KALENDÁRIUM
So 23.12.2017
u Muzea kard.Š.Trochty

Čt 28.12.2017
kostel Sv. Štěpána

Ne 31.12.2017
Po 1.1.2018
rozhledna

ŽIVÝ BETLÉM
Ztvárnění příběhu o narození Ježíška
Začátek v 17.00 hodin

ŘK farnost Fr. Lhota

BENEFIČNÍ KONCERT PRO SDRUŽENÍ ŠANCE
Neopakovatelné vystoupení souboru Zvonky dobré zprávy
Uslyšíte duchovní a vánoční skladby
Začátek v 17.00 hodin

Šance o.s.

SILVESTROVSKÁ KOPANÁ
začátek v 10.00 hodin dopoledne

TJ Sokol

KČT Fr. Lhota

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
Francova Lhota - kulturní dům - volební okrsek č. 1
Informační centrum Pulčín - volební okrsek č.2

So 20.1.2018
U Ptáčků

MEMORIÁL JANA ZIMKA
15. ročník memoriálu v mariáši
Začátek v 9.00 hodin

M. Ptáček

TRADIČNÍ ZABIJAČKA
Nabídka zabijačkových specialit, posezení, hudba

Kulturní komise

Pá 26.1.2018
So 27.1.2018

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
Francova Lhota - kulturní dům - volební okrsek č. 1
Informační centrum Pulčín - volební okrsek č.2

Pá 2.2.2018
kulturní dům

MYSLIVECKÝ PLES
Hraje VivienBand

So 3.2.2018
Rožnov p. Radhoštěm
Pá 9.2.2018
So 10.2.2018

A ŠŤASTNÝ

Přeji Vám v klidu prožité vánoční svátky a ve zdraví a pohodě prožitý rok 2018
starosta

Římskokatolická farnost Francova Lhota
Vás zve
na Živý betlém

Myslivecký spolek

Přijďte 23. prosince v 17.00 hodin
k Muzeu kardinála Štěpána Trochty

So 10.2.2018
kulturní dům

FAŠANKOVÁ ZÁBAVA S POCHOVÁVÁNÍM BASY
Hraje skupina KolíkRock

SDH Francova Lhota

So 24.2.2018
kulturní dům

DĚTSKÝ KARNEVAL S DISKOTÉKOU
Rej masek, doprovodný program

Sdružení rodičů

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

Spolek houbařů

Uvnitř tohoto
vydání:

Ztvárnění příběhu bude zpívané s filmovou projekcí.
Na závěr si všichni zazpíváme koledy s bratry Trchalíkovými.
Na zahřátí se bude podávat čaj a medový punč od včelařů.

Ohlédnutí za
minulým čtvrtletím

2

Informace
z úřadu

3

Projekty
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Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky
a do nového roku vše dobré
všem přejí
zaměstnanci Obce Francova Lhota

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo IV/2017 vyšlo 19.12.2017 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

Začněte oslavu Vánoc tímto společným setkáním.
K dispozici bude betlémské světlo.
Expozice muzea bude otevřena od 15.00 hod.

TJ Sokol Fr.lhota

Poděkování
Autor filmu Tíha oběti Zdeněk Zvonek děkuje Obci Francova Lhota za organizaci projekce a
pomoc při realizaci jmenovaného dokumentu.

Vedení firmy Prodex, s.r.o. Francova Lhota
děkuje svým zaměstnancům
i brigádníkům
za celoroční odvedenou práci
a jim i všem ostatním přeje
pohodu a klid o Vánocích
a šťastný, ve zdraví prožitý nový rok

jsme na konci roku a před námi je začátek toho dalšího. Všichni můžeme bilancovat co se povedlo
hodně, co méně a co se třeba nestihlo a nepovedlo vůbec. Plány obce a jejich plnění jste mohli sledovat v našem zpravodaji a na našich internetových stránkách. Myslíme si, že jsme se v obci posunuli zase o něco dopředu, že zde máme nové věci. Ale stále je třeba něco zlepšovat. O to se budeme
snažit i v příštím roce. Nejvíce to bude záležet na finančních možnostech. Budeme proto hledat
možnosti dotací, aby mohly být zahájeny další akce prospěšné pro zlepšení života v obou částech
naší obce.

