasa 20  km 
 
Co připravujeme :  
 
• 28.9.   Zájezd na Slovensko – 

část kolem Rajeckých Teplic  
• 29.10.  Další zájezd -  pokud  
 

bude zájem. 
 Informace o dalších akcích budou na 
nástěnkách u Jednoty, ve vitríně 
KČT, případně na stránkách obce. 
Přejeme všem hezké podzimní poča-
sí a dobrou náladu. 

 Za KČT Francova Lhota   

REFLEXY 

TURISTIKA 

SDRUŽENÍ ŠANCE 

Sdružení Šance Vás už nyní zve na 
benefiční koncert, který bude v ne-
děli 18. prosince v kostele Sv. Štěpá-
na ve Francově Lhotě. Vystoupí 
folklórní soubor Meziříčan. 

H. Trlicová 



 
 
 

 
 

Naše farnost prožívala asi nejvíce 
závěr léta, kdy se uskutečnily brzy 
po sobě následující akce:  
28. srpna dožínky, kvůli kterým 
přijela dokonce Česká televize. Zá-
znam budete moci vidět v neděli 2. 
října v odpoledním Křesťanském 
magazínu.  
Hned další neděli byla lhotská 
pouť, při níž kázal Mons. Adam 
Rucki z Ostravy; ještě v pátek nás 
na ni duchovně naladil Mons. Bo-
humír Vitásek z Olomouce.  
Život však běžel celé prázdniny – 
například v červenci se devět našich 
ministrantů zúčastnilo putovního 
tábora v Těrchové. Navštívili jsme 
mj. rodiště bl. Zdenky Cecílie Šelin-
gové a zdolali část hřebenu Malé 
Fatry. 
 Také naše muzeum nezahálelo. S 
pomocí kraje i obce v něm mohly 
čtyři mladé průvodkyně pracovat v 
rámci projektu „Otevřené brány“. 
Muzeum navštívili mj. bratři salesiá-
ni, kněz litoměřické diecéze, pout-
níci ze Slovenska a farností Bílavsko, 
Kroměříž – Panna Maria, Blansko 

Z NAŠÍ FARNOSTI 
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nebo tzv.  Pěší pouť za umělce na své 
cestě z Luhačovic na Turzovku. 
 Farní tábor proběhl v komornějším 
počtu „nouzově“ jen na faře, děti 
však měly možnost zúčastnit se dvou 
cyklovýletů (na Antarik a do Lačnova 
s návštěvou Klobucké cukrárny). 
 Na celém světě ještě dobíhá Svatý 
rok Milosrdenství, kdy mnozí putují 
ke Svatým branám. Velehradskou 
jsme mohli projít také společně při 
děkanátní pouti již 4. června. K lito-
měřické bude ještě možné se vypravit 
při farní pouti na místa působení a 
odpočinku Štěpána Trochty 9.-11. 
října. Jsou volná místa, lze se ještě 
přihlásit.  
K závěru Svatého roku, prosím, při-
jměte jako pozornost sponzora také 
záložku s motivem Božího milosrden-
ství, která je přílohou Zpravodaje 
 

Ohlédnutí za farním dnem 
V neděli 25. září jsme v naší farnosti 
prožili farní den – setkání při společ-
né mši sv. u Muzea kardinála Trochty 
a sportovní odpoledne na fotbalovém 
hřišti. Mši svatou krásně doprovázela 

V září oslavil „kulaté“ narozeniny 
náš Otec Stanislav Zatloukal.  
Dovolujeme si mu do dalších let i 
touto cestou popřát hodně zdraví, 
pohody a aby se mu  naší farnosti 
líbilo a dařilo.  

  

Mlácení obilí z Trochtova pole se 
uskutečnilo letos poprvé na dvoře 
před muzeem, kde byla dovezena 
mlátička. S dřívějším způsobem mlá-
cení obilí se seznámili letošní třeťáci 
základní školy s p. uč. Silvestrovou. 
Mlátit pomáhali dospělí. Přítomen 
byl i Otec Stanislav.  
  

