KALENDÁRIUM
pátek 23.12.2016
před muzeem

Zpravodaj

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

ŘK farnost Fr. Lhota

pondělí 26.12.2016
kostel Sv. Štěpána

VÁNOČNÍ KONCERT
Vystoupí Eva Sáblíková a její hosté

ŘK farnost Fr. Lhota

pondělí 26.12.2016
kulturní dům

ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje skupina Premiér

Agentura

15. ROČNÍK TURNAJE V ŠACHU JEDNOTLIVCŮ
začátek v 8.30 hod., Startovné 50,- Kč, děti do 15 let zdarma

oddíl šachů

SILVESTROVSKÁ KOPANÁ
začátek v 10.00 hod. dopoledne

TJ Sokol Fr. Lhota

17. ROČNÍK NOVOROČNÍHO VÝSTUPU
Přivítání nového roku na rozhledně na Čubově kopci
v době od 13.30 do 14.30 hod.

KČT Fr. Lhota

sobota 14.1.2017
kulturní dům

ZÁVĚREČNÉ TANEČNÍ
Závěr tanečního kurzu žáků ZŠ Francova Lhota

ZŠ Fr. Lhota

Přeji Vám všem pohodu o Vánocích a spokojený a klidný nový rok.

sobota 28. 1.2017
u Ranče U Zvonu

TRADIČNÍ ZABIJAČKA
Od ranních hodin nabídka zabijačkových specialit.
Po obědě posezení u živé hudby

Kulturní komise

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU

sobota 28. 1.2017
kulturní dům

DĚTSKÝ KARNEVAL S DISKOTÉKOU
Rej masek a doprovodný program

Sdružení rodičů
při ZŠ

sobota 11.2.2017
kulturní dům

I. FARNÍ PLES
Hraje dechová hudba Valaška
Začátek v 19.30 hod.

Farní úřad

pátek 17.2.2017
kulturní dům

MYSLIVECKÝ PLES
Hraje Polančanka

pátek 30.12.2016
Ranč U Zvonu
sobota 31.12.2016
neděle 1.1.2017
rozhledna

Obce Francova Lhota
Číslo IV/2016 | Ročník XXV.
RADOSTNÉ
VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ
ROK

Uvnitř tohoto
vydání:

MS Francova Lhota

pátek 24.2.2017
sobota 25.2.2017

FAŠANKOVÝ REJ V OBCI
Navštíví Vás v pátek v dolní části a v sobotu v horní části dědiny

SDH Francova Lhota

sobota 25.2.2017
kulturní dům

FAŠANKOVÁ ZÁBAVA S POCHOVÁVÁNÍM BASY
Hraje skupina Kolík Rock

SDH Francova Lhota

Informace
z úřadu
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O FRANCOVOLHOTSKÉHO KYSELÁČE A NEJLEPŠÍ SLIVOVICI
Soutěž o nejlepší nakládané houby a slivovici

Spolek houbařů

Projekty

4

Spokojené vánoční svátky

Vedení firmy Carnex, spol. s r.o.

a mnoho úspěchů v osobním

děkuje svým zaměstnancům

i pracovním životě v roce 2017

za odvedenou práci v roce 2016

všem přeje vedení firmy Prodex s.r.o.

a jim i všem ostatním

Svým zaměstnancům i brigádníkům děkuje
za celoroční odvedenou práci

2

Novinky z našich 5
škol a ostatní
Informují spolky a 6
firmy

přeje pohodové Vánoce
a štěstí a zdraví v novém roce

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo IV/2016 vyšlo 16.12.2016 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

je až neuvěřitelné, že je rok 2016 za námi. V obci se za tuto dobu událo hodně změn. Díky akcím, na
které byly vynaloženy obecní i obcí získané finanční prostředky, si myslím, že k lepšímu. Máme u nás
opět nové věci. O průběhu prací a konečných výsledcích jste se dovídali právě z našeho zpravodaje.
I v příštím roce se budeme snažit získat co nejvíce financí z možných dotací a dále zvelebovat naši obec.

starosta

Ohlédnutí za
minulým čtvrtletím

sobota 4.3.2017
Ranč U Zvonu

Vážení spoluobčané,

Informují spolky a 7
firmy
Kalendárium

8

Čistá řeka Bečva II.- kanalizace
Vloni na podzim byla uvedena
do provozu splašková kanalizace. Během letošního roku budovali občané své kanalizační přípojky. Do poloviny listopadu
jsme měli za úkol připojit 70%
rodinných domů, abychom splnili podmínky dotace. Toto se
podařilo a máme napojeno
téměř 80%. Ti občané, kteří se
letos napojili a uzavřeli smlouvu
s Vakem Vsetín, obdrží na našem OÚ příspěvek ve výši
1.500,-Kč. Kdo máte smlouvu a
nevyzvedli jste si příspěvek, tak
se neprodleně pro něj dostavte.
Všichni Ti, kteří podali žádost u
nás, tak smlouvu dostanou během příštího týdne, ale pro
příspěvek si mohou přijít již teď.
Kdo se připojí v příštím roce,
příspěvek již neobdrží.
Zákon, který stanovuje povinnost likvidace odpadních vod je
v platnosti již několik let. Naše
obec měla doposud výjimku do
doby spuštění splaškové kanalizace. 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 odpadní
vody 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.

ně je nutné používat je pouze
za účelem, ke kterému jsou
určeny. Připomínáme, že obec
platí za každý pytel cenu, ve
které je nejenom materiál ale i
cena vývozu.
Z evidence vychází, že svozová
firma nesbírá takové množství
pytlů, které my vydáme.

