
 

 

VYSVĚCENÍ HOSPODY U WILLYHO  L. Růžička 
 
 
 
 

OTEVŘENÍ GALERIE U SV. TEREZIČKY Farní a obecní úřad 
Otevření cesty ke studánce ve Dvořisku 
 
VÝSTAVA HŘIBŮ  Spolek hřibařů 
Když bude co vystavovat 
 
 

PEČENÍ CHLEBA V MUZEU KARDINÁLA TROCHTY   Valašská nadace 
 
 

TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU REFLEXY 
 
 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 
Francova Lhota - kulturní dům - vol. okrsek č. 1 
Informační centrum Pulčín  - vol. okrsek č.2 
 
 
 

MISIJNÍ NEDĚLE                                                                                             Farní úřad 
před kostelem Sv. Štěpána 
 

 

PROMÍTÁNÍ FILMU O KARDINÁLU ŠTĚPÁNU TROCHTOVI                  Obec Fr. Lhota 
Začátek v 17.00 hodin 
 
 
 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA                                       Kulturní komise 
Začátek v 15.00 hodin 
 
 

ADVENTNÍ DÍLNA                                                                                        Kulturní komise 
Výroba a prodej vánočních dekorací, výstava betlémů, kulturní program                                          
Začátek ve 14.00 hodin 
 

SPOLEČNÉ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU                                  Kulturní komise 
Začátek v 17.00 hodin 
 
MIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA                                                              TJ Sokol 
Hraje skupina Sára 
                                              
ŠACHOVÁ SOUTĚŽ                                                                                      Šachový oddíl 
 
 

VALNÁ HROMADA SDH                                                                               SDH 
 
 

ŽIVÝ BETLÉM  Farní úřad 
Biblický příběh zahraný farníky 
Začátek v 17.00 hodin                                                                                                  
 
BENEFIČNÍ KONCERT PRO SDRUŽENÍ ŠANCE Šance, o.s. 
Vystoupí Zvonky ze Zašové 
Začátek v 17.00 hod. 

 

So 30.9.2017 
Pulčín 

 

Ne 1. října 
Dvořisko 

 
říjen 

 
 

říjen 
 
 

Pá 13.10.2017 
kulturní dům 

 
 

Pá 20.10.2017 
14.00 - 22.00 hod 

So 21.10.2017 
8.00 - 14.00 hod. 

 

Ne 22.10.2017 
 
 

Pá 17.11.2017 
kulturní dům 

 
 

Ne 19.11.2017 
kulturní dům 

 
 

Ne 26.11.2017 
kulturní dům 

 
 

Ne 26.11.2017 
 
 

So 2.12.2017 
kulturní dům 

 
 

So 9.12.2017 
kulturní dům 

 

So 16.12.2017 
kulturní dům 

 

So 23.12.2017 
u muzea 

 
 
 
 
 

Čt 28.12.2017 
kostel sv. Štěpána 

KALENDÁRIUM 

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo III/2017 vyšlo 29.9.2017 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 

POZVÁNÍ 
Na slavnostní vysvěcení  

trampské hospody U Willyho na Pulčinách, 
které bude 30.9.2017 

v 17.00 hodin. 
Světit bude Mgr. Martin Bětuňák 

Jak všichni víme, naším nejslavnějším rodákem je kardinál Štěpán Trochta. Jeho život nebyl lehký. 
Prožil plno bolesti, zklamání i zvratů. Prošel koncentračními tábory Terezín, Mauthausen a Dachau. 
V padesátých letech byl odsouzen a opět trpěl v Litoměřicích, Leopoldově, na Ruzyni, na 
Pankráci a ve Valdicích. Bylo mu zakázáno být knězem, musel manuálně pracovat. Po amnestii se s 
podlomeným zdravím vrátil do Litoměřic.  Život našeho rodáka je zachycen ve filmu, se kterým Vás 
chceme seznámit. 
Mgr. Zdeněk Zvonek z Valašských Klobouk v roce 2013 začal zpracovávat audiovizuální dílo - živo-
topisný film o kardinálu Štěpánu Trochtovi. Film s názvem Tíha oběti byl dopracován do konečné 
verze v letošním roce. Je namluvený hercem panem Miroslavem Táborským, který má v naší obci 
kořeny.  
Finančně se na vzniku filmu podílela také naše obec.  
Veřejná premiéra tohoto filmu bude 17. listopadu 2017 v KD Francova Lhota. Začátek je v 17.00 
hodin. 
Autor filmu bude mít průvodní slovo.  Spolu s ním Vás na tuto akci všechny srdečně zveme . 
DVD s filmem bude při této akci prodáváno za 150,- Kč. 

K. Matůš starosta 

Vážení spoluobčané, 

STŘÍPKY A PŘÍPOMÍNKY Z ÚŘADU 
Svoz tříděného odpadu 
Svozová firma změnila v polole-
tí harmonogram svozu odpadů. 
V srpnu Vám byly doručeny 
letáky s novým rozpisem plat-
ným do konce tohoto roku.  
Důrazně Vás proto žádá-
me, abyste při odevzdávání 
pytlů dodržovali nové ter-
míny a neřídili se barevným 
rozpisem svozu, který jste ob-
drželi na konci minulého roku.  
 

Elektroodpad 
Znovu připomínáme, že velký 
elektroodpad (ledničky, pračky, 
televize apod.) máte možnost 
odevzdat každou sudou sobotu 
v době od 8.00 do 10.00 hodin 
v areálu Stolárny u Juráčků.  
Neskladujte tyto vyřazené spo-
třebiče až do svozu velkoobje-
mového a nebezpečného odpa-
du, který je dvakrát za rok. 
 

