
 

 

OSLAVA 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH PULČÍN SDH Pulčín 
Mše svatá, slavnostní schůze hasičů, dechová hudba ze Študlova 
 
 
FOTBALOVÝ TURNAJ TJ Sokol 
Turnaj neregistrovaných O přeborníka Francovky, na závěr hudba - Pepino 
 
 
AMFOLKFEST                                                                                              Amfolkfest, o.s. 
22. ročník Malého hudebního festivalu. Začátek ve 12.00 hodin. 
Hlavní host Tomáš Kočko a ORCHESTR, dále vystoupí Jasoň, Spolek vdolek, 
Tabáskova partyja, Stráníci, Dareband, Sova Slamák, Sasaband a Gympleři 
(country bál). 
 
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE A PYTLÁCKÁ NOC                                   Myslivecký spolek 
Posezení na Střelnici, myslivecké speciality, hudba - Pepino  
Začátek ve 13.00 hodin. 
 
POSEZENÍ NA ROZHLEDNĚ NA ČUBOVĚ KOPCI                               Kulturní komise 
Občerstvení zajištěno 
                                              
DOŽÍNKY NA TROCHTOVĚ POLI A VENKOVNÍ MŠE SVATÁ           Valašská nadace  
 akce Od zrníčka ke chlebíčku                                                                            a farní úřad                                       
 
 
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA                                                                SDH Fr. Lhota 
Taneční zábava se skupinou Vyhoď blinkr 
 
TRADIČNÍ POUŤ VE FRANCOVĚ LHOTĚ  
Slavnostní mše sv. v kostele Sv. Štěpána, stánky, pouťové atrakce 
 
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU              Obec 
prostranství před kulturním domem 
 
MLÁCENÍ OBILÍ Z TROCHTOVA POLE                                                  Valašská nadace  
 
 
MLETÍ OBILÍ A PEČENÍ CHLEBA                                                             Valašská nadace 
 

So 15.7.2017 
Pulčín 

začátek  ve 13.30 hod.  
 

So 22.7.2017 
fotbalové hřiště 

začátek 13.00 hod. 
 

So 29.7.2017 
areál IC Pulčín 

 
 
 
 

So 5.8.2017 
areál Střelnice 

 
 

So 26.8.2017 
rozhledna 

 
27.8.2017 

/dle počasí/ 
muzeum 

 
2. září 

kulturní dům 
 

3. září 2017 
 
 

So 16.9.2017 
9.00-11:00 hod. 

 
září 

areál u muzea 
 

září 

KALENDÁRIUM 

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo II/2017 vyšlo 30.6.2017 v počtu 520 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 

Koupaliště ve Valašské Senici nabízí příjemný pobyt a relaxaci 
 

Provozní hodiny : 
 

Pondělí - neděle           10:00 hod. - 18:00 hod. 
Noční koupání              20:00 hod. - 22:00 hod, 
 

Vstupné: 
 

Dospělí............................................ ...............Kč   50,- 
Děti do 15let, senioři...................................Kč   20,- 
Rodina 2+2..................................................   Kč 100,- 
Od 16:00 jednotné vstupné........................Kč   30,- 
Noční koupání od 20:00 hod......................Kč   30,-  
Invalidé s doprovodem................................zdarma 
  
K dispozici je aquazorbing, stolní fotbálek, kulečník a ping-pongový stůl. 
Současně je zdarma k dispozici víceúčelové hřiště, kde je možno si zahrát tenis, nohejbal, volejbal apod. 
Rakety, míčky a míče jsou k zapůjčení za drobný poplatek. 

jak jsme již několikrát informovali vlastníky RD s odvoláním na platné zákony, je nutné svoji nemovitost 
připojit na splaškovou kanalizaci. K 1. červnu 2017 není připojeno asi 120 RD. Procentuálně je naše obec 
v tomto směru nejhorší ze všech obcí zúčastněných v tomto projektu.  
 „V současné době podala obec Francova Lhota žádost Městskému úřadu Vsetín, odboru životního pro-
středí o zrušení povolení k vypouštění splaškových vod do vod povrchových z jednotné kanalizace volný-
mi výustmi. Jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, není možné vypouštět čistící zařízení z Vašich 
nemovitostí do této kanalizace. Tím je myšleno, že žádný RD nesmí vypouštět odpadní vody ze septiku 
do obecní dešťové kanalizace. Obec Francova Lhota má vybudovanou veřejnou splaškovou kanalizaci, 
která odvádí odpadní vody na ČOV Lidečko. Občané, kteří mají možnost napojení na tuto splaš-
kovou kanalizaci, by se tak měli neprodleně připojit. Obecní rozpočet není tak velký, abychom si 
mohli dovolit platit dvě kanalizace, protože u jednotné kanalizace je rovněž potřeba provádět rozbory 
vzorků vody, vyplácet odměnu oprávněné osoby, která musí vykazovat všechny možné výstupy z této 
činnosti vyplývající-majetkovou a provozní evidenci, hlášení do ISPOP, hlášení povodí Moravy a statistic-
kému úřadu. Díky této nekázni občanů, kteří se nechtějí připojit na splaškovou kanalizaci, doplácejí ostat-
ní občané.  
Občané, kteří nemají možnost se napojit na veřejnou splaškovou kanalizaci mohou využít 
vyvážení jímek za zvýhodněné stočné, které nabízí společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.. Předpo-
kladem však je, že tato jímka je řádně povolena. VaK Vsetín nabízí v rámci akce ČRB II. zvýhodněné stoč-
né, kdy produkce odpadních vod je účtována paušálem dle směrného čísla 36 m3/osoba/rok. Při současné 
ceně stočného 33,81 Kč včetně DPH za 1 m3 činí roční platba 36 x 33,81 = 1 217,16 Kč/osoba/rok. Tato 
služba je určena pouze občanům, kteří nemají možnost se připojit na kanalizaci. Jinak běžná cena za vývoz 
jímky bez této zvýhodněné sazby pro ostatní občany činí 36 m3/osoba/rok x 150 Kč, což při min. obsaze-
ní rodinného domku dvěma osobami při cca 5 vývozech do roka činí 10 800,- Kč. 
Septik s dočištěním, jako vodní dílo, mohou provozovat jen ti, kteří mají platné povolení k vypouštění. 
Všechna povolení k vypouštění odpadních vod, ať již do vod povrchových či podzemních zanikla ze záko-
na k 1.1.2007 a v případě, že si vlastníci nemovitostí nepožádali o nové povolení k vypouštění, vypouštějí 
své splaškové vody v rozporu s vodním zákonem, za což jim hrozí sankce. K žádosti o povolení 
k vypouštění je však nutno doložit vyhovující rozbory vzorků odpadních vod prováděných min. 5 let zpět 
a septik, jako vodní dílo musí být na úrovni současného technického pokroku, což znamená, že musí mít 
dočištění filtrem, musí mít šachtu pro odběr vzorků. Jestli má snad někdo povolenu jímku na vyvá-
žení a má z ní přepad, tak to je velký průšvih. 
Od července bude odbor životního prostředí Městského úřadu Vsetín provádět kontroly u 
nepřipojených rodinných domků. Pokutu za nepovolené nakládání s vodami podle § 116 
odst. 1 písmeno b) lze uložit v souladu s ustanovením § 116 odst. 2 písmeno c) až do výše 
100 tisíc Kč. 
Řádně vyplněnou žádost o smlouvu s Vakem a.s. Vsetín můžete také podat na našem úřadě a my ji na 
Vsetíně vyřídíme. Přílohy Vám vytiskneme. 