Mletí obilí 
Vymlácené obilí z Trochtova pole se 
ve středu 21. září dovezlo do mlýna. 
Bylo to opět za přítomnosti třeťáků 
a zrno bylo semleto v soukromém 
kamenném mlýně Jana Slováka v 
Horní Lidči.  
 

Sv. Hostýn 
Z iniciativy Val. nadace se Lhocané 
zúčastnili brigády na Svatém Hostýně 
při úklidu a chystání dřeva na topení 
baziliky a rezidence. Na OÚ přišlo 
písemné poděkování o P. Jiřího Šolce 
SJ, rektora baziliky. 
  

naše scholička, následoval oběd na 
místě a možnost napsat své návrhy 
ohledně budoucí podoby zahrady 
před muzeem.  
K veřejné debatě o tom budou mít 
občané příležitost ještě při společ-
ném setkání. 
Na hřišti skončil fotbalový zápas 
ženatých proti svobodným neroz-
hodně 8:8, na penalty potom zvítězili 
svobodní 2:0. Fotbal si zahrály i děti 
s několika maminkami v poli. Před-
tím se mohly projet na jednokolce 
nebo získat odměnu za splnění ně-
kolika sportovních a jedné duchovní 
disciplíny. 
Velké poděkování patří sponzorům 
oběda: našemu ZD, myslivcům a 
střelenské pekárně. A samozřejmě 
všem pomocníkům se skvělou par-
tou maminek v čele. 

P. Stanislav Zatloukal 

NAROZENINY 

Od zrníčka ke chlebíčku  
V neděli 28. srpna proběhl za pra-
vého žňového počasí 14. ročník 
Dožínek na Trochtově poli. Budou-
cí třeťáci místní základní školy se 
v rámci uvedené akce podíleli na 
sečení obilí. Seklo se na políčku, 
které kdysi obdělávali rodiče kardi-
nála Trochty. Políčko a poté úrodu 
požehnal Otec Stanislav. Děti i 
většina ženců byli v krojích. Práci 
doprovázel zpěv kostelního sboru 
za doprovodu harmoniky. Po svá-
zání posledního snopku se všichni  
přesunuli před Muzeum kardinála 
Trochty, kde proběhla venkovní 
mše svatá. Otci Stanislavovi děti 
předaly dožínkový věnec a dary ze 
zahrad a polí. Po ukončení mše byl 
v areálu koncert pro muzeum. Při-
praveno bylo občerstvení, rozdáva-
ly se napečené koláče a čepované 
pivo. Akce, která má v obci již tra-
dici, se vydařila. Přišlo hodně lidí. 

VALAŠSKÁ NADACE 

SCHÓLIČKA 

Naše děvčata měla o prázdninách 
také větší volno. Schólička zpívala 
jenom na mši sv. při dožínkách a u 
příležitosti farního dne.  Už teď se 
připravují na podzimní setkání 
schól, které bývá každoročně v 
Lidečku. Pomáhat budou i při pří-
pravě Misijní neděle. Na svých 
zkouškách se zpěvačky scházejí 
pravidelně v úterý. 

Radka Capilová 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Navždy nás opustili 
27.8.2016 zemřel ve věku 86 let pan 
Jaroslav Rolák. Zemřel v Domě Sv. 
Josefa v Ropicích u Třince. Pohřben 
byl 1. září ve Francově Lhotě.  
Pan Jaroslav Rolák pocházel z Valašské 
Senice. Funkci předsedy MNV ve Fran-
cově Lhotě vykonával v letech 1981-
1990. 
 
Čest jeho památce! 

EVIDENCE OBYVATEL 
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Vítání občánků 
Žádáme rodiče dětí narozených v 
roce 2016 s trvalým pobytem v 
obci, aby své dítě nahlásili v kan-
celáři našeho úřadu.  
20. listopadu připravujeme jejich 
uvítání mezi občany. 
Rodiče obdrží pozvánky.  
 