Kontejnery na Pulčíně 
Obyvatelům této části obce 
oznamujeme, že kontejnery na 
velkoobjemový odpad zde bu-
dou přistaveny od čtvrtku 
19.10. do neděle 22.10.2017. 
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Kanalizace čistá řeka Bečva II. 
Již několikrát jsme upozorňovali na připojování nemovitostí na 
splaškovou kanalizaci a citovali jsme zákony, které ukládají 
občanům likvidovat své splaškové vody v souladu s těmito 
zákony a případné pokuty. Během posledních měsíců se hodně 
RD připojilo, ale stále zůstávají domy, a není jich málo, které 
nejsou připojené. Opětně Vás vyzýváme, abyste tak neprodle-
ně učinili. K 30.9. 2017 obdrží obec z VaKu Vsetín a.s. seznam 
uzavřených smluv s majiteli RD v naší obci. Poté musí obec 
předat seznam nepřipojených RD na odbor životního prostře-
dí Městského úřadu Vsetín, jehož pracovníci zahájí kontrolu 
při které budou udělovat pokuty. Připomínáme, že smlouvu 
s VaKem Vsetín a.s. musí mít i nemovitosti na samotách-
Bechov, Rútov, Jama a Bílá Voda. Tyto nemovitosti musí mít 
vodotěsnou jímku na vyvážení a musí mít smlouvu o vývozu. 
Neberte na lehkou váhu naše stálé upozorňování na připojení. 
V rámci ČŘB II. byly vybudovány pro každou nemovitost pří-
pojné šachty a už nyní máme mít 100% napojení. Bohužel jsme 
obec s nejvíce nepřipojenými RD a tudíž zajisté budou kontro-
ly směrovány do naší obce. Nepřipojeným hrozí pokuta a 
obci hrozí vrácení dotace 75 milionů korun. Tyto finan-
ce by obec zajisté vymáhala po těch majitelích RD, kteří se do 
30.9.2017 nepřipojí nebo alespoň neuzavřou smlouvu s Vakem. 
Může se stát, že některý RD se nepřipojí vůbec a bude si likvi-
dovat odpadní vody po vlastní linii. Tyto majitele, kteří mají 
přípojnou šachtu a nepřipojí se, žádáme, aby tento stav nahlási-
li na obecní úřad. 
Obec vyřídila všem stavební povolení, prodala levně potrubí a 
přece jsou takoví, kteří se vůči ostatním chovají neférově a 
dále znečišťují životní prostředí jen proto, že šetří na poplat-
cích a obec tím dostávají do nepříjemného světla a problémů. 

vedení obce 



 

Létání nad Francovou Lhotou 
Od roku 2006 jsou z podnětu Valaš-
ské nadace vyhodnocovány děti za 
jejich chování ve škole, na veřejnosti 
a ve farnosti. Tři nejlepší se pak 
zúčastňují vyhlídkového letu nad 
rodným Valašskem. Letos s nimi 
letadlo vzlétlo 1. července. Odmě-
něna byla Tereza Šerá, Jana Paprst-
ková a Pavel Trčka.  
 

90. výročí založení SDH Pulčín 
15. července proběhla v místní části 
Pulčín oslava založení místních hasi-
čů. V kapli Sv. Ducha byla sloužena 
mše svatá. Při oslavě hrála dechová 
hudba ze Študlova. 
 

Amfokfest Jeho 22. ročník se v 
areálu IC Pulčín konal 29. července. 
Program se skládal jak z českých tak 

i slovenských kapel. Vystoupila např. 
skupina Vocode, Pavel Tabásek & 
Partyja, Stráníci, Dareband, Sova 
Slamák Sasaband a jako každý rok i 
kapela Jasoň. Hlavním hostem byl 
Tomáš Kočko & ORCHESTR. Festi-
val končil country bálem s kapelou 
Gympleři. Areál byl celý den plný 
příznivců této hudby. 
 

bude v Galerii IC Pulčín k vidění Au-
torská výstava Lucie Mudrákové.  
Navštívit ji můžete každý víkend, 
prázdniny a svátky vždy od 10.00 do 
16.00 hodin. 
 

Školní srazy 
Každoročně se u příležitosti 
„kulatin“ pořádají srazy bývalých 
spolužáků z obce. Letos se 15. září 
2017 sešli na Ranči U Zvonu pětaše-
desátníci. Ti mezi sebe pozvali býva-
lou učitelku paní Lazeckou. Druhý 
den měli v KD sraz šedesátníci. Mezi 
ně zase přišla p. učitelka Jurečková a 

Francovolhotská pouť 
V sobotu 2. září se konala v kultur-
ním domě předpouťová taneční zá-
bava se skupinou Vyhoď blinkr. Po-
řádali ji místní hasiči, které večer 
nemile překvapil výpadek elektrické-
ho proudu. Naštěstí to netrvalo 
dlouho a tak účast byla dobrá.  
V neděli na atrakce i stánky většinu 
dne pršelo. To se projevilo hlavně 
na počtu prodávajících. Přihlášených 
bylo mnohem víc.  
 

Nová výstava  
V době od 4. září do 5. října 2017 

paní učitelka Beráková. 
 

Dar pro farnost 
Manželé Ladislav a Bohumila Surov-
covi z Valašské Senice darovali pro 
Muzeum Kardinála Trochty funkční 
mlátičku a manželé Petrůjovi z Horní 
Lidče elektromotor. Vše s podmín-
kou provádění údržby obojího tak, 
aby zařízení ještě dlouho sloužilo. 
Mlátička bude používaná v rámci 
akce Od zrníčka ke chlebíčku u mu-
zea. 
Dárcům patří poděkování. 
 

ČERVENEC 

ZÁŘÍ 

SRPEN 
atmosféře zde hrála mladá cimbálo-
vá muzika. Vše bylo dobře připrave-
no. 
 

Rozhledna na Čubově kopci 
V sobotu 26. srpna se zde po dva-
nácté uskutečnilo společné setkání. I 
když účastníků bylo letos méně, 
nálada byla výborná. Točilo se zde 
pivo, které přišlo v horkém dni k 
chuti a u kytar se zazpívalo mnoho 
písniček. Velkým překvapením bylo, 
že příchozí nosili z okolních lesů i 
pěkné "praváky".   
Členky kulturní komise, které tuto 
akci pořádají, doufají, že setkání v 
dalších letech nezanikne pro nedo-
statek návštěvníků.  
 

Dožínky na Trochtově poli 
Obilí zaseté na jaře za přítomnosti 
žáků ze třídy p. učitelky Mikulínové 
dozrálo. V neděli 27. srpna bylo 
požato a slavily se „dožínky“. Po 
posečení obilí, při čemž zpíval žen-
ský sbor, následovala venkovní mše 
svatá před Muzeem Kardinála Štěpá-

na Trochty. Při ní zpívala děvčata ze 
schóly i schóličky. Budoucí třeťáci 
donesli O. Stanislavovi dožínkový 
věnec a další dary z polí a zahrad. 
Následovala malá přehlídka ve zpěvu 
a hudbě a posezení s občerstvením.  
 