Sváteční pracovní doba na
OÚ Francova Lhota
23.12.2016 volno
27.12.2016 7.00 - 12.00 hod.
28.12.2016 7.00 - 12.00 hod.
Placení
p o p l a t k ů 29.12.2016 7.00 - 12.00 hod.
Poplatek za odvoz odpadu na rok 30.12.2016 volno
2017 je splatný do 30.6.2017. Výše Informace z ČSAD Vsetín
poplatku pro dospělou osobu a za S platností od 11.12.2016 dorekreační objekt je 400,- Kč. Po- chází na autobusovém nádraží
platek za osobu do 18 let je 200,- ve Vsetíně ke zrušení odjezdoKč. Za nově narozené dítě a nově vých stanovišť číslo 9 až 17.
přihlášeného občana se platí popla- Věnujte proto prosím zvýšetek za poměrnou část roku. nou pozornost přemístění
Poplatek ze psů je splatný do 31. odjezdových stanovišť jednotlibřezna 2017.
vých spojů.
Faktury za vodné jsou splatné do 14 NOVĚ - Valašská Senice stanodnů od vystavení.
viště 22, Študlov stanoviště 23,
U nájemného z bytů je třeba dodr- Valašské Klobouky dálkový
žet termín do 15. dne v měsíci.
autobus (14:30 a 15:40) stanoPoplatky je možné zaplatit i převo- viště 1.
dem na účet Obce Francova Lhota. Plánek nádraží můžete najít na
Číslo účtu je 210383089/0300, uvedené internetové adrese
jako variabilní symbol je třeba h t t p s : / / w w w . c s a d v s . c z / ?
uvést popisné číslo nebo evidenční p=2268#more-2268
číslo nemovitosti.
Cena vodného a stočného
Používání pytlů
Cena vodného z obecního
Znovu žádáme o hospodárné vyu- vodovodu na rok 2017 se nežívání pytlů na tříděný odpad. Hlav- mění a činí 35,- Kč/m3.
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ŘÍJEN
Volby do zastupitelstev krajů
Volilo se ve dnech 7.a 8. října. V obou
našich okrscích vyhrála KDUČSL. Procento hlasování bylo velmi nízké. Za
obec to bylo 29,83%.
Pečení chleba
V neděli 16. října zavoněla z pece v muzeu kardinála Š. Trochty, v jeho rodném
domě, vůně pečeného chleba. Takto
končil již 14.ročník akce „Od zrníčka ke
chlebíčku“ žáků třetí třídy ZŠ Francovy
Lhoty. Děti zasely obilí na Trochtovém
poli, se svými rodinami si ho pokosily,
vymlátily, pomlely na mouku ve mlýně a
napekly chleby. Dále budou z mouky
napečeny hostie k jejich prvnímu svatému přijímání.
Letošní mouky ještě dost zbylo. A tak
bude nabídnuta i do jiných farností

možnost napečení hostií. Zájemcům
bude v muzeu zapůjčena raznice s reliéfem kard. Trochty.
Misijní jarmark
V sobotu 22. října na místní faře proběhla příprava jarmarku - pečení koláčů
a cukroví. V neděli 23. října se konal u
kostela Sv. Štěpána Misijní jarmark. Akce
byla velmi úspěšná, všechno připravené
se prodalo. Výtěžek byl 31 tisíc korun.
Výstava hub
Spolek hřibařů Francova Lhota pozval
příznivce houbaření na dlouho očekávanou výstavu hub. Konala se 23. října a i
přes pozdní datum se na stolech na
Ranči U Zvonu objevil velký počet vzorků. Bylo jich 170. Hodně bylo i návštěvníků. Akce se zdařila. Výstavu navštívil i,

dnes již hejtman Zlínského kraje, pan Jiří
Čunek s manželkou.
Jak bude vypadat zahrada u muzea
Římskokatolická farnost Francova Lhota
pozvala občany na plánovací setkání
Zahrada domu Kardinála Trochty. Přítomní občané podávali návrhy, jak by
mohla zahrada v budoucnu vypadat a k
čemu by měla sloužit. Děti měly své
návrhy připravené již ve škole a při setkání byly vystaveny jejich obrázky.
Všechny návrhy a připomínky si převzal
architekt pan Martin Janík z Valašských
Klobouk.. Ten společně s manželkou
vypracuje studie, ze kterých se, opět
společně, vybere ta, podle které by se
měla podoba zahrady zrealizovat.
O dalších krocích budete informovaní.

LISTOPAD
Skupina Reflexy
V KD Fr. Lhota byla 11. listopadu taneční zábava se skupinou Reflexy. Hostem byla skupina Premiér. Proběhl zde
křest nového CD Reflexů s názvem
Proud mezi námi. CD obsahuje duet
Ondřeje Filáka s Alžbětou Kolečkářovou. V jedné písni zpívá i místní Hanka
Trchalíková.
Vítání občánků
Ve Francově Lhotě jsme vítali nové
občánky. Letos jich bylo "rekordních" 19
(5 se jich narodilo na konci roku 2015).
A to se ještě těšně před Vítáním narodila dvojčátka, která budou pozvána příští
rok. Pro miminka byly připraveny dárky
a pamětní list. Maminky dostaly kytičku.
Velmi zdařilé pásmo básniček a písniček

předvedly děti z mateřské školy.
Adventní dílna
Konala se v neděli 27. listopadu v kulturním domě. Příchozí, kterých bylo několik stovek, si mohli prohlédnout nebo
zakoupit rozmanité dárky od mnoha
prodejců. A vybírat bylo z čeho. Děti si
mohly namalovat perníčky nebo si samy
vyrobit dárky. Akci pořádala kulturní
komise a Obec Francova Lhota.
Součástí adventního odpoledne byla i
výstava betlémů. K vidění jich bylo asi
30. Ten největší byl od řezbáře pana
Milana Ptáčka z Horní Lidče. Další byly z
vosku, háčkované, z kamínků, ze šišek, z
papíru, z keramiky, z ovčí vlny, hmoty
fimo nebo ze šustí. Všechny byly pěkné.
Občanům děkujeme za zapůjčení.