 
 

Hasičská družstva:  
Vážení spoluobčané, sportovní přá-
telé.  
Hasičská soutěžní sezóna pomalu 
končí, tak si pojďme připomenout 
to nejlepší a nejdůležitější z léta 
2016.  
Nejprve začneme nejmladším oddí-
lem, tedy staršími žáky. Mezi jejich 
nejlepší umístění patřilo 1. místo ze 
Semetína, 2. místo z Růžďky, Dolní 
Bečvy a Prostřední Bečvy. Těmito 
úspěchy si zajistili v Okresní lize 
mladých hasičů celkové 2. místo, 
které se jim podařilo zopakovat již 
potřetí za sebou. Odměnou proto 
nebylo nic jiné, něž postup na sou-

Zahrada domu kardinála 
Trochty 
ŘK farnost Vás zve na plánovací 
setkání, na kterém se bude vymýš-
let, jak by měla vypadat zahrada u 
rodného domu kardinála Š. Troch-
ty. Setkání bude v neděli 23. října 
t.r. od 15.00 hod. na místě samém. 
Za nepříznivého počasí se akce 
uskuteční v jídelně družstevního 
domu. 

tivu. Odjeli pouze 10 soutěží a proti 
minulým rokům to byl výrazný po-
kles. To se podepsalo také na vý-
sledcích. Za zmínku stojí pouze 3. 
místo v Lúkách pod Makytou. Příči-
ny proč tomu tak bylo můžeme hle-
dat ve více směrech ( zranění, pra-
covní vytíženost, ale také menší 
ochota a špatná organizace). Snad se 
to do budoucna opět zlepší nebo 
můžeme očekávat náhradu v podo-
bě začínajících dorostenců.  
Na závěr bychom chtěli tímto podě-
kovat všem lidem, co nás sledují a 
fandí nám, a také sponzorům a ve-
dení Obce Francova Lhota. Děkuje-
me  

Martin Bambuch 

Využili jsme prázdninovou přestávku 
v MŠ a podařilo se nám zrekonstru-
ovat nevyhovující rozvody vody a 
odpady v kuchyňkách, provedli jsme 
zde nové obklady, dlažby a malby. 
Dále do školky byl pořízen nový 
nábytek do oddělení pro nejmenší 
děti. Byly vyměněny poslední nevy-
hovující dvoje vchodové dveře. Na-
hradili jsme špatně se udržující pís-
kové plochy na zahradě za povrch 
z drobných kamínků. Byla položena 
betonová dlažba na část parkoviště. 
V úpravě parkoviště chceme pokra-
čovat i o příštích prázdninách.  
Práce probíhaly i v ZŠ, kde jsme 
provedli stavební úpravy vstupu do 
bytu ředitele školy. Bylo zadlážděno 
prostranství vstupu do tělocvičny. 

Ve třech třídách bylo vyměněno 
osvětlení. Byla položena nová podla-
ha chodby pavilonu družin a pracov-
ní výchovy.  
Zrekonstruovali jsme i jeden nebyto-
vý prostor, kde byly vybudovány 
nové rozvody vody a odpadů a byla 
provedena výmalba.  
Postupně napojujeme obecní budovy 
na veřejnou kanalizaci – chybí nám 
napojit poslední tři objekty.  
Na budově areálu „U Juráčků -
stodola“ jsme opravili střechu včet-
ně výměny laťování, fólie a nové 
krytiny.  
Postupně upravujeme příkopy a ulič-
ní a horské vpusti, které po položení 
nových asfaltových povrchů ve stav-
bě ČŘB II. vznikly změnou spádů 

nebo o které nás občané žádají. 
S našimi pracovníky jsme zajistili 
vybudování základů pro osazení 
nových posezení, pomáhali jsme i 
s přípravou podstavců pro osazení 
dřevěných figur před IC Pulčín. 
K rodinnému domu č. p. 200 jsme 
upravili chodník vybudováním sjez-
du.  
Pro lepší orientaci návštěvníků mu-
zea jsme pomohli osadit novou 
směrovou ceduli.  
Průběžně pracujeme na údržbě ze-
leně a veřejných prostor. 
V obecních lesích se v létě likvido-
vala kůrovcová kalamita, čistily se 
holiny a provádělo se ožínání les-
ních kultur. 