Vážení spoluobčané, 

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU 
Žádost 
Žádáme rodiče, aby upozornili 
své děti na  
- zákaz vhazování kamení a   
jiných předmětů do kašny ve    
středu obce. Čištění a výměna 
vody je dost nákladná záležitost. 
Nechápeme, komu udělalo ra-
dost, že do kašny nalil neznámou 
látku, která způsobila, že kašna ve 
velkém pěnila. 
- dále zákaz chodit do areálu 
stolárny na Juráčkovém. Je zde 
nebezpečí úrazu 

- rovněž není dovoleno, aby děti 
chodily v době prázdnin do areálu 
mateřské školy. 
Dále žádáme návštěvníky asfalto-
vého hřiště, aby zde udržovali 
pořádek.  
 

Co se nám nelíbí 
Na místním hřbitově jsou umístě-
ny dva kontejnery. Jsou určeny na 
hřbitovní odpad, což jsou např. 
kytice, svíčky a jiné drobnosti. Na 
začátku června byl kontejner vyve-
zený (stálo to 5400,- Kč) a záhy na 
to, se v horním kontejneru objevi-

la velká část pomníku a další 
menší části, které vznikly při 
rekonstrukci hrobu. Je zarážející, 
komu něco takového napadlo, 
vždyť těžký kámen určitě není 
hřbitovní odpad, nehledě na to, 
že taková část pomníku se dá 
využít třeba na zpevnění nějaké 
plochy. 
Nevíme, jestli se to stalo už víc-
krát, nebo se nám to podařilo 
vyfotit v prvním případě. Každo-
pádně věříme, že už se to nebude 
opakovat. 
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Úklidové práce 
V sobotu 1. dubna se konala brigáda na 
úklidu obecního sadu Obory v místní části 
Pulčín. Ve stejný den byla také brigáda na 
údržbě zeleně u Pulčínských skal. 
 

Velikonoce 
Valašská nadace připravila 12.dubna pro 
děti z MŠ a prvního stupně ZŠ velikonoční 
tvoření. Děti zdobily vajíčka různými způ-
soby, malovaly perníky, učily se plést po-

mlázky nebo pomáhaly při pečení jidášů. 
Domů si odnášely své výtvory a malovaný 
perník.  
 

Co umí dravci 
Děti ze ZŠ Francova Lhota se mohly 
26.dubna na hřišti TJ seznámit s dravci. 
Ukázky i přednáška byly velmi zajímavé. 
Jenom počasí akci nepřálo.  
 

Stavění máje 
Myslivci z Francovy Lhoty uspořádali 28. 

dubna 2017 Stavění máje. Před kulturním 
domem bylo pro přítomné připraveno 
občerstvení a pro děti skákací atrakce. 
 

15. slet čarodějek Dobrodějek se na 
Pulčíně konal i přes to, že byla akce z dů-
vodu špatného počasí pořadatelkami odvo-
lána. Ale skalní čarodějky přece "přiletěly". 
A byly i v novinách. Po reji u zapálené 
vatry se sedělo v restauraci a zpívalo i 
tančilo u kytar.  

moc nepřišlo. 
 

Svatodušní pouť 
V kapli Sv. Ducha byla sloužena mše svatá. 
Celebroval ji kanovník Vojtěch Kološ z 
Olomouce. Přišla spousta lidí. Bylo tu i 
hodně stánků s různým zbožím a několik 
kolotočů.  
 

Rozmarýnka 
Kulturní komise a Obec Francova Lhota 
uspořádala v pátek 16.června pro místní 
seniory koncert kapely Rozmarýnka, který 
byl doplněný vystoupením lidového vypra-
věče Václava Hučíka. Téměř 140 přítom-
ných občanů se velmi dobře bavilo. Zazpí-
vali si a zasmáli se dobrým vtipům. Koncert 

Výstava 
V Galerii IC Pulčín byla 1. června zahájena 
prodejní výstava obrazů Ludmily Geherové 
Enkaustika - malování horkým voskem. 
Potrvá do konce srpna. Doporučujeme její 
návštěvu. 
 

Změna u hasičů 
S účinností od 1. června 2017 byl do funk-
ce velitele jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce Francova Lhota jmenován 
Radek Chmela.  
 

Pouťová taneční zábava 
Na Pulčinách byla v sobotu 3. června Pou-
ťová taneční zábava se skupinou Clera. 
Pořádali ji místní hasiči. Návštěvníků ale 

nahradil besedu pro důchodce, o kterou 
přestal být v minulých letech zájem.  
 

Od sklépka až po zvon 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Střel-
né, který patří do naší farnosti, se 9. června 
připojil do celostátní akce Noc kostelů.  
 

Svátek 
Oslava svátku Božího těla proběhla před 
kostelem Sv. Štěpána ve Francově Lhotě v 
neděli 18.června po hrubé mši svaté. K 
důstojnosti průvodu přispěli hasiči z far-
nosti, kteří nesli prapory a baldachýny. 
Děti jim sypaly cestu květinami. 
 
 

DUBEN 

ČERVEN 

KVĚTEN 
přijímání pekly 11. května v Muzeu Kardi-
nála Trochty hostie. Na pečení byla použi-
ta raznice s reliéfem kardinála a mouka z 
obilí sklizeného z Trochtova pole.  
 