Hřibaři ve vysílání ČT 
Zástupci našeho Spolku houbařů 
byli pozváni do ranního vysílání Čes-
ké televize. Bylo to ale v době, kdy v 
lese nerostlo téměř nic a tak ne-
mohli veřejnosti ukázat, co v našich 
lesích roste. 
 

Neštěstí v Pulčínských skalách 
Nehoda se stala při lezení na skálu. 
Muž uklouzl v oblíbené lokalitě Pul-
čínských skal a spadl asi z desetime-
trové výšky na tvrdou zem.  
Na místo zamířili záchranáři, policis-
té a z Ostravy vzlétl vrtulník letecké 
záchranné služby. Jednotky profesio-
nálních hasičů ze stanic Valašské 
Klobouky a Zlín asistovaly při trans-
portu zraněného muže. Zraněným 
byl turista ze západních Čech. 
 

Myslivecké odpoledne a pytlác-
ká noc 
Místní myslivci se i letos 5. srpna na 
Střelnici pochlubili svým kuchařským 
uměním. Pro příchozí navařili něko-
lik druhů specialit ze zvěřiny. O 
tom, že všem chutnalo, svědčily ve-
čer už jenom prázdné hrnce.  
Pro zábavu byly připraveny soutěže, 
děti mohly využít skákací hrad nebo 
jezdit na koních. K tanci i poslechu 
hrála skupina Pepino.  
 

Na chleba sa těžko dělá 
V rámci, před třemi lety zavedené 
spolupráce tří muzeí - našeho Mu-
zea kardinála Štěpána Trochty, Mu-
zea A. Strnadla v Novém Hrozenko-
vě a Zvonice Soláň, proběhla v so-
botu 19. srpna na Hrozenkově 
ochutnávka doma pečených chlebů. 
Vzorků bylo celkem dvacet. Do 
hodnocení se zapojili i přítomní 
Lhocané. V rámci programu se 
vzpomínalo na našeho rodáka kardi-
nála Štěpána Trochtu. K příjemné  
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TJ SOKOL 

Hasičská družstva: 
Hasičská soutěžní sezóna skončila 
v průběhu září, tak si pojďme při-
pomenout to nejlepší a nejdůležitěj-
ší z léta 2017. 
Starší žáci se v Okresní lize mla-
dých hasičů umístili celkově na 
krásném 4. místě. V Okresním po-
háru  jednotlivců (Hutisko-Solanec, 
Oznice, Janová) v trati na 60m 
s překážkami vyhrál za starší žáky 
Marek Šuta, který obsadil první 
místo i v Olomouci s výsledným 
časem 11,77s. Na 3. místě se 
v Okresním poháru umístil David 
Šuta. V kategorii starších žákyň 

obsadila Nela Beránková 4. místo. 
Další výsledky můžete najít na 
stránkách www.osh-vsetin.cz. 
Dorost se tento rok rozběhal a 
projevilo se to také ve výsledcích. 
V kategorii dorost obsadili – 1. mís-
to ve Zboře a  Dulově (SK), 2. mís-
to na Lukách a ve Vrběticích, 3. 
místo v kategorii mužů v Dubkové. 
Jejich nejlepší čas činil 14:40s. Příští 
rok budou běhat už v kategorii 
mužů, proto jejich prosazení bude 
náročnější.     
Muži se tento rok opět poskládali 
(někdy i díky kamarádům ze Sloven-
ska) a odjeli spoustu pěkných sou-

těží. Získali 1. místo v Dubkové, Bys-
třičce, Leskovci, 3. místo v Mostišti 
nebo nejrychlejší proudař v Hornom 
Lisekove (13:98s). Za zmínku stojí i 
5. místo v silné konkurenci na SMHL 
v Dohňanech, kde padl také jejich 
nejlepší čas v tomto roce 14:04 s 
(13:36s). 
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem členům za reprezentaci a zvidi-
telnění našeho sboru, lidem kteří nás 
sledují a vedení Obce Francova Lho-
ta.  
Děkujeme 

Martin Bambuch 

HASIČI 

V letní přestávce dne 22.7.2017 
proběhl na místním fotbalovém 
hřišti po dvouleté odmlce zapříči-
něné kopáním kanalizace a rekon-
strukcí budovy šaten již 37. ročník 
turnaje O přeborníka Francovy 
Lhoty. Tak, jako před dvěma lety, 
zvítězil tým Bantic před Dolňany, 
Habásky a Kájošky. Turnaj vznikl v 
roce 1978 jako Turnaj neregistro-
vaných hráčů. V jeho počátcích 
hrávaly týmy jako Myslivci či Muzi-
kanti. Do současné doby přetrval 
tým Habásků a Kájošků. Muzikanti 
se postupem času přetransformo-
vali na Dolňany a Myslivce přes 
Carnex nahradil tým našich rodá-
ků z Bantic u Znojma. Mužstva 

začali doplňovat aktivní hráči, až se 
v průběhu vykrystalizovala současná 
podoba, kdy jádro všech týmů tvoří 
aktivní fotbalisté. Proto se i název 
turnaje změnil na současný stav. 
Podrobná statistika neexistuje, ale 
historicky nejúspěšnějším týmem - 
v počtu prvenství -  jsou určitě 
Habásci. 
 

Nejmenší fotbalisté 
V červnu tohoto roku začala fungo-
vat fotbalová přípravka pro děti ve 
věku od pěti do osmi let. Přípravka 
začala trénovat s velkým zápalem i 
zájmem. Počet dětí na tréninku se 
pohybuje kolem patnácti. Trené-
rem je Marek Matůš, asistent je 
Radek Rumánek. Oběma pomáhají i 

VALAŠSKÁ NADACE 

Valaši  na něho nezapomínají. 
 

Živčákfest 
Poutní místo Turzovka na Sloven-
sku ožilo po roce opět mládeží. 
Dne 9. září vystoupilo na pódium 
sedm souborů. Nejpočetnější schóla 
byla z Francovy Lhoty. Naše mládež 
předvedla své písně za největšího 
potlesku.  
Rodiče a příbuzní zpěvaček mohou 
být hrdí, že z jejich rodin vzniká 
generace, která má ohlas i v zahra-
ničí.  