M. Brlica 

HASIČI 

INFORMACE PRO VÁS 

SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU 

těž o pohár ředitele HZS Zlínského 
kraje. Přes nepřízeň počasí a nekom-
pletní sestavu obsadili celkově 10. 
místo, za které se ale nemusí stydět. 
Žáky trénuje pan Silvestr Roman.  
Dorost se po minulém slabším roku 
dal lépe dohromady a začal i více 
trénovat. Zúčastnil se celkově cca. 
15 soutěží a po pozvolném rozjezdu 
předvedli také pěkné výsledky. 
V dorostenecké kategorii vyhráli ve 
Zboře a druhé místo si odnesli 
z Dohňan.  
V mužské kategorii stojí za zmínku 3. 
místo na noční soutěži v Tichově.  
Muži se tento rok stali naopak nej-
méně soutěžícími v hasičském kolek-
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PŘÍPRAVA PROJEKTŮ  

Stavební úpravy šatny TJ-
zateplení č.p. 375 
V září byla dokončena  rekonstrukce 
fotbalových šaten. Součásti této 
opravy bylo zateplení fasády, výměna 
všech oken a dveří, zateplení stře-
chy. Opravili jsme i hydroizolace 
budovy. Byly provedeny nové rozvo-
dy vody, kanalizace a elektroinstala-
ce. Všechny podlahy dostaly nové 
povrchy, byly provedeny nové výmal-
by a natřena střecha. Při této rekon-
strukci jsme provedli připojení budo-
vy na splaškovou kanalizaci, byla 

opravena přípojka vody z obecní 
studny a opravy se dočkaly i chodní-
ky kolem šaten.  
Z historie: První šatny fotbalistů byla 
dřevěná bouda v dolním rohu hřiště u 
potoka. V sedmdesátých letech byly 
postaveny první zděné - dnes zadní 
budova, kdysi klubovna chovatelů. Po-
dobu před současnou rekonstrukcí zís-
kaly šatny v roce 1984. Postaveny byly 
na dřívějším tanečním kole. 
Cena za opravu je 2,1 milionu korun 
na tuto akci nám byla poskytnuta 
podpora z „ Programu na podporu 

obnovy venkova “ RP02-16DT1/007, 
ve výši  1 milionu korun. Výběrové 
řízení vyhrála firma pana Jana Troch-
ty, kterému tímto děkujeme za odve-
denou práci a vstřícný přístup.  
Sportovcům přejeme ať jim opravené 
šatny slouží ke zkvalitnění jejich záze-
mí a napomůžou k mnoha sportov-
ních úspěchům. 

Sanace hřbitovních zídek a 
schodišť  
tuto akci ve výběrovém řízení vyhrá-
la firma Karla Gerhardta z Ústí u 
Vsetína za částku 1,6 mil. Kč a byla 
dokončena v září.  Na tuto stavbu 
jsme získali dotaci ve výši 700 tisíc 
korun.  Bylo to z Ministerstva země-
dělství z programu ze Státního ze-
mědělského intervenčního fondu 
„Udržování a obnova kulturního  
dědictví venkova pro rok 2016“ 
dotační program č. 16-A Údržba a 
obnova stávajících kulturních prvků 
venkovské krajiny. Zídky a schodiš-
tě, které byly už v havarijním stavu 
byly odstraněny. Byly provedeny 
základy.  
Původní zdivo nemělo buď vůbec 
základy nebo byly nevyhovující. Na 
tyto nové základy jsme vybudovali  
zídky  a to u hlavních vstupů na hřbi-
tov z kamene a ze spodní části hřbi-
tova z plotových tvárnic. Byly vymě-
něny i plotové výplně a vstupní brá-
ny. Bylo vysázeno 20 kusů tisu čer-
veného a oseta tráva. 
 

Posezení   
ze stejného dotačního titulu u MZ č. 
16-D Podpora pro vytvoření nebo 
obnovu místa pasivního odpočinku 
jsme získali  finanční podporu 99 
tisíc korun na vybudování  „ Čtyř 
posezení v klidových zónách – U 
lipky, U Kobzové lípy, Tábořiště 
Pulčín a Písková cesta Pulčín“. Tato 

posezení byla dokončena v září a 
práce provedla firma pana Jančálka 
Josefa z Leskovce za částku 145 
tisíc korun. 
 