Rozsvícení obecního vánočního
stromu
V 17.00 hodin byl po krátké promluvě
starosty a Otce Stanislava rozsvícený
obecní vánoční strom. Jeho klasická
výzdoba byla rozšířena o nový prvek
padajících hvězdiček. O výzdobu i rozsvícení se postaral pan Josef Ondrůš.
Rozsvícení předcházela vystoupení dětí z
mateřské školy, schóličky a žáků základní školy.
Děti zpívaly v sále, takže je bylo dobře
slyšet. Na závěr bylo pásmo koled. Na
kytary hráli a zpívali Josef a Karel Trchalíkovi a Hanka Trchalíková. Zazpívat si
mohli všichni.
Pořadatelé byli rádi, že byl o tuto akci
zájem, o čemž svědčil plný sál.

PROSINEC
Hana Slováčková a její malby
V rámci 25. jarmarku ve Valašských Kloboukách proběhla v pátek 2. prosince
vernisáž obrazů naší občanky slečny
Hanky Slováčkové. Výstava je v galerii
Vincůch ve Valašských Kloboukách a
potrvá do 30. prosince t.r. Doporučujeme návštěvu. Je dobré vědět, jaké máme
mezi spoluobčany talenty.
Francovolhotští Mikuláši
Ke komu se to ještě nedoneslo, tak Vám
oznamujeme že o tom, jak vypadají naši
Mikuláši, se ví už i ve Velké Británii.
Jejich fotografie byly totiž zveřejněny
v časopise The Sun v Londýně.
Přesvědčit se můžete na této adrese:

https://www.thesun.co.uk/
n ews/23 25 920 /terrifyin g-snap s-ofchristmas-parade-where-villagers-dressas-mischievous-devils/.
Fotografie zveřejnil i týdeník Respekt,
Tyto jsou ke zhlédnutí na adrese: https://
www.respekt.cz/galerie/mikulasi-certi-asmrtka.
Že se taková zpráva roznesla mezi
Lhocany i ostatní velmi rychle, svědčilo i
několik emailů, které přišly na obecní
adresu a tuto zprávu nám oznamovaly.
Zemědělské družstvo
V pátek 9. prosince proběhla v družstevním domě Vánoční beseda pro zaměstnance a členy družstva.

Rozsvícení vánočního stromu na
Pulčinách
I letos se obecní vánoční stromek rozsvítil 10. prosince také u IC Pulčín a
zpívaly se u toho koledy. Členky sdružení připravily vánoční výzdobu i občerstvení. Vystavený byl opět nevšední betlém z kartonu od paní Anastázie Žídkové nebo „pivní“ vánoční stromek. Přítomní pak společně vystavili, minulý rok
zakoupený, dřevěný betlém do kaple Sv.
Ducha. Dle slov členek o.s. Vesničko
má milovaná Pulčín tuto akci připravily
poslední rok. Další kulturní dění na Pulčíně už bude na jiných dobrovolnících z
obce. Doufáme, že se zde dá dohromady
několik ochotných lidí, kteří budou pokračovat v započaté práci „Vesničky“.

HASIČI
Zpráva o činnosti mládeže SDH
Francova Lhota za rok 2016
Sezónu 2015 – 2016 zahájilo družstvo
starších žáků tradičně účastí na podzimním kole hry Plamen v Prostřední
Bečvě. Na obvodním kole v Růžďce
obsadili čtvrté místo a postoupili do
kola okresního v Horní Lidči. Tam se
po letech podařilo prolomit smůlu
z okresních kol a i přes malé výpadky
se dostali na třetí, bohužel první nepostupové místo. Sezóna pokračovala
soutěžemi okresní ligy a běhů jednotlivců na 60 m. V okresní lize se zúčastnili desíti soutěží a pět nejlepších a
zároveň započítávaných výsledků byla
tři druhá a dvě první místa, která znamenala
celkové
druhé
místo
v hodnocení ligy a postup na krajskou
soutěž o pohár ředitele HZS Zlínského kraje. Tam naši žáci obhajovali
loňské třetí místo. Opět se běhalo ve
velmi špatných podmínkách, které
měly za následek propad na konec
výsledného pořadí. Ale i samotná
účast na této prestižní soutěži je výhrou a odměnou za celoroční práci.
Dařilo se v soutěžích v běhu jednotlivců na 60 m s překážkami. Pravidelně
se zúčastňujeme soutěží Českého,
respektive Českého halového poháru

v Šumperku, Olomouci, Ostravě a
Praze, jako i šedesátek pořádaných
v našem okrese. Monika Matochová
(V.Senice) v Janové dosáhla na krásné
třetí místo ve své první sezóně, Kuba
Žídek byl třetí na Oznici. Ondra
Chromík obsadil fantastické desáté
místo Memoriálu Marty Habadové
v Praze, Marek Šuta byl šestnáctý
v Ostravě a na první místo ztratil 62
setin sekundy. Ondra Chromík se
v celkovém hodnocení Českého halového poháru umístil dvacátý třetí a
Marek Šuta dvacátý devátý.
V hodnocení celé republiky jsou to
výsledky opravdu skvělé. Ale i ostatní
jednotlivci z řad starších žáků, se nijak
neztratili a obsazovali místa v první
desítce výsledkových listin. A to je při
vyrovnanosti republikové špičky a
účasti stovek závodníků na soutěžích
v této disciplíně úspěch opravdu velký.
Dvě jednotky hasičů likvidovaly
požár osobního vozidla v obci
Dne 6.12.2016 v 14:33 byl ohlášen
v naši obci požár osobního automobilu
zn. Citroen, kdy z motorového prostoru začal stoupat kouř a následně se
objevily i plameny. První na místě požáru zasahovali místní dobrovolní