NOVÝ ROK

FAŠANKY VE VALAŠSKÉM MUZEU V ROŽNOVĚ
Naše fašanky se předvedou návštěvníkům skanzenu

TANEČNÍ ZÁBAVA
Vyhoď Blinkr

Vážení spoluobčané,

VÁNOCE

SDH Francova Lhota

So 10.3.2018
kulturní dům

PŘEJEME VÁM
SPOKOJENÉ

FAŠANKY
Fašankový průvod s medvědem k Vám přijde v pátek v dolní části obce
a v sobotu v horní části obce

So 24.2.2018
Ranč U Zvonu

Obce Francova Lhota
Číslo IV/2017 | Ročník XXVI.

18. ROČNÍK NOVOROČNÍHO VÝSTUPU
Přivítání nového roku na Rozhledně na Čubově kopci

Pá 12.1.2018
So 13.1.2018

So 20.1.2018
před Rančem U Zvonu

Zpravodaj

Po celou vánoční dobu bude před muzeem osvětlený betlém
s malovanými figurkami v životní velikosti.

STŘÍPKY A PŘIPOMÍNKY Z ÚŘADU
Novinky z našich 5
škol
Informují spolky a 6
firmy
Informují spolky a 7
firmy
Kalendárium

8

Volby prezidenta republiky
Opět budou volby a to 12. a
13.ledna 2018 - první kolo a
26. a 27. ledna 2018 druhé
kolo. Volební místnosti budou
jako obvykle. Pro volební okrsek č.1 Francova Lhota v kulturním domě a pro volební
okrsek č.2 Pulčín v budově
informačního centra.
Placení
poplatků
Poplatek za odvoz odpadu na
rok 2018 je splatný do
30.6.2018. Výše poplatku pro
dospělou osobu a za rekreační

objekt je 400,- Kč. Poplatek
za osobu do 18 let je 200,Kč. Za nově narozené dítě a
nově přihlášeného občana se
platí poplatek za poměrnou
část roku. Narozené dítě je
třeba nahlásit v kanceláři
obce.
Poplatek ze psů je splatný do
31. března 2018.
Faktury za vodné jsou splatné
do 14 dnů od vystavení.
U nájemného z bytů je třeba
dodržet termín do 15. dne v
měsíci.

Poplatky je možné zaplatit i
převodem na účet Obce Francova Lhota. Číslo účtu je
210383089/0300, jako variabilní
symbol je třeba uvést popisné
číslo nebo evidenční číslo nemovitosti.
Pracovní doba na OÚ Fr.
Lhota na konci roku
27.12.2017 7.00 - 12.00 hod.
28.12.2017 7.00 - 12.00 hod.
29.12.2017 7.00 - 12.00 hod.
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ŘÍJEN
Otevření Přírodní galerie
V neděli 1.10.2017 byla za účasti Otce
Stanislava a farníků symbolicky otevřena
Přírodní galerie ve Dvořisku. Podél cesty byly instalovány panely s textem a
fotografiemi. Cesta pak končí u studánky
Sv. Terezičky.

praváků různých velikostí byly vystaveny
i vzácné exempláře. S určováním druhů
opět pomáhal p. Jiří Polčák a p. Josef
Hrnčiřík. Houby mohli příchozí obdivovat i na fotografiích J.Polčáka a místního
Stanislava Filáka. Na výstavu přišlo 550
diváků (v tom 199 žáků ZŠ a MŠ).

Úklid Pulčínských skal
7. října uklízeli dobrovolníci - ochranáři
přírody v Pulčínských skalách. Zúčastnilo
se asi 25 lidí. Odpracováno bylo 100
hodin.

Křest knihy
V refektáři příborského kláštera proběhl
13. října křest knihy paní spisovatelky
Ireny Kopecké s názvem Nikdy nejsi
sám. Ilustrace jsou od Miroslava Hanzelky.
Knihu, která obsahuje vzpomínky na
dětství a mládí, si můžete koupit i v
kanceláři OÚ za 200,- Kč.