Setí obilí  
V pátek 12. května se mohlo konečně zasít 
obilí na Trochtově poli. Přítomní byli žáci 
druhé třídy s p.uč. J. Mikulínovou. Pole 
nejprve požehnal O. Stanislav Zatloukal. 
Byl tím zahájený 15. ročník akce Valašské 
nadace Od zrníčka ke chlebíčku.  
 

Den matek 
Kulturní komise pozvala ženy do kulturní-
ho domu na posezení u příležitosti oslavy 
tohoto svátku. Bylo to 14. května. Milé 
vystoupení předvedly děti z mateřské 
školy. Připraveno bylo občerstvení a k 

poslechu živá hudba.  
 

Kácení máje 
Myslivci z Francovy Lhoty pozvali 26. květ-
na občany na Kácení máje. Po prvotním 
pokusu, podřezat vedlejší strom dřevěnou 
pilou byl nakonec máj podřezaný, a to 
částečně ručně a částečně motorovkou. 
Pro vlajku se ale kupodivu nikdo nerozbě-
hl, aby byl první. "Závody" byly až o mašle, 
které si rozebraly děti. 
 

Fleret ve Francově Lhotě 
Po skácení máje se v kulturním domě 
uskutečnil koncert známé vizovické skupi-
ny Fleret. Posluchačů bylo téměř 300. 
Atmosféra, kterou muzikanti vytvořili byla 
vynikající. Na bicí s Fleretem hraje David 
Filák, který pochází z naší obce. Pořadate-
lům se akce vydařila.  

Pouť u kapličky 
U kaple Sv. Josefa - dělníka a Sv. Huberta - 
patrona myslivců se 1. května konala v 
pořadí už pátá pouť.  
Mši sv. sloužil P. Jan Surowczyk a P. Stani-
slav Zatloukal. K poslechu hrála skupina 
Pepino. 
 

Hradní věž 
V sobotu 6. května proběhl na Brumov-
ském hradě 21. ročník soutěže v šachu 
Hradní věž. Součástí bylo slavnostní ote-
vření návštěvní sezóny na hradě a dopro-
vodný program. Z našich žáků se soutěže 
zúčastnili Adam Hrbáček (26.), David Hr-
báček (34.) a David Změlík (40.) z celkem 
51 hráčů mladší kategorie do třinácti let.  
 

Pečení hostií v muzeu 
Maminky dětí, které šly k prvnímu sv. 

Stránka 2 OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ČTVRTLETÍM 

Hasiči z místní části obce Pulčín oslaví 90 let své činnosti. Seznámíme Vás s jejich historií. 
Bylo to 16. května 1927, kdy byla první ustavující valná hromada hasičského sboru. Zakoupena byla dvoukolová stříkačka a 150 m hadic 
a ostatní potřebné věci a knihy spolkové. 
Obec darovala pro hasiče i školní dítky a případně pro nově založené spolky pozemek na vrchu Svatoján, ve výměře asi 18 arů, jehož 
použito by bylo za hřiště, neb k různým cvičením a slavnostem. Pozemek byl urovnán pořádkovou prací, pracováno po tři dny a kromě 
toho členy hasičského sboru a dětmi školními v čas pohody a po večerech. Kolem hřiště byly vysázeny stromy. Otevření hřiště bylo 
spojeno s oslavou hasičského sboru, který pozval i okolní sbory. 8. listopadu1929 bylo započato se stavbou hasičské zbrojnice se zvoni-
cí. Stavbu provedl stavitel pan Rafaja z Valašských Klobouk. O svatodušních svátcích v roce 1931 byla v hasičské zbrojnici slavnostně 
otevřena a vysvěcena kaplička. 15. května 1932 bylo při bohoslužbě provedeno svěcení stříkačky. Následovalo hasičské cvičení a výlet na 
Svatojáně.  V roce 1972 se v Pulčíně dokončila stavba nové požární zbrojnice, na které pracovali požárníci se členy Svazu mládeže. O 
postavení této zbrojnice se zasloužil předseda MNV Ladislav Hajda. V bývalé zbrojnici zůstal sklad pomocného materiálu. 
/použitý výpis z Kroniky obce Pulčín/ 
V sobotu 21. července 2007 měli pulčínští hasiči oslavu 80. výročí od založení. Po slavnostním průvodu hasičů z okolních obcí následo-
vala v kapličce mše svatá, kterou sloužil Otec Anton Kasan. Požehnáno bylo i jejich hasičské auto Ducato. 
Současný počet pulčinských hasičů je 21. Velitelem je Martin Krajča a starostou hasičů  je Karel Juřička. 

 

Stránka 7 INFORMUJÍ SPOLKY A FIRMY 

TJ SOKOL 

Nová sezóna odstartovala jako obvykle 
už v květnu.  
 

Starší žáci a výsledky: Okresní kolo - 
4 místo, Marek Šuta 1. místo na okresu 
i kraji a postup na Mistrovství republiky. 
Okresní liga starších žáků po čtyřech 
soutěžích - jedno druhé, jedno třetí a  
dvě čtvrtá místa. 
 

Dorost obsadil na okresním kole v 
Horní Lidči 2. místo a postoupil na  
krajské kolo do Hulína, kde skončili na 
krásném 3. místě. Z pohárových  
soutěží stojí za zmínku 3. místo na noč- 

ní soutěži v Lešné.  
 

Muži na obvodovém kole v Leskovci 
po nezdařeném útoku neuspěli a  
obsadili střed tabulky. Z dalších soutěží 
stoj í  za př ipomenutí v ítězstv í  
na domácí půdě.  
Sezóna pro všechny družstva teprve 
začíná, proto se bude mnoho soutěží 
teprve konat a není tak ještě moc co 
hodnotit.  
 

Pohárová soutěž 
V neděli 18. června se ve Francově 
Lhotě uskutečnil j iž 6. ročník  

pohárové soutěže. Počasí celkem přálo a 
soutěže se celkem zúčastnilo 27  
družstev (22 mužských, 3 ženské a 2 
mužské nad 35 let). U mužů vyhrála  
již zmiňovaná domácí Francova Lhota, 
následována Nedašovou Lhotou a  
Vysokým Polem. U žen zvítězily ženy z 
Lačnova, následované Mostištěm  
(SK) a Vlachovicemi. U mužů nad 35 let 
vyhrá lo L idečko,  druhá by la   
Dubková. Tímto bychom chtěli poděko-
vat všem divákům i soutěžícím, kteří  
přišli a užili si nedělní odpoledne.  
                                  Martin Bambuch   
 

HASIČI 

Závěr sezóny 2016/2017 
Žáci skončili na osmém místě se zis-
kem 10 bodů. Dorostenci obsadili 
šesté místo, kdy dosáhli 19 bodů. Muži 
uhráli také šesté místo se 42 body.  
 