Slovenští pořadatelé i diváci se s 
nimi loučili s pozváním na příští 10. 
ročník. 
 

Plánované akce 
Valašská nadace spolu s farností 
připravuje mlácení obilí u muzea. 
Následovat bude mletí obilí na ka-
menném mlýně v Horní Lidči. Obě-
ma akcím budou přítomni letošní 
třeťáci. 
Poslední akce bude pečení chleba v 
peci v muzeu. 

J.Kliš 

Chleba z pece 
Zvonice Soláň, která je rovněž za-
pojena do spolupráce tří muzeí, 
zavoněla 16. září t.r. chlebem. Asi 
150 návštěvníků hodnotilo na 30 
druhů domácích chlebů. Folklórní 
soubor Rožnovští ogaři utvrzoval 
příjemnou atmosféru prosycenou 
vůní pečeného chleba z pece kach-
lových kamen. Otec Stanislav Za-
tloukal připravil pro přítomné infor-
mace o našem kardinálu Trochtovi. 
V místě Valašského Slavína se 
dozvěděli návštěvníci, že Lhocané a  

rodiče, kteří tréninky hojně navštěvují.  
Další zájemci jsou stále vítáni.  
Po tříměsíční tréninkové přípravě se 
uskutečnil na místním hřišti první zá-
pas.  
Přijela přípravka z Lačnova. Naši zvítě-
zili 10:9. Rodiče vytvořili pěknou a 
bouřlivou kulisu, za což se jim děti 
odvděčily velkým nasazením. Do první 
Listiny střelců přípravky se zapsali: Erik 
Rumánek (4x), Kuba Lamačka(2x), 
Natálka Tomečková, Peťa Maček, Peťa 
Černocký, Kučný Vašek. 
Trenérům i malým fotbalistům a fotba-
listkám přejeme, aby jim chuť do fot-
balu vydržela. Věříme, že některého 
z nich třeba časem uvidíme v lize. 

J. Bambuch, předseda 
 



 
 

 

 
 

Život ve farnosti 
Od 10. září tohoto roku má naše 
farnost nové obsazení ekonomické i 
pastorační rady, které vzešlo z voleb 
v červnu. Protože život v obci i ve 
farnosti se vždy vzájemně prolíná a 
vzájemně doplňuje, dovolujeme si 
Vám představit naše plány pro násle-
dující období jak v oblasti stavební, 
tak i kulturní a duchovní. 
 

Připravované projekty 
Vytápění kostela – je zároveň jedním 
z hlavních bodů, který se u nás řeší už 
mnoho let. Protože je nepřeberné 
množství možností, jak kostel vytápět, 
snažili jsme se chopit problému ze 
široka a úplně od začátku. V první fázi 
byla vyčleněna skupina, se kterou 
jsme navštívili kostely s novým tope-
ním a sbírali jsme rozumy a zkušenos-
ti. Tím se nám pomalu formuje způ-
sob, jakým budeme teplo šířit v sa-
motném kostele. Další fáze budou ve 
znamení projekčních prací, výběru 
zdroje tepla, přes ocenění, výběr 
zhotovitele až po samotnou realizaci, 
kterou máme výhledově naplánova-
nou na příští rok. Hledáme zde nej-
lepší poměr mezi tepelnou pohodou, 
stavebními náklady a náklady na vytá-
pění. 
Elektrorozvaděč v kostele – původní, 
sice pořád plně funkční, se bude na-
hrazovat novým, rozměrově úspor-
nějším tak, aby splňoval všechna zá-
konná a normová kritéria, která jsou 
dnes vyžadována. 

Okna v sakristii – stávající už jsou 
ztrouchnivělá a podle požadavků pa-
mátkové péče je budeme nahrazovat 
okny stejného tvaru ze smrkového 
dřeva. 
Schodiště před kostelem – v současné 
době se zpracovávají variantní řešení, 
jak schodiště opravit, každopádně 
jdeme takovým směrem, že schodiště 
by mělo být z pískovce. 
Zahrada u Muzea – po veřejných pro-
jednáních je hotová studie, budeme 
rozpracovávat jednotlivé prvky a celý 
projekt posunovat přes povolení až do 
realizační fáze, která by měla začít 
běžet příští rok. Můžeme se těšit na 
novou stodolu, zelený amfiteátr, pro-
stor pro děti, meditační místo, ohniš-
tě, mlatové chodníčky, mobiliář a no-
vou zeleň. Jedná se o projekt zapojení 
veřejnosti a možnosti sponzorování 
vybraných prvků. Tento systém už 
všichni známe z projektu „Špuntov“. 
 Všechny připravované akce jsou v 
projektové fázi, kdy využíváme větši-
nou místní odborníky, a jsou zároveň 
skvělou příležitostí pro mladé techniky 
si vyzkoušet být součástí projekčního a 
realizačního týmu na zajímavých pro-
jektech. Pro farnost to znamená po-
měrně velké finanční úspory na pro-
jekční přípravu. Na některé z výše 
uvedených projektů se budeme snažit 
získat dotace. Všechny stavební a udr-
žovací práce v budově kostela podlé-
hají poměrně přísným pravidlům pa-
mátkové péče, neboť se jedná o pa-

Vážení spoluobčané, 
Jak jistě víte, naše Zemědělské druž-
stvo se zabývá chovem masného sko-
tu plemene Piemontese, které svým 
původem pochází z podhůří Savoj-
ských alp v Itálii. Jedná se o plemeno 
s masnou užitkovostí, tedy plemeno 
chované pro maso. Mnozí z Vás se 
s našimi výrobky setkali již v minulosti 
a rostoucí poptávka po kvalitním ho-
věz ím mase  ná s  mot i vova la 
k vybudování zázemí pro zpracování a 
prodej našeho skotu přímo „ze dvo-
ra“ zákazníkovi. V letošním roce jsme 
vybudovali v areálu zemědělského 
družstva novou bourárnu a prodejnu 
hovězího masa. Hovězí maso pochází 

Z NAŠÍ FARNOSTI 
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mátkově chráněný objekt a připravova-
né projekty jsou jimi významně limito-
vány. 
 