Výstava hub
Spolek hřibařů uspořádal 8. října 2017
již 13. ročník výstavy hub. Tato akce se
konala na Ranči U Zvonu. Ke zhlédnutí
zde bylo 183 druhů různých hub. Kromě

Mlácení obilí
Žáci třetí třídy ZŠ "vymlátili" s pomocí
rodičů obilí, které bylo sklizeno z
Trochtova pole. Mlátilo se na klasické
mlátičce u Muzea Štěpána Trochty.
Funkční mlátičku v létě tohoto roku
obdržela nadace darem od původního
vlastníka. Sloužit bude při akci Od zrníčka ke chlebíčku.
VIII. dětský valašský bál
se konal 21. října v Lidečku. Do Valášku
Horní Lideč chodí i několik místních
dětí.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhly ve dnech 20. a 21.
října. Ve Francově Lhotě volilo 57,7%
voličů, v Pulčíně 69,1%.

LISTOPAD
Mletí mouky
V soukromém mlýně pana Jana Slováka v
Horní Lidči se 1. listopadu mlela mouka
z obilí, které bylo vymláceno u muzea
Štěpána Trochty.
Přítomní byli třeťáci s paní učitelkou. Z
mouky bude upečený chleba a z části
hostie na jejich první svaté přijímání.

ním p. Capilové, Černocké a Kovářové.
Těmto maminkám patří poděkování za
jejich trpělivou práci při přípravě malých
zpěvaček, které jsou moc šikovné. V
nejbližší době je můžete slyšet u příležitosti Živého betlému u muzea 23. prosince v podvečer a 24. prosince v kostele na odpolední mši svaté v 15.00 hod.

Tíha oběti
Pod tímto názvem byl 17. listopadu v
kulturním domě promítaný dokumentární film o životě a těžké době našeho
rodáka kardinála Štěpána Trochty. Film
vznikal několik let. Autorem je Zdeněk
Zvonek.
Na promítání přišlo cca 150 lidí. DVD s
tímto filmem se zde i prodávalo. I nadále si ho můžete zakoupit v kanceláři obce za 150,- Kč.

Adventní dílna a rozsvícení vánočního stromu
V neděli 26. listopadu bylo rušno v místním KD. I když se ještě nejednalo o
adventní neděli, konalo se zde v pořadí
sedmé společné odpoledne, kde se tvořilo, prohlíželo, kupovalo i ochutnávalo
vše, co připomínalo nadcházející Vánoce.
K výzdobě byly použity např. adventní
kalendáře různých podob a velikostí.
Tyto vytvářely většinou děti v družině s
p. uč. Peškovou. Největším byla maketa
našeho kostela. Vyřezávaný betlém se
nám letos podařilo zapůjčit od pana A.
Zádrapy z Lidečka. Výstavu velmi pěkných výrobků zde měl i včelařský kroužek, který funguje při místní škole. K
rozšíření nabízeného sortimentu přispě-

Setkání schól
Letošní 11. ročník této akce se uskutečnil v KD v Lidečku 18. listopadu. Mši sv.
zde sloužil nový pomocný biskup olomoucký Mgr. Antonín Basler. Přehlídky
se zúčastnila i naše schólička pod vede-

ly výrobky žáků, kteří se zapojili do soutěže Šikovné ručičky. Dětem, které
chtěly tvořit se věnovala p. Křížková s
výrobou ozdob z ovčí vlny, p. Tomečková s výrobou dekorací, paní Filáková s
dětmi zdobila perníčky, p. Pešková lepila
vánoční stromečky a p. J. Brlica učil jak,
se vyrobí píšťalka nebo dřevěná holubička. Z řemesel se mohli příchozí přesvědčit, jak pracné je paličkování krajek
nebo předení vlny na kolovrátku. Sálem
nejenom voněly, ale i chutnaly tři druhy
punče.
Odpoledne pokračovalo vystoupením
dětí z MŠ a ZŠ, jejichž sborové zpěvy
rozezněly kulturák. Dále následovalo
pásmo vánočních písní v podání J. , K. a
H. Trchalíkových.
Sál byl úplně plný.
Před rozsvícením stromu před kult.
domem tento požehnal Otec Stanislav.
O rozsvícení stromu i vánočního osvětlení se postaral p. Josef Ondrůš.
Všem vystavovatelům i pořadatelům
patří poděkování.