Valná hromada
V sobotu 10. prosince proběhla výroční
schůze našich hasičů, která se konala v
kulturním domě. Zhodnotil se celý rok,
proběhla diskuze a předala se ocenění
k příležitosti 95 let od založení našeho
sboru.
Členové SDH Francova Lhota děkují
Obci Francova Lhota a sponzorům za
finanční dary, podporu a celoroční přízeň.
Přejeme Vám šťastné a veselé prožití
vánočních svátků, mnoho pohody a do
nového roku hodně zdraví.
Roman Silvestr, Martin Bambuch

NAŠI SPOLUOBČANÉ

SOKOL
Vážení sportovní přátelé ,
úvodem vedení TJ Sokol děkuje sponzorům a Obci Francova Lhota za příspěvky, díky kterým se u nás hrají
fotbalové soutěže, pořádají turistické
akce a v neposlední řadě i šachová
utkání, kde se může do sportování
zapojit široká veřejnost, včetně dětí.
Děkujeme také fotbalovým fanouškům,
kteří naše fotbalisty při zápasech podporují
Něco k sezóně sezóně 2016/2017
Družstvo mužů skončilo na 10. místě
se ziskem 16 bodů, dorost na 2. místě
se ziskem rovněž 16 bodů a žáci na 9.
místě získali 6 bodů.
Francovka – muži mají docela mladý
kolektiv, prakticky všechno vlastní
odchovance. V domácím prostředí
podávají výborné výkony, ale na hřištích soupeřů již nejsou výsledky tak
dobré. Patrně se kluci chtějí v domácím prostředí vytáhnout. Příčinou je
možná znalost hrací plochy, prostředí
a samozřejmě většinou dobrá divácká

hasiči. Těm se podařilo požár rychle
lokalizovat a zabránit jeho šíření na další
části vozidla. Na následné likvidaci se už
podíleli i profesionální hasiči ze stanice
Valašské Klobouky, kteří na místo dorazili v dalších minutách. Po likvidaci plamenů hasiči celý zasažený prostor ochladili a zkontrolovali. Podle vyjádření majitele způsobil požár škodu ve výši asi
30.000 korun. Zásah hasičů zabránil
rozšíření požáru na celé vozidlo a případně i na dům, vedle kterého bylo vozidlo zaparkováno.

podpora. Hodnotit výkony jednotlivců
bych nechtěl. Každý si v mužstvu odvede
své.
Poděkování patří všem, co do fotbalu
dělají. Ať už se jedná o starost o mládež,
zabezpečení údržby hrací plochy, šaten,
praní dresů, zabezpečení dopravy k zápasům, trénování a v neposlední řadě zajištění celé agendy vedení klubu. Vše má
své opodstatnění. Síla je v kolektivu a
ten v současné době funguje. Tento rok
se nám podařilo z dotačního titulu Zlínského kraje a prostředků obce zrekonstruovat celé šatny i samotné prostředí v
areálu a tím zpříjemnit pobyt nejenom
samotným hráčům, ale i divákům. Mysleli
jsme i na hasiče, kdy pro ně byla v areálu
vybudována startovací plocha pro pořádání soutěží v požárním útoku.
Všem našim věrným divákům, všem našim soupeřům a hráčům přeji do nadcházejícího roku hodně zdraví a spokojenosti. Mějte fotbal rádi “ FOTBAL JE
FENOMÉN“
Předseda TJ Sokol Francova Lhota z.s.

Naše spoluobčanka, spisovatelka Irena
Kopecká, prezentovala svou poezii
v rámci Dne poezie s mottem „Žádný
člověk není ostrov“. Setkání autorů
Obce spisovatelů ČR, středisko Ostrava, se uskutečnilo dne 22. listopadu v
hudebním sálu Knihovny města Ostravy. Hosty poetického večera byli také
členové Spolku slovenských spisovatelů
z Bratislavy Ondrej Kalamár a Zuzana
Kuglerová, kterou představila Mgr.
Kopecká.
—————————————————***—————————————————

Tomáš Rösner (*1992) se v letošním
roce zúčastnil motokrosového seriálu
Moravy - Meteorit Cup, kde ve své
třídě Hobby open MX1 z celkového
počtu 79 závodníků v celkem 10 závodech obsadil konečné 2. místo.
Rozšířil tak svou velkou sbírku pohárů
z jednotlivých závodů o dosud nejcennější pohár.
Gratulujeme
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EVIDENCE OBYVATEL

Z NAŠÍ FARNOSTI
Milí farníci, spoluobčané,
ač v komornějším složení, ale s nadšením jsme se vypravili s některými z vás
druhou říjnovou neděli na pouť do Litoměřic. Hlavním cílem bylo samozřejmě
navš&vit hrob Štěpána kardinála Trochty, kde jsme položili ky)ce, svíce a pomodlili jsme se. Jeho nepřímý nástupce
Mons. Jan Baxant nás také přijal na
biskupství, kde Štěpán Trochta dvakrát
za život pobýval a kde protrpěl část své
agonie. Žasli jsme, jak si pan biskup
pamatoval druhý den jména (třeba tří
dě&, které byly s námi). U městského
hřbitova jsme si prohlédli i krematorium, které bylo v činnos) jen pár týdnů
na konci války. Jinak jsme viděli také
pevnost Terezín, jedno ze zastavení
křížové cesty pana kardinála. Ochutnali
jsme ležák Štěpán, který vaří nový biskupský pivovar v suterénu bývalého
kněžského semináře (vystěhovaného
vládou z Prahy do Litoměřic). Cestou
zpět byla zastávka u hrobu sv. Zdislavy v
Jablonném, o proces jejíhož svatořečení
Trochta usiloval. K naší spokojenos)
nás v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy
přijala řeholní sestra původem z Valašska, s níž jsme slavili mši svatou a která
nás zavedla do podzemí baziliky a přilehlých klášterních prostor s obchůdkem.