Slovo předsedy TJ Sokol 
„Po podzimu jsme v myšlenkách tro-
chu žili v obavách o jarní sezónu, ale 
nakonec bylo jaro velmi dobré. S 
umístěním jsme nadmíru spokojeni. 
Na jaře se nám začalo dařit i na sou-
peřových hřištích a především výhra v 
Semetíně nás velmi potěšila. Zvýšila se 
vůle, bojovnost a samozřejmě to svěd-
čí o odpovědnějším přístupu hráčů k 
zápasům. Mužstvo máme poskládané 
pouze z vlastních odchovanců a chce-
me s nimi hrát to, na co máme, ať už 
se bude dařit či nikoliv. Nerazíme 
myšlenku cizích hráčů. Máme dva elitní 
střelce, a to Radka Chmelu a Ondřeje 

Filáka. Musím konstatovat, že tito dva 
jsou opravdu dobří hráči, ale i ostatní 
hoši dobře reprezentují naši obec. Dále 
musím konstatovat, že se nám daří 
postupně zařazovat do mužstva doros-
tence a jsem rád, že mají zájem a vždy 
ochotně lavičku doplní. Do další sezóny  
nepočítáme s žádnými odchody, či 
příchody hráčů. Jsme rádi, že po dlouhé 
době se ve Francově Lhotě objevil 
brankář Lukáš Spitzer, který se z do-
rosteneckého věku naplno zařadí do 
kádru dospělých. Do nastávající sezóny 
povede mužstvo i nadále Mojmír Jaroš. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
co se kolem fotbalu v naší obci pohybu-
jí, dále fanouškům za dobrou atmosféru 
a všem hráčům za výkony. 
Dále bych chtěl vyzdvihnout iniciativu 
bývalého hráče Marka Matůše dát do-
hromady a přilákat na hřiště ty nejmen-

ší – založit přípravku. Chci věřit, že se to 
podaří“. 

Josef Bambuch,předseda 
 

Fotbalová přípravka pro nejmenší 
Holky, kluci, přijďte si zakopat! 
- Nezávazné tréninky pro všechny děti na 
fotbalovém hřišti. 
- Minimální věk? Každý kdo má chuť a už 
chodí po dvou! 
- Větší děti od 3. třídy se mohou zapojit 
do týmu mladších žáků. 
- Tréninky prozatím  v pondělí a ve stře-
du od 17.00 hod 
(případné změny času probereme 
s rodiči dle situace) 
Kontakty: Mara Matůš tel.: 728 754 839  
 
 
 
 

                   

VČELAŘI 

lová (žáci 9. třídy z naší školy).  
Taktéž v dubnu jsme se zúčastnili soutě-
že  
Zlatá včela Zlínského kraje  
v Bystřici pod Hostýnem. Naše děti se 
ve velké konkurenci umístily velmi dob-
ře. Ze 34 žáků se na deváté místo do-
stal  Jakub Žídek a Johanka Pechálová 
skončila patnáctá. V mladší kategorii 
skončil na třetím místě ze 49 žáků Da-
niel Kliš, na desátém  místě se umístila 
Jana Paprstková. Všichni žáci, kteří se 
soutěží zúčastnili, zaslouží pochvalu za 
vzornou reprezentaci školy. Chceme 
taky poděkovat Johance Pechálové a 
Jakubovi Žídkovi – žákům, kteří naši 
školu letos opustí.  
 

Byli členy kroužku mnoho let a odvedli 
kus dobré práce.   
Zároveň chceme poděkovat svým kole-
gům, uklizečkám školy a příznivcům 
kroužku, kteří nám pomohli soutěž ve 
Francově Lhotě uskutečnit.. Poděkování 
taky patří OÚ v Horní Lidči za finanční 
podporu soutěže, OÚ ve Francově Lho-
tě za finanční podporu jak soutěže, tak 
dopravy na soutěž. Dále panu Josefu 
Piastkovi, který nás na soutěž dopravil a 
všem našim příznivcům. 
                                                                                                                  

                                                                                       
Ludmila Ptáčková a Rostislav Zimek

(vedoucí kroužku) 

Letos počet dětí, které měly zájem o 
práci v kroužku stoupl. Celkem jich 
bylo dvacet, zejména pak žáků z prvního 
stupně.  V dubnu už tradičně proběhla u 
nás ve škole taková  
malá Zlatá včela s účastí žáků 
z Lidečka, Horní Lidče, Púchova a Za-
riečia. Celkem soutěžilo 39 žáků. První 
místo v mladší kategorii získali se stej-
ným počtem hlasů hned tři naši žáci. 
Byla to Eliška Brlicová, Jana Paprstková 
a Daniel Kliš, dalšího pěkného umístění 
dosáhli Veronika Kroupová, Mirek Ma-
tušinec a Bohoušek Mohyla. Ve starší 
kategorii zvítězila žákyně Sabina Solíko-
vá z Púchova, druhé místo obsadil Jakub 
Žídek a třetí místo pak Johanka Pechá-



 
 
 

 
 

O muzeu a výuce dětí 
Drazí občané, farníci, 

tento rok běží třetí sezóna 
v našem Muzeu Štěpána kardinála 
Trochty. Podruhé je financování zajiště-
no za pomoci obce a kraje přes tzv. 
Otevřené brány, projekt zajištění ote-
vření kostelů a dalších význačných ob-
jektů, které by jinak zůstaly nepřístup-
né. Proto můžete do muzea zvát vaše 
prázdninové hosty – příbuzné a přátele. 
A také se tam sami vypravit, neboť 
v něm přibyl významný artefakt. Štěpán 
Trochta si v Radvanově na vynuceném 
odpočinku zhotovil z kusu stromu kříž, 
který usadil na podstavec a opatřil prstí 
z terezínského popraviště. Kousek skla 
držel zeminu v jamce vyhloubené ve 
dřevě. Právě tento kříž nedávno daro-
vali příbuzní Otce kardinála našemu 
muzeu.  