Hasiči  
pro hasiče se nám podařilo získat 
finanční podporu 450 tisíc korun od 
GŘHZS a 300 tisíc od Zlínského 
kraje na pořízení dopravního auto-
mobilu pro dobrovolné hasiče. Na 
nákup tohoto vozidla právě probíhá 
výběrové řízení.   Dokončili jsme i 
úpravu projektu rekonstrukce 
hasičské zbrojnice a máme podanou 
žádost na Ministerstvo vnitra 
z programu „Dotace pro jednotky 
SDH obcí“. 
 

Restaurování pískovcového 
kříže v osadě Pulčín 
Na tuto opravu jsme získali 
z programu KUL03-16 na podporu 
stavební obnovy a restaurování 
kulturních památek a památek míst-
ního významu dotaci ve výši 48.600 
korun.  Tato oprava bude provede-
na firmou „Kamenosochařství Jiří 
Rejda“, za částku 82.800,-Kč.  

M. Brlica 
„Restaurování pískovcového 
kříže v osadě Pulčín“ je spolufi-
nancováno Zlínským krajem. 

DALŠÍ AKCE 

Oprava místních komunikací  
v současné době probíhají práce na 
opravě některých komunikací, které 
nebyly v loňském roce zahrnuty do 
stavby ČŘB a potřebovaly opravu. 
Opravujeme lesní cestu “Vlčičku“, 
kde zpevňujeme stávající skladbu 
cesty o prolití PV silničním asfaltem 
a úpravu povrchu nátěrem s drtí. 
Dále budeme pokládat nový asfalto-
vý povrch v částech obce “Pod Ame-
riků“,  část cesty “Bílá voda“, část 
cesty na hřbitově, u Cykloservisu 
pana Kamlera, mezi domy č.p. 169 a 
č.p. 471 a u domu č.p. 459.   Na tyto 
práce jsme provedli výběrové řízení, 
které vyhrála firma Bitunova spol. 
s.r.o. za částku 1,6 mil. Kč. Určitě by 
potřebovaly opravu i jiné komunika-
ce, ale jsme limitováni finančními 
možnostmi. Podařilo se nám nakou-
pit asfaltový recyklát, který chceme 
využít na jaře příštího roku k dalším 
opravám. 
  

Lávka pro pěší u KD  
zde máme hotovou projektovou 
dokumentaci a ÚR. Vyřizujeme sta-
vební povolení a chceme požádat o 
dotaci na tuto stavbu. V letošním 
roce k realizaci nedojde, ale plánuje-
me ji na příští rok. 
 

Rekonstrukce a zateplení kul-
turního domu  
na tuto stavbu zpracováváme projek-
tovou dokumentaci a chceme ji reali-
zovat také v příštím roce. 

 

Školní rok 2016/2017 byl 
zahájen v kulturním domě 1. září. 
V letošním školním roce má škola 
150 žáků. Největší třídou je první 
třída, která má 24 žáků. Pomalu se 
zvyšuje počet dětí v nižších ročnících. 
Už druhým rokem máme naplněnou 
kapacitu školní družiny, na některé 
žáky prvního stupně se vůbec nedo-
stalo.  

Došlo ke změně v učitel- 
ském sboru, kdy na mateřskou dovo-
lenou odešly paní učitelky Marcela 
Pecinová a Lada Martinková. Místo 
nich nastoupila paní učitelka Jana 
Trčková z Valašské Polanky a pan 
učitel Ondřej Liška z Brumova. Po 
nemoci se vrátila vychovatelka ŠD 
paní Lenka Pešková. Druhé oddělení 
vede, tak jako vloni, Lenka Šerá. 