Kulturní a duchovní akce 
Misijní neděle – den před misijní nedělí 
(v sobotu 21. 10.) bude pečení koláčků 
na faře. Zde je možná účast kohokoliv 
se zapojit do pečení nebo přinést již 
napečené buchty, či cukroví. Napečené 
výrobky se budou na misijní neděli  
22. 10. prodávat spolu s misijními ma-
teriály (pexesa, svíčky, růžence apod.) 
u kostela a výtěžek půjde na misie. 
Živý betlém – 3. ročník bude opět  
23. 12. v 17:00 u Muzea. Připravuje se 
nový program, kde hudba bude převlá-
dat nad hraním a jsou pozvaní i hosté. 
Farní ples – i přesto, že letošní 1. roč-
ník přes počáteční obavy dopadl nad 
očekávání dobře a celý, poměrně vyso-
ký výtěžek byl odeslán na Hospic na 
Svatém Kopečku, jsme se rozhodli, že 
ples bude probíhat ve frekvenci jednou 
za dva roky. 
Ve výhledu je také  
adventní duchovní obnova. Pro děti 
druhého stupně a rodiče, dosud anga-
žované ve výchově svých dětí, chceme 
také nabídnout cyklus mší svatých na 
první čtvrtky. Program bude uzpůso-
ben nácti-letým nejen hudbou.  
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli 
způsobem podílejí na životě naší far-
nosti a podporují připravované projek-
ty. 

jménem farních rad 
Ing. L.Kliš a P. S.Zatloukal 

hovězí taška 5 kg (2,5kg hovězí zadní, 
1,5 kg hovězí přední a 1 kg kosti na 
polévku), pravá svíčková, hovězí roště-
nec, mleté hovězí maso, játra, srdce, 
jazyky. Veškerý sortiment je potřeba 
objednat, abychom věděli, kolik je po-
třeba připravit kusů dobytka na poráž-
ku. Objednávky můžete učinit osobně 
na sekretariátě ZD nebo telefonicky na 
tel. čísle 571 458 184 u paní Pavlíny 
Juráňové.  
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme 
Vám dobrou chuť.  
Josef Kliš - předseda ZD Francova 
Lhota 

výhradně z našich zvířat, která jsou 
chována v systému ekologického ze-
mědělství. Jedná se tedy o maso 
v „BIO“ kvalitě. Prodejnu i bourárnu 
najdete ve spodní části budovy „Bílého 
domu“ přímo pod jídelnou. Pokud 
půjdete pěšky, můžete jít chodníkem k 
„Bílému domu“ a před schody pokra-
čovat nově vybudovaným chodníkem 
do prodejny pod jídelnou. Pokud poje-
dete autem, jeďte směrem na Pulčín a 
u kravína odbočte doleva ke kuchyni. 
Sjedete mírný kopeček a cesta Vás 
dovede až přímo k prodejně.  

Z nabídky si můžete vybrat: hovězí 
taška 10 kg (5kg hovězí zadní, 3 kg 
hovězí přední a 2kg kosti na polévku), 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO 

 
 

 

 
 

Navždy nás opustili 
1.8.2017   Ladislav Kindl (*1973) 
                Francova Lhota 306 
2.8.2017   Ján Kocera (*1936) 
                Fr. Lhota, Pulčín 45 
13.9.2017 Ludmila Fojtíková (*1942) 
                Francova Lhota 57 
Čest jejich památce! 
 

Výročí svatby  
23.8.2017 oslavili diamantovou svatbu  
manželé  Ing.Jaroslav a Marie Novosadovi 
21.10.2017 oslaví zlatou svatbu manželé 
Miroslav a Emílie Vránovi 
Přejeme jim hodně zdraví do dalších 
společných let 

EVIDENCE OBYVATEL 
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26. listopadu bude v KD, dnes již pravi-
delná, Adventní dílna. Byli bychom rádi, 
kdybyste se na tom, jak bude toto spo-
lečné odpoledne vypadat, podíleli i Vy. 
Dílnu bychom chtěli doplnit o výstavu 
betlémů. Letos se nám podařilo získat 
jeden od pana Zádrapy z Lidečka. Ale 
potřebovali bychom i další. Pokud by 
někdo mohl betlém zapůjčit, budeme 
moc vděční. 
Také uvítáme Vaše výrobky nebo před-
vedení řemesel. 
Těšíme se na spolupráci, za kterou pře-
dem děkujeme. 
 

Jak už jistě víte, za Dvořiskem je táhlé 
údolí s potůčkem, kde kdysi dokonce 
bývalo jezírko s náhonem vody na mlýn. 
Za JZD se tam na „Dvorských lúkách“ 
pásala stáda jalovic, která nyní částečně 
nahrazují valašské ovečky.                    
Na konci údolí je studánka, která dvořa-
nům sloužívala o svačinách při práci na 
poli vodou.  Voda tam sice tekla od nepa-
měti, ale o studánku se první postaral 
dlouholetý obecní starosta Josef Hrbáček. 
Dvořisko bylo zárodkem naší vesnice a 
proto není divu, že polím na Dvorském se 
také říkalo „Lhotská Haná“. Byl tam veliký 

Akce KČT ve III. čtvrtletí: 
-  6.7.   Povážský hrad a Klapy   
    /9 účastníků, trasa 15 km/ 
-  17.7.  Hlbocký vodopád – Súlov   
    /9 účastníků, trasa 11 km/ 
-  22.7.  Hrad Lukov – Troják    
    /11 účastníků, trasa 17 km/ 
-  8.8. Janošíkovy diery, M. Rozsutec   
   /16 účastníků, trasa 14 km/ 
-  17.8.  Malá a melká Skalka    
    /5 účastníků, trasa 14 km/  
Připravujeme: 
- říjen „Súlovské skály jinak„  
             autobusový zájezd  
 

Za KČT a TOM Karel Sucháček 
 
 

studánkou sv.Terezičky, kterou velice 
ctil náš rodák kardinál Štěpán Trochta. 
A protože si v kalendáři připomínáme 
Tereziččinu postavu právě prvního října, 
plánujeme, že letos v neděli 1. října spo-
lečně obecní i farní úřad uvede do pro-
vozu tuto přírodní historickou galerii, 
jako důkaz spolupráce hmotného i du-
ševního života naší obce. Studánku nám 
požehnal P.A.Kasan v roce 2009 a zasa-
dil tam dva památné stromy. 
Tímto jste na otevření zváni.  
Sejdeme se na začátku galerie ve 14,00 
hodin. 