Muzeum je pro vás a hosty 
otevřeno do konce září o sobotách a 
svátcích mezi 10-12 a 13-17 hodinou, o 
nedělích od 12 do 18 hodin. 
               Během léta se život farnosti 
udržuje na jakémsi minimu, kvůli dovo-
leným a cestám, které pro nezbytné 
odpočinutí podnikáme. Právě na prahu 
této doby bych však chtěl nabídnout 
krátké zamyšlení, k němuž mě inspi-
roval spolubratr kněz, který mě nedáv-
no navštívil, abychom spolu vystoupili 

na Makytu. Ve své farnosti učil jen pár 
dětí z druhého stupně na faře. Na konci 
roku se mu s nimi podařilo před sochou 
Panny Marie fatimské pomodlit celý rů-
ženec! Říkal, že knězi, který zastupuje 
Ježíše Krista, nezbývá než získat děti 
dobrotou. Nemůže si zajistit autoritu 
tím, čemu by se dalo říct „učitelská ráz-
nost“. V tom je oproti ostatním pedago-
gům znevýhodněn. Kněz se jistě nemůže 
nechat dětmi „vydírat“ tak, že by zneuží-
valy jeho dobroty. Ale často je v patové 
situaci: mnohdy musí slevit z požadavků, 
protože dětem, které o výuku nestojí, by 
ji musel předložit leda s přísností, a 
v tom případě zároveň s rizikem, že jim 
ji zprotiví. 

Proto mám dva podněty, ale-
spoň pro ty, kdo chtějí vést děti k víře, 
jak slíbili. Když budou děti vnímat 
v rodině, že Bůh a jeho církev (svátosti, 
Boží slovo…) mají svou důležitost pro 
život, přijmou i hodinu náboženství jako 
něco víc než jen nutné zlo. A dále, což je 
první předpoklad: za přihlášením do 
výuky musí rodič stát jednoznačně, pro-
tože nechat volbu na dětech („dokud je 
to bude bavit“) znamená nedosáhnout 
ničeho – bez vaší motivace ještě nevydr-
ží u toho, co jim nenabízí zábavu bez 
námahy. To, co známe z jiných náročněj-
ších kroužků (hudba, sporty s tvrdšími 
tréninky), přenesme i na víru, účast na 

Kraj ocenil třináct školních preven-
tistů. Mezi nimi byla i paní Miluše Su-
cháčková z naší základní školy. 
Miluše Sucháčková vyučuje několik 
předmětů a pracuje se žáky 1. i 2. stup-
ně ZŠ. Zúčastnila se všech úvodních 
školení Peer programu v Praze, dále 
vzdělávacích seminářů a školení. Zpra-
covává ve spolupráci s třídními učiteli a 
výchovnými poradci Minimální preven-
tivní program školy. Školí žáky v Peer 
programu a programu Drogám a násilí 
ne, Jsme děti jedné planety. Organizuje 
programy s Policií ČR a od letošního 
roku organizuje zapojení školy do pro-
gramu Hasík.  
Ocenění převzala 12.6.2017 na Kraj-
ském úřadě Zlínského kraje. 
Blahopřejeme 

Z NAŠÍ FARNOSTI 
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OCENĚNÍ 

bohoslužbě a hodiny náboženství. Místo 
vaší kontroly, jak dítě cvičí/hraje a dová-
žení na trénink si sami dosaďme … (?) 

Všem přeji krásné léto a plno-
hodnotný odpočinek a těším se na další 
spolupráci a setkávání, třeba na dožín-
kách, pouti… 

O. Stanislav Zatloukal 

Celkem jsme od začátku roku organizo-
vali 12 akcí s celkovou účastí 157 turistů. 
 
Co připravujeme :  
 
Pro letní období nemáme přesně stano-
vený plán, všechny akce budou inzerová-
ny na nástěnkách u prodejen Jednoty. 
• 28.9.   Celodenní autobusový 

zájezd 
 
Zdrávi došli! 

      
    Za KČT  

a TOM Francova Lhota   
Karel Sucháček 

 

 

Akce ve 2. čtvrtletí 2017:                
• 2.4.  Za sněženkami na Makytu 
14  turistů, trasa dlouhá 15 km 
• 9.4.  Jilemnického jarná 25        
15  turistů, trasa dlouhá 15  km 
• 1.5.  Hostýn a Sv. Hubert       
24  turistů, trasa dlouhá 12  km 
• 7.5.  Púchovské okolí          
8  turistů, trasa dlouhá 18  km 
• 13.5.  Pálava           
7  turistů, trasa dlouhá 12  km 
• 20.5.  Makyta         
37  účastníků, trasa dlouhá 20  km 
• 28.5.  Brumov – Návojná       
13  účastníků, trasa dlouhá 16  km 
• 2.6.  Pulčínské skály TOM Zboj-

níci      
16 účastníků, trasa dlouhá 12   km 

TURISTICKÝ ODDÍL 

SCHÓLIČKA 

Děvčata ze schóličky jsou díky jejich 
vedoucím velmi aktivní: 
V dubnu zpívala při Adoraci v naší far-
nosti a na hrubé mši sv. o Velikono-
cích. V květnu je bylo slyšet na dětské 
mši a 20. května bylo našich 25 děvčat 
v Boršicích u Otce Antona Kasana na 
2. setkání schól.  V přehlídce bylo cel-
kem 8 schól. V červnu zpívala na mších 
u příležitosti 1. sv. přijímání a oslavy 
svátku Božího těla. Větší akcí byla účast 
na 3. pouti schól na Sv. Hostýně. to se 
uskutečnilo ve dnech 17. a 18. června 
t.r. Přítomno bylo 55 dětí v devíti 
schólách. 
Odměnou za píli a účast na akcích bylo 
27. června opékání špekáčků na faře. 

Radka Capilová 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Navždy nás opustili 
 

26.4.2017  Anna Lukášová (*1944) 
  9.6.2017  Miroslav Trlica (*1954) 
20.6.2017   Marie Trchalíková (*1932) 
 
Čest jejich památce! 
 
Vítání občánků 
Žádáme rodiče dětí narozených v 
roce 2017, aby narození oznámili v 
kanceláři obce a zaevidovali tak své 
dítě pro Vítání občánků (bude v lis-
topadu). 
 