PROSINEC
Mikulášský jarmark
Na 26. ročníku akce ve Valašských Kloboukách byli i Lhocané. V čertovském
reji bylo několik našich mikulášů. V doprovodných soutěžích získala ocenění p.
Marta Juráňová za doma upečený chleba.
Paní Pavlína Žídková je vedoucí spolku
Valašský jarmek.
Mikuláši
Jedna z tradic, která je valašskou specia-

litou se dodržuje i v obou částech naší
obce. Letos měla Mikulášova družina až
30 členů. V menším počtu „létali“ mikuláši i v Pulčíně.
Šachy
V sobotu 9. prosince se v našem KD
konala žákovská soutěž v šachu. Přijelo
84 mladých šachistů. Místních bylo sedm.
Nejlépe se umístil Tomáš Chromík na 2.
místě v kategorii do jedenácti let (ze 32

účastníků). Dále Adam Hrbáček získal 4.
místo v kategorii do 13 let (ze 22 účastníků).
Akci organizačně zajistil p. Karel Sucháček.
Galerie v IC Pulčín
V této galerii skončila výstava Lucie
Mudrákové a prostory zůstaly volné.
Jsou k dispozici dalším vystavovatelům.
Nemá někdo zájem?

TJ 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. Leckterá fotbalová obec
nejenom hlasitostí, ale i počtem fandů
nám toto závidí. Děkujeme samozřejmě i svým členům, hráčům, trenérům
a vedoucímu mužstva, kteří se zasloužili o naši činnost.
Něco k sezóně 2017/2018
S pátým místem u mužů můžeme být
celkem spokojeni. Soutěž je však vyrovnaná a každé zaváhání především
na domácím hřišti je bolestivé a posouvá nás tabulkou dole. Nerad bych
se pouštěl do hodnocení. Hvězda -

nehvězda. Všichni si musí odvést svoje.
Samozřejmě jsou nejvíce vždy vidět ti,
co dávají branky i když v posledních
zápasech jim trochu zvlhnul prach, ale
poděkování patří všem. Dobře se rovněž do mužstva začleňují dorostenci
blížící se mužskému věku, kteří vypomáhají prakticky v každém zápase.
Družstvu dorostu patří po podzimu
osmá příčka. Byly střídány lepší i horší
výkony patrně zapříčiněny jednak mladými hráči, ale i různým přístupem
hráčů v účasti na jednotlivých zápasech.
Družstvo mladších žáků se statečně
účastnilo každého utkání a po podzimu
jim patří sedmá příčka.
Výměna generací v mládežnickém fotbale nám v současné době způsobuje
problémy, ale chci věřit, že postupně se
situace bude zlepšovat a
k mládežnickému fotbalu přitáhneme
více dětí, které je dokážou skloubit i
s jinými aktivitami (např. hasiči) a bu-

MARIÁŠ

SDRUŽENÍ ŠANCE
Nebyl by u nás advent bez červených
vánočních hvězd. Ty se letos prodávaly
v mateřské i základní škole. Pro sdružení Šance se utržilo 22200,- Kč za 222
kytek. Výtěžek bude použitý při léčbě
onkologických dětských pacientů ve
Fakultní nemocnici v Olomouci.

dou ku prospěchu oběma.
„Dalo by se říct, že oporou Francovky
jsou všichni co se kolem fotbalu pohybují. Ať už se jedná o starost s mládeží,
zabezpečení údržby hrací plochy, šaten,
praní dresů, zabezpečení dopravy k zápasům, trénování a v neposlední řadě zabezpečení celé agendy vedení klubu. Vše
má své opodstatnění a síla je v kolektivu
a ten v současné době funguje.
Blíží se konec roku a při této příležitosti
bych chtěl ještě jednou všem, co se kolem fotbalu ve Francovce pohybují a hrají
poděkovat. Všem našim věrným divákům
přejícím i nepřejícím, všem našim soupeřům a hráčům přeji do nadcházejícího
roku hodně zdraví a spokojenosti s přáním nezanevření na fotbal, i když se mužstvu nedaří.
Mějte fotbal rádi FOTBAL JE FENOMÉN“
J. Bambuch,
předseda TJ Sokol Francova Lhota z.s.