 Dvořané 

Tak nás zase přibylo! 
Tentokrát ne čtenářů, ale knih. 
     Od pana Jaroslava Wykrenta jsme 
obdrželi darem 17 knih. Po rozmluvě 
s ním jsem pochopila jejich původ. Šlo o 
dary, z kterých byly čteny ukázky v době, 
kdy jsme jej znali nejen jako vynikajícího 
zpěváka, ale i jako oblíbeného moderáto-
ra v rozhlase. Takže se knihovna stala 
vlastníkem například těchto knih: Sigmund 
Freud - Výklad snů, Břetislav Kafka: Kultu-
ra rozumu a vůle, Arthur Conan Doyle: 
Návrat Sherlocka Holmese, Robert Hans 
van Gulik: Slavné případy soudce Ti a 
Fantom chrámu, Jacka Confield: Slepičí 
polévka pro duši a sedmi detektivek od 
Erle Stanley Gardnera, například Případ 
světélkujících prstů, Případ domovníkovy 
kočky a jiné. 
     Dík patří i naší čtenářce paní Trchalí-
kové, která nám dává oblíbený časopis 
MARIONNE a věnovala naší knihovně 27 
knih, například Mark Twein: Panna ve 

zbroji, Jack London: Mořský vlk, Jarmila 
Loukotková: Není římského lidu, Danielle 
Steel: Dvojí tvář požehnání, Jackie Collins: 
Rocková hvězda, Ludmila Vaňková: Stříbr-
ný jednorožec, Bohumil Hrabal: Obsluho-
val jsem anglického krále, Guy de 
Maupassant: Matka zrůd a jiné povídky, 
Richard Hooker: M*A*S*H, Emil Zola: 
Člověk bestie, Lucie Hodkinson: Líný 
rodič a jiné. Oběma dárcům srdečně 
děkujeme. 
     A ještě dvě zajímavá sdělení: koncem 
října vyjde moje nová kniha „Nikdy nejsi 
sám“. Prohlédnout, případně zakoupit, si 
ji můžete buď v kanceláři Obecního úřa-
du Francova Lhota, nebo v knihovně. 
     Druhá velmi potěšující zpráva je, že u 
příležitosti rozsvícení vánočního stromu 
26. 11., kdy se pořádá v sále kulturního 
domu adventní dílna, bude možné shléd-
nout a zakoupit si velmi působivou knihu: 
„Miroslav Trlica - Francova Lhota“, veli-
kost bude 235 x 295 mm, v tvrdých še-

dých deskách se stříbrnou ražbou na 
hřbetě, s barevným přebalem, s počtem 
212 stran křídového papíru. Je sestavena 
z krásných fotografií pana Trlice, některé 
obrázky jsou doplněny mými verši. Do-
mnívám se, že půjde o vhodný dárek pod 
stromeček, samozřejmě je nutné počítat 
s vyšší cenou. Kdo si občas koupí knihu, 
ví, o čem je řeč. 
     Chci poděkovat Obci Francova Lho-
ta, že se rozhodla poskytnout peníze na 
vydání této nadčasové knihy. Myslím, že 
žádným jiným způsobem by nemohla 
lépe vyjádřit poděkování za celoživotní 
obětavou práci panu Mgr. Miroslavu 
Trlicovi. 
     A ještě jedno poděkování: Paní uči-
telce Lence Peškové a dětem ze školní 
družiny ZŠ za velmi pěknou podzimní 
výzdobu naší knihovny. Jistě potěší 
všechny čtenáře. 

               Irena Kopecká 

mlýn „U Kurtinů“ i počátek prvního lhot-
ského obchodu „U Bařinů“ . 
Po smrti starosty Hrbáčka udržovala 
studánku jeho rodina . Nyní se o studánku 
stará rodina Mikéskova.  
Další aktivní dvořanskou rodinou v péči o 
tuto krajinu je rodina Škarpova. Oba tyto 
rody dál pokračují v tradici Dvořiska a 
rády by zachovaly tyto historické prameny 
i budoucím generacím.  
Pro zdůraznění počátků obce Francova 
Lhota chtějí spolu s ostatními Dvořany a 
občany  dát ozdobu dvorskému potoku 
v podobě přírodní galerie zakončené 

MÍSTNÍ KNIHOVNA 

DÍLNA TURISTICKÝ ODDÍL 

DVOŘISKO 

Vítání občánků 
Připomínáme rodičům dětí narozených na konci r. 2016 a  v r. 2017, že 19. listopadu 
bude tato slavnost. Pokud jste své dítě doposud nepřihlásili v kanceláři OÚ, učiňte tak, 
abychom na nikoho nezapomněli.  
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podklady pro asfaltové plochy a vyrábí 
se zábradlí. Termín dokončení díla je 
konec listopadu. Cena díla je 5,419 mil. 
Kč, přiznaná finanční podpora z Minis-
terstva pro místní rozvoj je 2 854 255 
Kč.   
 

Oprava plotu fotbalového areálu 
Zde jsme nebyli úspěšní - žádost o dota-
ci z fondu Zlínského kraje (možnost 50% 
dotace) nám nebyla přiznána. Pokusili 
jsme se ještě získat finanční podporu 
z Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy z „ Programu podpora materiálně 
technické základny sportu“. Uvidíme, 
jestli budeme úspěšní. Je škoda nereali-
zovat připravený projekt, který by při-
spěl k lepšímu vzhledu naší obce a záro-
veň by zlepšil bezpečnost při sportov-
ních aktivitách na fotbalovém hřišti.  
 

Lesní traktor 
Úspěšná žádost - dotace z „Programu 
rozvoje venkova ČR“, proběhlo výběro-
vého řízení na dodavatele, kde nejlepší 
nabídku podala firma Zálesí a.s. Byl vy-
brán traktor severského výrobce značky 
Valtra za 3,6 mil. Kč (náš podíl je 1,6 
mil. Kč). Zde čekáme na dodání stroje  - 
předpoklad je říjen 2017. 
 