EVIDENCE OBYVATEL 
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Mgr. Miroslav Trlica 
V pátek 16. června 2017 jsme se v ob-
řadní síni ve Vsetíně rozloučili s naším 
spoluobčanem panem Miroslavem Trli-
cou. Jmenovaný se narodil v Újezdě u 
Brna. Tamtéž absolvoval i základní školu. 
Poté pokračoval na Gymnáziu v Brně a 
na svojí budoucí profesi se připravoval 
na Pedagogické fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně. 
Po ukončení studia požádal v roce 1977 
o umístění na Valašsko, a to se mu splni-
lo. Jeho prvním a zároveň posledním 
působištěm se stala Francova Lhota. 
Působil zde jako učitel a do poslední 

K 30. 6. 2017 je v naší knihovně 5055 
knih. Z toho 4042 svazků je vlastnictvím 
knihovny, 988 je ze tří výměnných soubo-
rů – modrého, žlutého a červeného, kte-
ré se každoročně obměňují. Pro děti 
v nich najdete třeba krásnou knihu Marie 
Kubátové – Čarování s pohádkou, nebo 
knihu O dracích Zuzany Kovaříkové. Jsou 
zde i jiné zajímavé tituly, například Pes a 
jeho řeč - Gwen Bailey, Tajemné příběhy 
zemí Koruny české od Ireny Šindelářové, 

doby jako zástupce ředitele. Děti učil 
mimo jiné zpěvu. Jeho velkou zálibou 
bylo fotografování, ke kterému vedl i 
žáky. Jeho fotografie využívala i obec 
při výstavách a propagaci obce.  
Od roku 2002 jsme se s ním potkávali 
v místní knihovně. Patnáct let dělal 
knihovníka.  
Za všechnu jeho práci i za to, že tu byl 
s námi, mu věnujme tichou vzpomínku. 
 
 
 
 
 

     Během 2. čtvrtletí tohoto roku při-
bylo v knihovně šest nových čtenářů, tři 
děti a tři dospělí. Mám z toho radost. 
     Knihovna bude otevřena i během 
prázdnin. 
Úterý     16.30-19.00 hod. 
Čtvrtek  16.30-19.00 hod. 

Irena Kopecká 
http://
knihovnafrancovalhota.webnode.cz 
mail: knihovna.frlhota@seznam.cz 

Bývalí francovolhotští učitelé slaví 
výročí a bilancují 
„Letos jsme se sešli už po patnácté. První 
setkání bylo 4.6.2003 za účasti 19 kanto-
rů. Letošní bylo 9. června s účastí 9 kan-
torů. Celkem 8x jsme byli přímo ve Fran-
cově Lhotě. Zde jsme navštěvovali přede-
vším školu a obecní úřad. Za celou tu 
dobu jsme viděli, že obec roste do krásy a 
zdálo se nám, že občané jsou příslovečně 
pracovití a stále slušní a pokorní. To není 
v současné době, kdy se lidé pachtí za 
penězi, majetkem a slávou příliš obvyklé. 
 

 Ve Lhotách jsme byli i na pasekách Be-
chově a Bílé vodě. Vyšplhali jsme i na 
krásnou rozhlednu na Čubově kopci, byli 
u Kobzovy lípy, prošli celou obcí, obdivo-
vali jsme i zachovalou přírodu. Setkali 
jsme se i se zajímavými lidmi, kronikářem 
a znalcem místní historie p. Josefem Vác-
lavíkem, řezbářem p. Janem Brlicou st. a 
několikrát i s panem Karlem Matůšem. 
Obědvali jsme (kromě školní jídelny) i ve 

všech lhotských hospodách (u Pavlíků, u 
Reisů i na Ranči). Byli jsme i na Pulčinách, 
kde se nám věnovala paní Ludmila Vráže-
lová, bývalá učitelka a kronikářka.  
 

Navštívili jsme i Valašskou Senici, kde nás 
na OÚ přijal pan starosta Novosad. Byli 
jsme i na senických pasekách u Krůpů a 
Dorňáků i na horské chatě Selanka. 
Celkem 5x jsme byli ve Valašských Klo-
boukách. Zde jsme navštívili Kosenku, 
kde se nám věnoval pan Janík. Dále jsme 
byli na Jeleňovské i na rozhledně na Krá-
lovci. Kromě tamní školy jsme pobyli na 
Šafránu i pod Borošínem.  
 

Jednou jsme byli v Brumově v Infocentru, 
na hradě a na oběd v místní restauraci.  
Dále jsme byli ve škole v Horní Lidči. 
Prohlédli jsme si sportovní areál, byli se 
podívat na proslulý Betlém a poobědvali 
jsme v restauraci u Čertových skal.  
 

Letos jsme pobyli ve Fr. Lhotě ve škole. 
Věnoval se nám jak, pan ředitel Sucháček, 

tak i pan starosta Matůš. Oběma patří 
srdečný dík. Beseda s paní spisovatelkou 
Irenou Kopeckou, která bydlí ve Franco-
vě Lhotě a píše knížky, byla podnětná. 
 

Když jsme letos bilancovali, zjistili jsme, 
že nejdéle ve Lhotách působili manželé 
Eva a Zdeněk Vinklárkovi (14 let) a pak 
já, Karel Jarošek (11 let). Ale všichni, i ti, 
kteří zde pobyli kratší dobu, se tu rádi 
vracejí a často na Lhoty vzpomínají. 
 

Letošního srazu se zúčastnili manželé 
Vinklárkovi, pan Jarošek, pan Měřínský, 
paní Nádvorníková, paní Mikésková, paní 
Ludková, paní Rossi a paní Němcová. 
Pozdravujeme všechny občany obce a 
přejeme jim dobré zdraví, radost, štěstí 
a pohodu.“ 
 

Za bývalé lhotské učitele Karel Jarošek 

nebo Schreiberovy Nekorunované milen-
ky a z humorných například Židovské 
anekdoty od Pavla Kantorka. V knihovně 
je možné si vypůjčit i celou řadu různých 
časopisů.  
     V květnu získala knihovna díky dotač-
ního programu EU dva nové počítače 
s programovým vybavením Windows 10, 
jeden z nich je určen pro veřejnost - 
internet, druhý pro knihovní systém  
KpwinSQL. 

MÍSTNÍ KNIHOVNA 

SRAZ  BÝVALÝCH UČITELŮ 

VZPOMÍNKA 
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sledek zatím neznáme. 
 
 

Rekonstrukce mostu „ U Rumán-
ků“ 
Podána žádost o dotaci na ministerstvo 
pro místní rozvoj.  V této akci jsme 
úspěšní (pro velký počet žádostí byla 
přiznána podpora 50 % ). Provedli jsme 
již i soutěž na dodavatele stavby, kde 
jsme oslovili šest firem. Tuto soutěž 
vyhrála firma TMstav spol. s.r.o. 
s nejnižší cenou  5,419 mil. Kč. Stavbu 
chceme začít realizovat začátkem měsíce 
července a dokončit do konce listopadu. 
 