Prázdniny nám utekly jako voda a 
máme tu opět měsíc září a sním i 
zahájení nového školního roku 
2016/2017. 
Během letních prázdnin jsme však 
nezaháleli a v naší školičce se udělala 
spousta práce a úprav.  
Za jednu z největších považujeme 
vybavení 1.třídy, kde byl zhotoven 
kompletně nový nábytek. Byla polo-
žena dlažba, obklady a dodán nový 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
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nábytek v našich kuchyňkách. Na 
zahradě se písek vyměnil za kačírek. 
V letošním školním roce navštěvuje 
školku 54 dětí, z toho je 17 nových. 
V první třídě je 26 a ve druhé třídě je 
28 dětí. Pravidelně se zúčastňujeme 
kulturních akcí.  
Jednou z nejbližších bude vítání 
občánků, kde děti vystoupí s krátkým 
pásmem písniček a básniček.  
Další z oblíbených akcí, které nás  
 

čekají, bude uspávání broučků, pouš-
tění draka a vystoupení u vánočního 
stromu v kulturním domě. 
Všem dětem přejeme, aby se jim 
v naší školce líbilo, rodičům radí-
me ,,vytrvat“ ve chvílích slziček a 
ostatním zaměstnancům také přeje-
me hodně sil a úsměvů při jejich prá-
ci. 

A. Silvestrová, ředitelka 

V současné době probíhá 
výstava prací našich žáků ke 120 
výročí otevření školy. Výstavu v IC 
Pulčín zorganizovala paní učitelka 
Hana Trlicová. Výstava bude trvat 
do konce října, máte možnost ji 
navštívit vždy v sobotu a neděli od 
10,00 do 16,00 hodin.   

Připravuje se rekonstrukce 
učebny fyziky-chemie a dílenských 
prací. Tím by se zvýšila kapacita 
školní družiny. Vše je ale závislé na 
dotacích z veřejných programů.  

Přejeme všem žákům i 
zaměstnancům úspěšný školní rok.  

          Vedení školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učitelský sbor pro školní rok 
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1. tř.:   Mgr. Eva Novosadová 
2. tř.:   Mgr. Jana Mikulínová 
3. tř.:   Mgr. Michaela Silvestrová 
4. tř.:   Jiří Hrbáček       
5. tř.:   Mgr. Ludmila Ptáčková 
6. tř.:   Miluše Sucháčková  
7. tř.:   Mgr. Hana Trlicová 
8. tř.:   Mgr. Ondřej Liška 
9. tř.:   Mgr. Jana Trčková    
 

Ostatní učitelé: 
Mgr. Blažena Lišková     
            

Výchovný poradce: 
Libuše Lacková 
 

Náboženství:  
Mgr. Stanislav Zatloukal, Mgr. Micha-
ela Rašková a Mgr. Jana Srbová 

CO SE JINAM NEVEŠLO 

Okleštění stromoví 
 

ČEZ Distribuce, a.s. si ve smyslu 
ustanovení §25 odst.3 písm. g) 
zákona 458/2000 Sb. dovoluje po-
žádat vlastníky a uživatele dotče-
ných pozemků o odstranění a 
okleštění stromoví a jiných poros-
tů ohrožujících bezpečné a spoleh-
livé provozování zařízení distribuč-
ní soustavy v jejím majetku. Zásah 
proveďte v období vegetačního 
klidu do 15. listopadu t.r. Leták s 

bližšími informacemi najdete na na-
šich obecních stránkách v Aktuali-
tách. 
 
K třídění odpadů 
 

Připomínáme Vám, že větší vysloužilé 
elektro spotřebiče (sporáky, lednič-
ky, pračky, televize ap.) můžete ode-
vzdávat průběžně do elektrodomku 
na Juráčkovém.  
Nemusíte čekat až na svozy velkoob-
jemového a nebezpečného odpadu a 

odpad pohodlně odevzdat. 
Elektrodomek je otevřený kaž-
dou sudou sobotu v době od 8.00 
do 10.00 hodin. 
Dále můžete nepřetržitě třídit tyto 
odpady: 
textil - v obci jsou dva bílé boxy /u 
KD a u NS/ 
drobnou elektroniku - box před KD 
baterie - box v KD 
elektrozařízení - box v KD  
úsporné a LED žárovky - box v KD 