INFORMACE Z ÚŘADU

A na co se můžeme těšit v době vánoční?
Po hlavních bohoslužbách svátků to bude
také vánoční koncert Evy Sáblíkové a
hostů v pondělí 26. prosince v 17 hodin.
Po skončení vánoční doby se zase můžeme setkat na 1. farním plese, v sobotu 11.
února.
Všem přeji klidné proži& svátků a načerpání pravého bohatství od toho, který se
pro nás narodil v chudobě.
Biřmování v naší farnos
V neděli 6. listopadu ve farním kostele
přijalo svátost křesťanské dospělos) dvacet jedna našich mladých z Francovy Lhoty a Valašské Senice. Podle zavedené metody prožila většina z nich před rokem
formační víkend na faře v Rajnochovicích,
která je k tomuto účelu – a pro mladé
vůbec – vyčleněna. Dále jsme se scházeli
spolu na faře a probírali různá témata z
oblas) víry i křesťanské angažovanos) ve
světě. Mladí si vybrali kromě kmotra a
svého patrona či patronky také biblické
moHo do života. Tablo s těmito citáty
připravili také do obětního průvodu na
samotnou slavnost s otcem biskupem
Josefem Hrdličkou. Ten je povzbudil svým
kázáním, jim i kmotrům přivezl jako dárek
malou knihu a udělil biřmování. To sestává z modlitby se vztaženýma rukama a
mazání křižmem na čelo se slovy „N.,

přijmi pečeť darů Ducha svatého.“ Takto
jsou mladí vybaveni Boží mocí do dalšího života, profesního, občanského i
rodinného a manželského. Tam všude
to)ž má vyniknout Kristovo evangelium,
aby se svět proměňoval k lepšímu, jak si
jistě všichni přejeme.
Přípravu na přije& křtu, sv. přijímání
nebo biřmování v dospělos) i stáří také
nadále nabízím všem, kdo projeví zájem.
Může probíhat individuálně a podle
okolnos& být i přiměřeně zjednodušena.
o. Stanislav Zatloukal
Program bohoslužeb o Vánocích ve
Francově Lhotě
24.prosince
15.00 hod. (dětská)
21.30 hod.(půlnoční)
25. a 26. prosince 7.30 hod. ranní
10.30 hod. hrubá
Termín bohoslužby v kapli Sv. Ducha na Pulčíně bude oznámen obecním
rozhlasem
Pro Tříkrálové koledníky
bude mše s otcem arcibiskupem ve Vsetíně v pátek 30.12. v 10.00, s požehnáním koledníkům a prohlídkou zámecké
věže a obědem.
Tříkrálová sbírka v roce 2017 bude v
naší obci v sobotu 7. ledna

Navždy nás opustili
3.10.2016 František Surmař (*1938)
Francova Lhota 360
18.10.2016 František Ondrůš (*1934)
Francova Lhota 51
10.11.2016 Marie Filáková (*1932)
Francova Lhota 281
10.11.2016 Josef Tuček (*1953)
Francova Lhota 343
Čest jejich památce!

Mezi občany Fr. Lhoty byli přivítáni
Žídková Natálie, Juráňová Nela , B a r cuch Lukáš, Křížková Marta , Trochtová
Marie, Kleiner Alexandra , Vrečka Matyáš , Eliášová Marta, Capilová Štěpánka,
Jančina Ondřej, Škuláňová Eliška , Vajdíková Berta , Juřičková Dorotea, Marinič
Lucas , Hnaníček Viktor , Orság Oliver ,
Brlicová Šarlota, Sojová Františka a
Žabenský František

Zlatá svatba
V tomto roce ji oslavili
manželé Antonín a Emílie Šutovi,
manželé Alois a Marie Filákovi,
manželé František a Božena Zimkovi a
manželé Jaroslav a Libuše Dorňákovi
Přejeme jim ještě mnoho společně ve
zdraví prožitých let
———————————————-

Dětem i rodičům přejeme spokojený
život

Pokud naši spoluobčané uzavřeli sňatek
mimo matriku Horní Lideč a budou slavit
zlatou nebo diamantovou svatbu, žádáme,
aby nás o tom informovali, abychom jim
mohli pogratulovat a předat dárek.

odpadů stále pla&. Je třeba mít u domu
popelnici na směsný odpad a tříděné
odpady je nutno dávat do barevných
pytlů. V den svozu je dát k cestě. Chalupáři si to musí také zajis)t, např. se domluvit se sousedem, aby to v den svozu
dal k cestě. Černé pytle jsou pouze pro
ty občany, kam nezajíždí sběrný vůz.
Není možné, aby za dva dny po odvozu
tříděného odpadu, byl kontejner na sklo,
papír a plasty ihned plný. V ceně pytlů za
tříděný odpad je zahrnut pro sběrnou
ﬁrmu i poplatek za odvoz. Jestliže dáme
odpad do pytlů a ty pak dáme do kontej-

neru, tak pla& obec odvoz dvakrát.
Nemusíme snad připomínat, že podnikatelé v místě musí mít uzavřenou smlouvu na odvoz odpadu přímo se svozovou
ﬁrmou.
V tomto roce nám neúnosně vzrostly
náklady na likvidaci odpadu v Pulčíně.
Dále je velký nešvar odkládat velkoobjemový a nebezpečný odpad u těchto
kontejnerů. Je třeba si uvědomit, že si
znečišťujeme prostor obce sami sobě.
Obec bude tento prostor monitorovat a
znečišťovatelům
hrozí
pokuta.
starosta