 

Oprava plotu fotbalového areálu 
Pro špatný technický stav plotu fotbalo-
vého areálu jsme vypracovali projekto-
vou dokumentaci na rekonstrukci této  
„hyzdící“ části obce. Pro přiznání finanč-
ní dotace jsme zařídili všechny náležitosti 
včetně výběrového řízení na dodavatele, 
z pěti nabídek byla vybrána nabídka sta-
vební firmy Jana Trochty za 1 497 775,- 
Kč. Byla podána žádost o dotaci z fondu 
Zlínského kraje (možnost 50% dotace). 
Dotace nám zde nebyla přiznána. Reali-
zace této stavby letos neproběhne, ale 
budeme se snažit získat finanční podporu 
v dalším roce. 
 
 

Lesní traktor 
Žádost o poskytnut í dotace z 
„Programu rozvoje venkova ČR“ byla 
úspěšná, proběhlo výběrového řízení na 
dodavatele, kde nejlepší nabídku podala 
firma Zálesí a.s. Byl vybrán traktor se-
verského výrobce značky Valtra za 3,6 
mil. Kč (možnost dotace 1,25 mil. Kč). 
Zde čekáme na rozhodnutí o dotaci po 
předložení požadovaných náležitostí. 
 
 

Rekonstrukce Kulturního domu – 
na tuto stavbu máme zpracovanou pro-
jektovou dokumentaci i stavební povole-
ní. Pokud bude možnost získání dotace 
z některého podpůrného programu, 
chtěli bychom se pustit do realizace 
v příštím roce. 
 
 

Rekonstrukce dvou křížů 
Pokračujeme i v započaté práci na re-
konstrukci našich křížů. Tentokrát jsme 
podali žádost o dotaci na kříže, které 
jsou u paty příjezdové komunikace ke 
kostelu (U Košutů a Pavlíků). Byl vypra-
cován restaurátorský záměr, rozpočet a 
podána žádost na ministerstvo zeměděl-

ství. Předpokládané náklady celkem na 
opravu 166 375,- Kč (možnost 70% 
dotace). Zde také čekáme na výsledek. 
 
 

Žádost o dotaci na počítačovou 
techniku do knihovny – podali jsme 
žádost na ministerstvo kultury na poří-
zení počítačové techniky do naší obecní 
knihovny. Tato žádost byla úspěšná a již 
jsme pořídili dva nové počítače a jeden 
notebook pro provoz knihovny. 

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ  

V minulém vydání zpravodaje jsme vás 
informovali o podaných žádostech o 
dotační podporu, které chceme realizo-
vat. U některých akcí jsme byli úspěšní, u 
některých ne a u většiny výsledek ještě 
neznáme.  
 
 

Oprava cesty ZD-Pulčín 
Na základě vypracované projektové 
dokumentace z loňského roku byla po-
dána nová žádost na ministerstvo místní-
ho rozvoje, předpokládané náklady na 
opravu 1,6 mil. Kč (možnost dotace 
50%) – zde jsme nebyli úspěšní. Tato 
silnice je čím dál v horším stavu a oprava 
je nutná. Budeme se nadále snažit o 
získání financí na její opravu. 
 
 

Lávka pro pěší u OÚ  
Propojení chodníků u OÚ včetně nové 
lávky přes potok. Předpokládané náklady 
na projekt: 
Přeložka vodovodu……....  …388 062 Kč 
Přeložka kabelu Cetin…....    ...163 669 Kč 
Chodník s přechodem…  .  ... ..806 985 Kč 
Lávka pro pěší……   .……...2 241 884 Kč 
Celková částka je………  3 600 000 Kč  
Podána žádost o dotaci na SFDI (85 % 
možnost dotace) – zde ještě výsledek 
neznáme. 
 
 

Hasiči – hasičská zbrojnice 
Tento projekt zahrnuje přístavbu garáže, 
zateplení objektu, výměnu oken a dveří, 
stavební úpravy současných nevyhovují-
cích prostor pro zázemí hasičů. Celková 
výše předpokládaných nákladů činí 3,8 
mil. Kč. Byla podána žádost na minister-
stvo vnitra – „Program Dotace pro jed-
notky SDH obcí“ – možnost dotace 2/3 
nákladů. Zde jsme splnili všechny náleži-
tosti pro zařazení do užšího seznamu 
žadatelů a čekáme na výsledek.  
 
 

Zkvalitnění zázemí pro výuku od-
borných a praktických předmětů 
v ZŠ   
Rekonstrukce učeben chemicko-fyzikální, 
jazykové, výpočetní, pracovních dílen a 
zahradních úprav před budovou školy. 
Součástí tohoto projektu by byla i kera-
mická dílna s pecí a bezbariérové přístu-
py do jednotlivých pavilonů. Vyřízeny 
jsou všechny náležitosti pro podání žá-
dosti o dotaci. Předpokládané náklady na 
provedení projektu jsou 5,27 mil. Kč 
(Žádost na IROP – možnost dotace až 
90% - realizace - prázdniny 2018) – vý-

SPRÁVA OBECNÍ-
HO MAJETKU 
V jarních měsících jsme provedli vý-
sadbu devíti tisíc nových stromků 
v našich obecních lesích.  
Pracujeme na údržbě zeleně, úklidů 
chodníků a veřejných prostranství.  
Na několika místech upravujeme od-
tokové poměry silnic, které vznikly 
úpravou cest při akci ČRB II., budová-
ním vpustí a žlabů. Zrenovovali jsme 
lávku pro pěší v horní části obce „ U 
Matušinců“.  
U kulturního domu jsme zadláždili 
prostor po napojení objektu na kanali-
zaci a zrušeném koksovém filtru.  
Opravili jsme část obrub u požární 
zbrojnice a kulturního domu.  
Zrekonstruovali jsme autobusovou 
zástavku „ U Raisů“.  
V areálu infocentra na Pulčíně jsme 
pro špatný technický stav altánu, který 
slouží jako zázemí pro vystupující 
kapely,  vybudovali nový.  
Pracujeme na výběru dodavatele na 
opravu střechy naší stolárny, která je 
ve špatném technickém stavu.  
Chceme letos vyčistit a provézt opra-
vu vodních zdrojů pro naše vodojemy.  
Řešíme i tíživou situaci s narůstajícím 
turistickým ruchem na Pulčíně – jed-
náme s majiteli pozemků pro zřízení 
parkoviště popř. odstavných ploch.  
Řešíme reklamace, které jsou spojeny 
s výstavbou ČŘB II.  
Máme v plánu opravit asfaltové plochy 
před vstupem na hřbitov.  
Opravu nutně potřebuje i topení v ZŠ, 
ale letos finančně tuto akci nepokryje-
me. Staveb a akcí, které bychom chtěli 
ještě uskutečnit je hodně, ale jsme 
omezeni finančními možnostmi. 