Rekonstrukce kulturního domu – na 
tuto stavbu máme zpracovanou projek-
tovou dokumentaci i stavební povolení. 
Nyní pracujeme na dokumentaci reali-
zační, která zahrnuje podrobné  řešení  
nové střechy, zateplení budovy, přístav-
by nové klubovny (na rovné  střeše od 
cesty - nad přísálím), krytou terasu, 
úpravu vstupů do budovy, rekonstrukci 
rozvodů elektro, vnitřní stavební úpravy 
nevyhovujících konstrukcí. Předpokláda-
né náklady na tuto rekonstrukci jsou dle 
rozpočtu projektanta 15 mil.Kč. 
V současné době není možnost na tuto 
plánovanou akci získat dotaci z žádného 
podpůrného programu. Pokud bude 
možnost získání finanční podpory 
v příštím roce, budeme na tuto příleži-
tost připraveni. 
 

Rekonstrukce dvou křížů 
Úspěšná žádost – přiznaná finanční pod-
pora z Ministerstva zemědělství – 
z programu „ Údržba a obnova stávají-
cích kulturních prvků venkovské kraji-
ny“. Náklady na opravu 166 375 Kč 
( dotace 116 tisíc). Byly již započaty 
práce na rekonstrukci těchto křížů, kte-
ré jsou u paty příjezdové komunikace ke 
kostelu (U Košutů a Pavlíků).  
Jsou to poslední dva kříže, které dopo-
sud nebyly opraveny. Práce provádí fir-
ma Rejda z Brumova. 

 
 
 

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ  

V současné době probíhají práce na ně-
kolika projektech a to především:     
                            
Lávka pro pěší a chodník 
s přechodem pro chodce u OÚ  
Úspěšná žádost o dotaci - ze SFDI  nám 
byla přiznána podpora ve výši 2 200 000 
Kč. Na základě této přiznané podpory 
bylo provedeno výběrové řízení na do-
davatele stavby. Z pěti oslovených firem 
byla vybrána firma TM Stav, spol. s. r. o., 
Vsetín, která tuto akci provede za 
2 938 184 Kč (předpokládaná cena dle 
rozpočtu projektanta byla 3,6 mil. Kč). 
V současné době byly započaty práce na 
přeložkách sítí a byla zahájena dílenská 
výroba dřevěné konstrukce lávky. Stavba 
má být dokončena do konce listopadu 
letošního roku. 
 
 
 
 
 

Hasiči – hasičská zbrojnice 
Úspěšná žádost – byla nám přiznána 
dotace z Ministerstva vnitra – z progra-
mu „Dotace pro jednotky SDH obcí“. 
Výše přiznané podpory je 90%. Předpo-
kládaná cena díla dle rozpočtu projek-
tanta je 3,8 mil. Kč. V současné době 
připravujeme výběrové řízení na dodava-
tele stavby. Předpoklad zahájení stavby je 
říjen -listopad 2017 a dokončení díla 
červenec 2018. Tento projekt zahrnuje 
přístavbu garáže, zateplení objektu, vý-
měnu oken a dveří, stavební úpravy sou-
časných nevyhovujících prostor pro zá-
zemí hasičů.  
 

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 5,27 mil. Kč 
(Žádost na IROP – možnost dotace až 
90% - realizace - prázdniny 2018) – vý-
sledek zatím neznáme. 
 

Rekonstrukce mostu „ U Rumán-
ků“ 
Práce na této akci byly již započaty 
v červenci. V současné době je již hrubá 
stavba mostu hotova, probíhají izolační 
práce, dokončují se zásypy, připravují se 

SPRÁVA OBECNÍ-
HO MAJETKU 

Pokračujeme v úpravě odvodnění cest, 
vybudovali jsme dalších 10 silničních 
vpustí (např. na parkovišti před dolní 
prodejnou Jednoty, silnice do areálu „ 
Juráčkovo“...).  
Opravili jsme poruchu na dešťové 
kanalizaci v dolní části obce mezi do-
my Sucháček-Juřica, včetně propadlé 
silnice. Upravujeme i zanesené příko-
py,  
Provedli jsme úpravu skládky kompo-
stu.  
Podařilo se nám posílit zdroj pitné 
vody pro vodojem „ Na Piastkovém“ 
o další studnu, čekáme jen na příznivé 
počasí, které potřebujeme pro propo-
jení této studny s vodojemem.  
Podařilo se nám opravit střechu na 
naší budově obecní stolárny. Část 
opravy - tesařskou a klempířskou, 
jsme provedli dodavatelsky a část 
vlastníma silami (demontáže, zednické 
práce, nátěry, montáž podbití a oblo-
žení štítů střechy). V příštím roce 
plánujeme opravu fasády na této bu-
dově.  
Využili jsme letních prázdnin pro opra-
vu podlahy v MŠ - ve třídě nejmenších 
dětí, kde byla podlaha ve špatném 
stavu díky poruše hydroizolace. Ve 
školce jsme pomohli i s opravou omít-
ky a výmalbou této třídy. Podařilo se 
nám i zhotovit dopadovou plochu u 
lezecké stěny.  
V ZŠ jsme byli nápomocni s úklidem 
školy, opravou lavic, stěhováním a 
odstraněním poruchy kanalizace 
v kuchyni. Opravili jsme i okapový 
chodník, provedli údržbu zeleně a 
pomáhali s přípravou školy na otevře-
ní pro nový školní rok.  
Podařilo se nám pronajmout plochu 
na Pulčíně pro zřízení odstavné plochy 
pro parkování osobních aut. Pracuje-
me na oplocení tohoto parkoviště a 
v současné době budujeme základové 
patky pro osazení parkovací závory 
s platebním automatem. Pokud všech-
no půjde, jak máme v plánu, koncem 
října bude toto parkoviště plně funkč-
ní bez nutnosti obsluhy.  
Do konce roku máme ještě napláno-
vanou opravu asfaltové plochy před 
hřbitovem, opravu chodníku od auto-
busové zastávky  U Pavlíků do Kočiči-
ny a několik dalších akcí. 