ODPADY
Likvidace odpadů v místní čás obce
Pulčín
Každý občan si zapla& poplatek za likvidaci odpadu a dostane žetony na
popelnice a pytle na tříděný odpad
v počtu kolik potřebuje.
V této čás) obce u zastávky byly dány
kontejnery na tříděný odpad, včetně
jednoho na směsný komunální odpad.
Tyto slouží k odkládání odpadů pro návštěvníky obce. V poslední době dochází
k tomu, že tento prostor se stal sme)štěm. Upozorňujeme občany a chalupáře v této čás) obce, že systém likvidace

PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2016

SDRUŽENÍ ŠANCE

KULTURNÍ KOMISE

VČELAŘI

Stejně jako v minulých letech, se v naší
obci konala charita)vní sbírka formou
prodeje vánočních hvězd. Do sbírky se
zapojily naše základní i mateřská škola,
ale i mnoho občanů, kteří si hvězdičku
kupují každoročně. Společnými silami
jsme shromáždili 20 400 Kč, které budou zaslány na konto Šance o.p.s. při
dětské klinice FN v Olomouci. Děkuji
všem, kteří se do této akce zapojili.
Zvláště těm, kteří vydatně pomáhají při
organizaci, ale i Vám všem, kterým naše
hvězdička bude zdobit vánoční stůl.
Peníze z této sbírky budou pomáhat
tam, kde to bude nejvíc zapotřebí a
zpříjemňovat těžce nemocným dětem
jejich léčbu.
Přeji Vám krásné a požehnané Vánoce.
Hana Trlicová, Šance o.p.s.

Maškarní ples
Členky kulturní komise se rozhodly pro
malý zájem o minulý ročník maškarního
plesu, že v roce 2017 tento ples pořádat
nebudou.

Jak už se stalo zvykem, i letos děti z
kroužku během podzimu, mimo získávání včelařských vědomostí, měly možnost
si vyrobit věnce, odlét svíčku, napéct
perníčky a podílet se na vytváření dalších
dekorací, které souvisí se včelami.
Zúčastnili jsme se Vánoční dílny
v kulturním domě. Rádi bychom poděkovali všem, kteří zakoupením připravených výrobků, přispěli na naši činnost.
Všem našim občanům přejeme krásné
Vánoce a hodně štěstí do nového roku.

Zabijačka
V lednu pro Vás připravuje komise tradiční Obecní zabijačku. Uskuteční se v sobotu 28. ledna 2017 u Ranče U Zvonu. Vepřové speciality se budou prodávat od
rána. Připraví je opět řezník pan Smetana. Součás& bude posezení při živé hudbě. Hrát bude skupina Pepino.

Za děti z kroužku
L. Ptáčková a R. Zimek

Název akce

Náklady celkem

RESTAUROVÁNÍ PÍSKOVCOVÉHO KŘÍŽE V OSADĚ PULČÍN
OPRAVA HŘBITOVNÍ ZÍDKY
OPRAVA ŠATEN TJ SOKOL FRANCOVA LHOTA
4 TURISTICKÁ POSEZENÍ
NÁKUP HASIČSKÉHO VOZIDLA

82 885,- Kč
1 654 383,- Kč
2 101 059,- Kč
145 550,- Kč
920 000,- Kč

V tom dotace
48 600,- Kč
700 000,- Kč
1 000 000,- Kč
99 600,- Kč
750 000,- Kč

OBECNÍ LES
Hospodaření v obecních lesích
v roce 2016
Nejdůležitější hospodářskou činností
vedle péče o lesní porosty je těžba a
zpeněžení dřevní hmoty.
Celkem jsme v letošním roce v obecních
lesích vytěžili 1425 m3, z toho bylo 870
m3 z mýtních porostů, 315 m3
z probírek a zbylých 240 m3 připadlo na
nahodilou těžbu – především kůrovcem
napadené dříví. Z celého objemu připadlo 16% na buk, zbytek na jehličnany

s markantní převahou smrku.
Mýtními a nahodilými těžbami vzniklo
1,75 ha holin.
Po loňských a zimních těžbách jsme
v jarních měsících zalesnili 3 ha holin
sazenicemi smrku, jedle a buku. Na jedli
a buk jsme požádali zlínský kraj o dotace,
které jsme pak na podzim obdrželi.
V letních měsících bylo provedeno ožínání kultur, na podzim jsem ovázali terminály jehličnanů ovčí vlnou a u listnáčů
natřeli cervakolem.

Prořezávku jsme provedli na jednom
hektaru.
V minulých dnech jsme pomohli našim
nejmladším spoluobčanům navodit vánoční atmosféru dodáním stromečků
do mateřské a základní školy a také pro
výzdobu kostela a k betlému u muzea.
Děkuji za spolupráci kolegům, jim a
všem spoluobčanům přeji hezký zbytek
letošního roku a vše nejlepší v roce
2017.
Jan Brlica, správce obecních lesů
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Projekty

Lávka pro pěší u OÚ - zde máme
hotovou projektovou dokumentaci a
stavební povolení. 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. V současné době připravujeme
na tyto projekty žádost o dotaci na SFDI.
Uvidíme, zda budeme úspěšní a podaří se
nám zajistit finanční podporu. 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.