M. Brlica, místostarosta 

 

Sportovní úspěchy 
V posledním čtvrtletí tohoto školního 
roku se konalo několik sportovních akcí. 
Naši žáci postoupili z okrskových do 
okresního kola v těchto soutěžích:  
starší žáci v malé kopané a starší žákyně 
v Poháru rozhlasu. Starší žáci a žákyně se 
ještě účastnili okresního kola v soutěži 
Odznak všestrannosti olympijských ví-
tězů, kterou organizuje naše bývalá atlet-
ka Šárka Kašpárková. V okresních kolech 
se letos neprosadili.  
Mac Donald´s cup  
Ve čtvrtek 4. května se naši mladší žáci 
zúčastnili okrskového kola v malé kopa-
né ve Valašské Polance. Našim se dařilo, 
vyhráli, a tak postoupili do okresního 
kola, které bylo 16. května ve Valašském 
Meziříčí. Zde obhájili 3. místo a přivezli si 
pohár, kterého si žáci moc cenili. 
 

Vedení školy 
Příští rok bude mít naše škola nové ve-
dení. Ředitelkou byla jmenována Mgr. 
Irena Rotreklová z Vlachovic.  
Dochází i k dalším změnám. Navždy nás 
opustil dlouholetý učitel a zástupce ředi-
tele pan Mgr. Miroslav Trlica. I v těžké 
nemoci pracoval do poslední chvíle a 
snažil se pomáhat, kde bylo třeba.  
 

Učitelský sbor 
Po 9 letech odchází ze školy paní učitel-
ka Mgr. Blažena Lišková. Na novém pů-
sobišti jí všichni přejeme hodně úspěchů.  
 

Žáci 
Zvyšuje se počet žáků školy. Po pěti 
letech, kdy jsme fungovali pouze na vý-
jímku MŠMT, se škola z této kategorie 
dostane. Nyní máme 150 žáků  
(nutných je 153 ),  Příští školní rok bude-

me mít žáků 161. Zvýšený počet dětí 
zajišťuje existenci školy bez problémů 
do dalších let. 
V závěru chci poděkovat všem zaměst-
nancům, žákům, sponzorům, Obci Fran-
cova Lhota, školské radě, rodičům a 
všem, kteří přispěli k dobrému jménu 
naší školy. Přeji všem hezkou dovolenou, 
žákům pěkné prázdniny, žádné úrazy a 
načerpání hodně sil do příštího školního 
roku 

Blíží se konec školního roku a s ním 
i loučení s našimi 18 předškoláky. 
Letos jsme nahradili závěrečný výlet 
„Hledání pokladu“ zábavným dopo-
lednem ve spolupráci se žáky 9. třídy 
naší základní školy. Deváťáci připra-
vili dětem několik soutěží a úkolů na 
hřištích polyfunkčního areálu u ško-
ly. Všechny děti si dopoledne užily a 
byly odměněny drobnými sladkost-
mi. Touto cestou bych chtěla žákům  
z devítky poděkovat za ochotu a 
jejich čas věnovaný malým kamará-
dům.  
Letos poprvé se naši předškoláci 
zúčastní závěrečného shromáždění 
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žáků základní školy - posledního zvo-
nění -  v kulturním domě. Budou zde 
slavnostně pasováni na školáky.  
Neloučíme se však jenom s dětmi. Z 
naší mateřské školy odcházejí i p. 
učitelky Lucie Brlicová a Karolína 
Bednářová. Končí zde i paní Věra 
Hegarová, která vykonávala funkci 
„dozoru“ v MŠ.  
Všem třem děkujeme za všechno, co 
pro naši školičku i děti udělaly a urči-
tě si na ně často vzpomeneme. Přeje-
me jim, ať se jim v jejich nových pů-
sobištích líbí.  

Provoz v naší MŠ bude ukončen 
14.7.2017 a nový školní rok za-
hájíme v pondělí 4.9.2017. 
Ve čtvrtek 31.8.2017 se uskuteční 
třídní schůzky pro rodiče všech dětí, 
které budou mat. školu navštěvovat 
v příštím školním roce. Čas bude 
upřesněn prostřednictvím webových 
stránek a místního rozhlasu.  
Pro blížící se prázdniny přejeme 
všem rodičům a jejich dětem mnoho 
slunečných dnů a krásných společ-
ných zážitků.  
Na shledanou v novém školním roce 
se těší zaměstnanci MŠ Fr. Lhota. 

A. Silvestrová 

 

Z deváté třídy odchází 12 žáků, uvádíme školy, které si vybrali: 
 
Lukáš Chromík                   Gymnázium Valašské Klobouky 
Ondřej Chromík               SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov 
Richard Kliš                                 SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov 
Adam Michálek                    SOŠ Luhačovice 
Viktor Novosad                  SOŠ Josefa sousedíka Vsetín 
Jaromír Šuta                               SOU Valašské Klobouky 
Antonín Závada                   SPŠS Vsetín 
Jakub Žídek                                 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín 
Adéla Bartoníková         SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín 
Vendula Častulíková   SOŠ Luhačovice 
Johana Pechálová            Obchodní akademie Valašské Meziříčí  
Tereza Šerá                                  Gymnázium Valašské Klobouky 
 
Všem našim absolventům přejeme, aby se jim ve škole dařilo a dělali dobré jméno 
naší škole a své obci. 

Karel Sucháček 

Poděkování  
Školním rokem 2016/2017 ukončil funkci ředitele Základní školy Francova Lhota pan Karel Sucháček. Do naší školy nastoupil po 
absolvování VŠ a roční vojenské službě v roce 1978. Začal učit v době, kdy probíhala rekonstrukce školní budovy a třídy byly 
umístěny v kulturním domě. Od 1. ledna 1995 až do tohoto roku byl ředitelem školy. Mimo jiné se za tuto dobu velkou měrou 
zasloužil o aktivitu žáků ve sportovních disciplínách a turistice. Svou prací se podílel i na veřejném životě v obci. 
Panu Karlu Sucháčkovi děkujeme za jeho mnohaletou práci a do dalších let mu přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a 
spoustu splněných turistických cílů. 

vedení obce 