Všem, kdo se o tento výsledek zasloužili, jménem Šance děkuji a přeji krásné,
ničím nerušené Vánoce a do nového
roku hodně štěstí a hlavně zdraví.
Hana Trlicová

V restauraci U Ptáčků se 11. listopadu
konal 10. ročník RadegastCupu v mariáši.
Zúčastnilo se 27 hráčů. Místní byli tři. Z
nich se nejlépe vedlo p. Milanu Ptáčkovi,
který skončil na čtvrtém místě.
V lednu se bude na stejném místě konat
15. ročník Memoriálu Jana Zimka.

pokud nevyvstanou zdůvodnitelné skutečnosti, které by na tyto ukazatele
mohly mít vliv a bylo by potřeba je změnit. V období let 2008-2017 (tedy po
dobu platnosti schváleného LHP) jsme
nesměli celkem překročit veškeré těžby
přes hodnotu 21 600 m3, museli jsme
provézt výchovné zásahy v porostech
mladších 40 let (první probírky a prořezávky) na min. ploše 85,05 ha.
V konkrétních porostních skupinách
jsme museli dodržet min. procentické
zastoupení melioračních a zpevňujících
dřevin – v našich přírodních podmínkách je to především buk a jedle a výše
zastoupení se pohybuje na 25-30% min.
zastoupení.
Co se týká skutečnosti, tak celkové
množství vytěženého dřeva (tj. souhrn
probírek, mýtních i nahodilých těžeb)
bylo realizováno ve výši 17 850 metrů
krychlových. Těžbou úmyslnou či kalamitou vzniklo 22 hektarů holin, které
byly zalesněny 91 000 ks sazenic. Proře-

závky byly provedeny na 37,26 ha a výchova mladých porostů probírkami se
uskutečnila na 49,14 ha.
Souhrnné údaje pro nový LHP ještě nejsou k dispozici, jen víme, že výměra lesní
půdy nám oproti roku 2008 vzrostla
nákupem pozemků a přeměnou zemědělské půdy na les o cca: 15 ha.
Vstupujeme do nového období nejistých
změn majících vliv na podnebí a průběh
počasí, které mohou významným způsobem ovlivnit hospodaření nejen v lesích a
netušíme, co po nás zůstane dalším generacím. Pokusíme se ovšem co nejvíce
přizpůsobovat nastalým situacím tak, aby
lesy byly zelené, vody v dostatečném
množství průzračné a charakter naší jedinečné rázovité valašské krajiny zůstal
alespoň tak krásný, jaký nám ho zachovali
naši otcové.
Přeji vám poklidný konec roku a radostné
Vánoce a vše dobré v roce 2018.
Jan Brlica, správce obecních lesů

OBECNÍ LES
Vážení spoluobčané,
v tomto svátečním vydání zpravodaje se
neomezím jen na zhodnocení toho, co
se dělo v obecních lesích v tomto roce,
ale dovolím si uceleně zbilancovat posledních deset let a to proto, že
v letošním roce nám končí platnost
lesního hospodářského plánu (LHP),
který bývá vypracován právě na oněch
10 let. Každý vlastník lesa, jehož výměra
přesahuje 50 ha, má za povinnost nechat si zpracovat a schválit takovýto
LHP. V současné době probíhají dokončovací práce na novém LHP, jež nám
zpracovává opět na dobu 10 let lesnická
projekční kancelář Lesprojekt Brno
s.r.o. Dosavadní plán nám vypracoval
v roce 2007 pan Ing. Břetislav Matyáš
z Bystřice pod Hostýnem a byl schválen
Krajským úřadem ve Zlíně dne
16.7.2008. Tento LHP byl vypracován
na 279,60 ha lesních pozemků se závaznými ukazateli, jejichž překročení nebo
nesplnění může být sankcionováno,
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INFORMUJÍ SPOLKY A FIRMY

FARNOST LIDEČKO

Z NAŠÍ FARNOSTI
Těsně před vstupem do adventu navštívil naši farnost letošní jediný diecézní
novokněz otec Jan Berka ze Zlína. Po
mši svaté na první sobotu udělil přítomným novokněžské požehnání. Na konci
adventu budeme moci opět prožít Živý
betlém, už potřetí u Muzea kardinála
Trochty, a tentokrát obohacený o promítání a více zapojených hudebníků. Ať
toto pásmo, jehož přípravě mnozí obětují svůj čas a úsilí, navede naše myšlenky na tajemství Božího vtělení. Vždyť
jestliže Boží Syn přijal tělo z Marie,
stejné tělo, které i nás někdy bolí a
s nímž se nejednou „těžko domlouváme“, je to výraz největší Boží lásky a
solidarity s člověkem.
Mohli jste si všimnout, že v naší farnosti
se objevily v pořadu bohoslužeb mládežnické mše a večery chval. Sám
bych je vůbec nemohl nabídnout, ale je
zde skupina schopných mladých, kteří
zastanou vše od hudby přes scénku,
zajištění techniky až po výzdobu a propagaci. Jim patří velké díky za toto oživení. Kromě příští ve středu 3. ledna
s otcem Karlem Hořákem budou zpravidla na první čtvrtek v měsíci.
Z mladých pomocníků mohly zažít hol-