Hasiči - obdrží koncem měsíce prosince nové vozidlo značky Ford – tranzit.
Pro toto vozidlo se nám podařilo zajistit
finanční podporu 450 tisíc od GŘHZS a
300 tisíc od Zlínského kraje. Náš podíl
byl 170 tisíc. Máme podanou žádost na
Ministerstvo vnitra z programu „Dotace
pro jednotky SDH obcí“ na rekonstrukci
hasičské zbrojnice. Uvidíme, jak budeme
s žádostí úspěšní. Hasičům přejeme, ať
jim nové vozidlo dobře slouží a napomůže k mnoha úspěchům v soutěžích, na
kterých naši obec vzorně reprezentují.

Oprava„ kříže Pulčín“ - v říjnu jsme
provedli opravu základu a restaurátorské práce na kříži před domem pana
Žídka na Pulčíně. Na tuto akci jsme získali z programu stavební obnovy a restaurování památek dotaci o výši
48 600Kč. Tato oprava byla provedena
firmou kamenictví Rejda za částku
82 885Kč. V příštím roce pokud bude
možnost získat finanční podporu, chceme pokračovat v opravách i na dalších
křížích v naší vesnici.

Rekonstrukce kulturního domu - na
tuto stavbu máme zpracovanou projektovou dokumentaci a začínáme vyřizovat
stavební povolení. Pokud bude možnost ZŠ-rekonstrukce učeben- školu mázískání dotace z některého podpůrného me z venkovní části opravenou a rozprogramu v příštím roce, chtěli bychom hodli jsme se pokračovat i v opravách a
se pustit i do realizace.

modernizaci vnitřních prostor. Některé
prostory jsou nevyužité a zvláště odborné učebny mají své vybavení zastaralé a
už nevyhovující potřebám výuky.
V současné době pracujeme na projektu
– 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. Dokončujeme práce na přípravě projektu a
v lednu plánujeme podat žádost o dotaci.
Žádost na lesní traktor – pro nevyhovující stav našeho LKT a nákladnost neustálých oprav, jsme podali žádost o dotaci
na pořízení nového lesního traktoru z
Programu rozvoje venkova ČR. Žádost
byla úspěšná a připravujeme výběrové
řízení na tento stroj.
Most „ U Rumánků“- tento most je
delší dobu v havarijním stavu a není ho
možné používat. Dokončujeme projektovou dokumentaci na jeho rekonstrukci a
chceme požádat o finanční dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Tuto žádost
musíme podat v měsíci lednu 2017, takže
práce vrcholí a souběžně zajišťujeme i
stavební povolení.
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.

SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU
V říjnu jsme provedli lokální opravy
cest na „Růtově a Bechově“ (na jaře je
chceme vyspravit asfaltovým recyklátem). V „ Kočičině“ jsme odstranili
nelegální skládku odpadu. V souvislosti
s touto skládkou upozorňujeme na
monitorování tohoto prostoru a možnosti udělení pokuty za neoprávněnou
skládku. Pokud má někdo potřebu
uložit odpad je možné využít sběr
stavební suti na našem obecním dvoře
(„Areál Juráčkovo“) popř. se přijít
domluvit na OÚ na možnostech likvidace odpadu. Podařilo se nám napojit všechny obecní budovy na veřejnou kanalizaci. V souběhu s připojová-

ním domů na veřejnou kanalizaci vybudovanou v akci Čistá Bečva II. jsme postupně vyměnili 140 vodoměrů, které
byly zastaralé a nebylo je možné dále
využívat. Na Pulčinách jsme na několika
místech opravili dešťovou kanalizaci
včetně vybudování silniční vpusti a revizní šachty. Rozšířili jsme i veřejné osvětlení o tři světla u Polyfunkčního areálu
( RD -Trlicovi – Hajdovi) a o jedno světlo u RD č. 486. Pracovníci přijati na veřejně prospěšné práce (3) zajišťovali
práce na údržbě zeleně, úklid hřbitova,
údržbu chodníků a ploch před OÚ, Rančem, ZŠ a MŠ, rozvoz posypových budek, výkop a montáž kanalizačních pří-

pojek pro obecní budovy, vybudovali
jsme i několik horských vpustí a upravili
příkopy pomocí betonových žlabů. Pomocí stavební suti a získaným recyklovaným materiálem ze stavby kanalizace
postupně opravujeme naše lesní a polní
cesty. V příštím roce chceme nadále
pokračovat v pracích na úpravě odvodnění cest a úpravy příkopů. Zajistili jsme
vánoční stromky pro ZŠ, MŠ a betlém.
Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům za odvedenou práci, firmám za
vstřícný přístup, dobrovolným složkám
za pomoc s organizací všech veřejných
společenských akcí. Všem bych chtěl
popřát šťastné a klidné Vánoce, v novém
roku hlavně pevné zdraví.
M.Brlica
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OBECNÍ KNIHOVNA

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ
Oprava místních komunikací
V měsíci říjnu jsme dokončili plánované
opravy komunikací a nový asfaltový povrch získaly části obce -“Pod Ameriků“,
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. Podařilo se nám také zpevnit povrch cesty ve Vlčičce penetrací. V místní
části obce Pulčín to byla cesta ve středu
obce. Tyto práce jsme provedli za částku 1,6 mil. Kč. Určitě by potřebovaly
opravu i jiné komunikace, ale jsme limitováni finančními možnostmi. V příštím
roce se pokusíme zajistit získání finanční
dotace na opravy dalších cest.