M.Brlica, místostarosta 

 

„Vítám všechny do nového školního 
roku, 
doufám, že odpočaté, po krásně pro-
žitých prázdninách a plné síly do no-
vých úkolů. 
Ráda bych Vás informovala, co nové-
ho se událo během prázdnin. Naše 
základní škola dostala nové vedení 
v podobě paní ředitelky Mgr. Bc. Ireny 
Rotreklové a nového pana zástupce 
Mgr. Miroslava Hrni. Oba jsme na-
stoupili do školy již o prázdninách. 
Během měsíce srpna došlo ve škole 
k některým organizačním a provozním 
změnám. 
Přesunuli jsme kancelář ekonomky do 
prvního patra, aby nám vznikl prostor 
pro novou ředitelnu a kancelář zá-
stupce ředitele. Poté jsme se společně 
s učiteli věnovali úklidu, likvidaci ode-
psaných a nevyužívaných věcí, doplňo-
vání nových pomůcek a přípravě tříd 
pro další školní rok.  
Na prvním stupni jsme vybavili kabi-
net učitelů kobercem, v některých 
třídách bylo potřeba vyměnit zatem-
nění a v mnohých místnostech pro-
běhla výmalba. V jedné třídě byl vy-
měněn školní nábytek, protože byl již 
nevyhovující. Do kuchyně jsme pořídi-
li nový nerezový stůl, novou pračku a 
žehličku. Opravit bylo potřeba odpa-
dy z I. stupně. Po celé škole byly vy-
čištěny koberce. 
Pustili jsme se také do revize dato-

Prázdniny skončily a naše školička 
opět ožila dětskými hlásky. 
Ale ani přes léto se ve školce neza-
hálelo. Díky vedení naší obce byla 
vyměněna nevyhovující podlaha v 1. 
třídě. Na školní zahradě byla vytvo-
řena nová dopadová plocha u dřevě-
né průlezkové stěny a bylo opraveno 
stávající vybavení zahrady. 
Na všech těchto pracích se velkou 
měrou podíleli sezónní zaměstnanci 
obce pod vedením pana Josefa Kliše. 
Všem za dobře odvedenou práci 
děkujeme.  

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
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Po skončení oprav přišly na řadu 
šikovné ruce našich paní učitelek, 
které vyzdobily interiér naší školičky 
novými obrázky a dekoracemi a při-
pravily všechno na příchod nových 
dětí. Letos jich máme zapsáno cel-
kem 52. 
Z toho je 12 předškoláků a 10 dětí, 
které ještě nedosáhly tří let.  
Proto byla letos v 1. třídě zřízena 
funkce „chůvy“. Je jí paní Pavla Hrabi-
cová z Lidečka, která těmto dětem 
zajišťuje zvýšenou individuální péči.  

V 1. třídě máme i dvě nové paní 
učitelky. Z mateřské dovolené se 
vrátila p. učitelka Jana Dubovcová a 
ze Střelné u nás nastoupila absol-
ventka pedagogické školy slečna 
Kristýna Šenkeříková. 
Ve 2. třídě  opět pracují p. uč. Gab-
riela Juráňová a paní ředitelka Alena 
Silvestrová.  
Jako dozor letos v naší školce působí 
paní Petra Šuláková z Francovy Lho-
ty.  
Všem zaměstnancům naší školičky - 
stávajícím i novým - přeji hodně sil v 
nastávajícím školním roce. 

A. Silestrová, ředitelka 

vých sítí na škole, připojení internetu 
a hlasových služeb, čímž se nám po-
dařilo o něco snížit náklady na pro-
voz. Byly odborně provedeny úpravy 
rozvodů sítí, které byly zakončeny do 
tzv. RAKU na dvou místech školy. 
Další postup na úpravu a potřeby 
v rámci informačních technologií a 
efektivního využívání stávající techni-
ky bude následovat v příštích měsí-
cích. V současné době také pracuje-
me na nových webových stránkách 
školy. Prostřednictvím těchto stránek 
chceme být v lepším spojení s rodiči, 
žáky, ale i širokou veřejností. 
Také se nám už přes prázdniny poda-
řilo podání Kulturního grantu Nadace 
SYNOT 2017, díky kterému získala 
naše škola finanční podporu na za-
koupení hudebních nástrojů a vyba-
vení pro učebnu hudební výchovy. 
Zde bych ráda vyzdvihla osobu naše-
ho pana zástupce Miroslava Hrni, 
který díky intenzivnímu sledování 
možností čerpání finančních pro-
středků v neziskovém sektoru, na 
tuto výzvu ihned zareagoval.            
Do nového školního roku máme 102 
žáků na I. stupni a 59 žáků na II. stup-
ni.  V průměru 18 dětí na třídu nám 
dává možnost přistupovat ke každé-
mu žákovi individuálně, intenzivně a 
tvořivě rozvíjet dovednosti komuni-
kace a spolupráce.  
 

Třídními učiteli jsou 1. – 9. třída pí uč. 
Silvestrová, Novosadová, Mikulínová, 
Ptáčková, Hrbáček, Trčková, Sucháč-
ková, Trlicová, Liška, netřídní učitelé 
jsou pí uč. Pecinová a Sucháček, vý-
chovným poradcem zůstává pí uč. 
Lacková. Ve školní družině s žáky bu-
dou i nadále pracovat paní vychovatel-
ky Pešková a Šerá, která je 
v dopoledních hodinách i asistentem 
pedagoga.  
Cizí jazyk vyučujeme od třetí třídy 
Anglický a na druhém stupni se přidá-
vá od sedmé třídy dle výběru Ruský 
nebo Německý jazyk – letos Ruský 
v sedmé a deváté třídě, Německý 
v osmé třídě. Nepovinné předměty 
budou Pohybové a Sportovní hry, 
Přírodopisný seminář a Náboženství. 
Kroužky nabídneme jako v předešlých 
letech: Včelařský, Šachový, Turistický, 
Výtvarný, Hra na kytaru a nově Čte-
nářský a Hudební. 
Chceme systematicky budovat dob-
rou image školy a vztahy s veřejností. 
Podpoříme spoluúčast rodičů na vý-
chovně-vzdělávacím procesu školy, 
zájem o aktivní pomoc i nápady jak 
zlepšit činnost, či prostředí školy. 
Nakonec bych ráda popřála prvňáč-
kům bezproblémový start, deváťákům 
dobrou volbu dalšího vzdělání a všem 
ostatn ím úspěšný školn í  rok 
2017/2018“. 

Mgr. Bc. Irena Rotreklová,  
ředitelka školy 