NOVINKY Z NAŠICH ŠKOL A OSTATNÍ

domě šachový turnaj za účas) 100 žáků
Zlínského kraje ve čtyřech kategoriích.
Účastnilo se ho také 10 žáků naší školy.
Nejlépe se umís)l v kategorii do 11 let
Tomáš Chromík ze 3. třídy na 6. místě a
Daniel Kliš ze 4. třídy na 10. místě.
V nejmladší kategorii začínajících šachistů obsadil Štěpán Hrbáček 9. místo.
Děkujeme za sponzorský dar ﬁrmě
Carnex Francova Lhota.

Žáci 8. a 9. ročníku mají možnost se
účastnit kurzu taneční a společenské
výchovy. Kurz probíhá od září, ukončen
bude v lednu.
Olympiády a soutěže
Konala se školní kola Olympiády v českém
jazyce a Dějepisné olympiády. V OČJ zvítězil Lukáš Chromík , druhý byl Ondřej
Chromík a tře& Vendula Častulíková,
všichni z 9. třídy. V DO zvítězila Vendula
Častulíková před Adamem Michálkem,
oba z 9. třídy, tře& byl Jakub Kovář z 8.
třídy.
Ze sportovních soutěží se konalo okrskové kolo ve ﬂorbalu starších žáků a žákyň.
Obě kategorie vyhrála naše škola, ale
v okresním kole neuspělo ani družstvo
chlapců, ani dívek. Soutěž mladších žáků
proběhne až v prosinci.
V sobotu 10.12. se konal v kulturním

Vedení školy děkuje všem sponzorům
za spolupráci a přeje všem občanům
krásné Vánoce a hodně zdraví a štěs&
v roce 2017.
Karel Sucháček

Oznamujeme všem čtenářům, že od 1.
prosince 2016 je opět otevřena obecní
knihovna. Půjčovní doba bude změněna
a to následovně:
ÚTERÝ
ČTVRTEK

16.30 – 19.00 hodin
16.30 – 19.00 hodin

V tuto dobu bude vítán každý starší
občan, nejenom z řad čtenářů, který by
byl ochotný vyprávět nějaký příběh ze
svého života současné knihovnici – paní
spisovatelce Ireně Kopecké.
Možná ho zpracuje do své nové knihy, a
pokud ne, tak ji zcela jistě vaše návštěva
potěší.

V Galerii IC Pulčín i nadále pokračuje
výstava výtvarných prací žáků místní
základní školy. Ve svátečním volnu ji
můžete navš&vit.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Čas ubíhá jako voda a už jen několik
málo dnů nás dělí od dětmi vytoužených
Vánoc.
Čekání na ně si děti zpestřily dvěma
vystoupeními pro veřejnost. Bylo to
Vítání občánků a Rozsvícení obecního
vánočního stromu.
Uspaly broučky na zimu a také je navštívil Sv. Mikuláš se svou družinou. Letos
nás naši „čerti“ velmi mile překvapili.

Darovali dětem celou finanční částku,
kterou obdrželi
za zapůjčení masek na výstavu v Betlémě
Horní Lideč.
Moc děkujeme, peníze použijeme na
vánoční dárky dětí z naší školičky.
Před Vánocemi nás čeká ještě tradiční
Vánoční koncert žáků ZUŠ Valašské Klobouky. Hned na to pozveme rodiče na
odpolední vánoční dílny obohacené dětmi

VÝSTAVA

TURISTIKA

Na konci listopadu skončila v prostorách
budovy Betlému v Horní Lidči výstava
mikulášských masek z Hornolidečska a
Valašskokloboucka. Jako malé poděkování bylo pro chlapy- mikuláše, připraveno )síc korun na mikulášskou pochůzku v dané obci. Jak s nimi naloží, záleží
jen a jen na nich Výstava měla opět
úspěch. Zavítali na ni lidé a dě) z různých míst České republiky a mnozí žasli
nad krásou zdejších mikulášů. Do výstavy se zapojila Valašská Senice, Francova
Lhota, Lidečko, Valašská Polanka, Valašské Klobouky, Nedašov, Lužná a Střelná.
Masku zapůjčila také Kosénka ve Valašských Kloboukách. Opravdu se bylo na
co dívat.

Akce ve 4. čtvrtle&:
•
17.9. Zlatovce na Slovensku
8 účastníků, 13km
•
22.9. Výstup na Lysou horu 13
účastníků, 20 km
•
28.9. Zájezd – okolím Rajeckých
Teplic
48 účastníků , 16 km
•
29.10. Zájezd – Chřiby
19 účastníků, 10 km
•
23.11. Do Zubáku přes Končitou 9
účastníků, 14 km
Co připravujeme :

•

31.12. Z Čertova na Portáš a Kohútku

vlastnoručně upečeným vánočním cukrovím.
Těsně před Vánocemi půjdeme s dětmi
do místních obchodů a provozoven na
koledu, rozneseme drobné, dětmi vyrobené, dárky a vánoční přání.
Vám všem pak přejeme klidné a láskyplné
Vánoce, v novém roce hodně a hodně
zdraví, radosti a spokojenosti.
A. Silvestrová, řed. MŠ

•
•

1.1.2017 Setkání na rozhledně na
Čubově kopci od 13,30 do 14,30
4.2. Okolo Francovky

Informace o dalších akcích budou na nástěnkách u Jednoty, ve vitríně KČT, případně na stránkách obce.
Přejeme všem hezké Vánoce a pohodu
v roce 2017.
Za KČT a TOM Francova Lhota
Karel Sucháček

Zdrávi došli!