ky krásné setkání schol v Lidečku 18.
11. a ministranti vyzkoušet bowling
v rámci družby se Střelnou. Ta bude
pokračovat obnovením florbalového
zápasu v sobotu nejbližší památce sv.
Jana Boska, letos tedy 27. ledna. Tento
sport si mohou (celé rodiny) vyzkoušet
již i na vánočním turnaji ve školní tělocvičně v Lidečku. Pozvání a informace
jsou na plakátcích.
Všem vám přeji opravdu pokojné a radostné prožití celé vánoční doby
otec Stanislav Zatloukal
Misijní neděle
Děti z Francovy Lhoty i Valašské Senice
se i letos zapojily do pečení cukroví na
prodej. Po loňské zkušenosti bylo třeba
napéct cukroví víc. Za sobotní odpoledne se na faře upeklo 6 dávek lineckého,
6 dávek vdolků, 4 dávky bílkových chlebíčků a 10 dávek kokosových kuliček.
Připravilo se 120 balíčků a opět pochybělo!
Celkem se za jejich prodej a prodej misijního zboží vybralo 15 020,- Kč a ve
sbírce v kostele se vybralo
19 761,- Kč. Misijní neděle byla 22.října.

Místní část Francovy Lhoty Pulčín spadá
do farnosti Lidečko.
Od listopadu 2014 zde byl farářem R. D.
Mgr. Josef Červenka. Od července 2017
ho vystřídal R. D. Mgr. Petr Martinka.
Mše svatá v kapli Sv. Ducha
v Pulčíně bude sloužena na Štěpána 26.12.2017 v 10.30 hodin.

Program bohoslužeb o Vánocích ve
Francově Lhotě
24.prosince
7.30 hod. ranní
15.00 hod.
(dětská zpívá -schólička)
22.00 hod.
(půlnoční - zpívá sbor)
25. a 26. prosince 7.30 hod. ranní
10.30 hod. hrubá
31. prosince
7.30 hod. ranní
10.30 hod. hrubá
Na Silvestra večer bude nabídnuta adorace s dalším programem - bude upřesněno
v ohláškách
1.1.2018
7.30 hod. ranní
10.30 hod. hrubá
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EVIDENCE OBYVATEL
Navždy nás opustili
26. 9.2017 Jaroslav Krajča (*1947)
Francova Lhota 376
30.10.2017 Marie Hrbáčková
(*1930)
Francova Lhota 29
3. 12.2017 Jarmila Kindlová
(*1936)
Francova Lhota 306
Čest jejich památce

POŠTA INFORMUJE
Nové občanské průkazy již nemají údaj
o manželovi, z toho důvodu je nutné si
při přebíraní důchodu na poště vyřídit
průkaz příjemce - PP. Tiskopis je možné
si vyzvednout na poště a
pak po vyplnění podat u přepážky. Průkaz platí rok a poplatek je podle poštovního sazebníku. Další možnost je zřídit
si na internetu zákaznickou kartu České pošky.
Vydání ZK je zdarma. Na základě
předložení ZK na poště bude PP vystaven. Platnost bude dva roky, poplatek
bude poloviční. Kdo z důchodců bude
požadovat doručování důchodu domů,
je to také možné na základě písemné
žádosti, kterou obdržíte na poště k
vyplnění. PP je nutné si vyřídit i v případě, že přebíráte pravidelně zásilky za
jiné adresáty. Pozor - PP se nevztahuje

INFORMACE Z ÚŘADU

Zlatá svatba
30.9.2017 ji oslavili manželé Marie a
František Šutovi z čp.250.
Přejeme jim hodně ve zdraví prožitých
společných let

Pikálková Stela, Daněk Tobiáš, Pukýš
Vojtěch, Filáková Šárka, Chovancová
Adéla, Pochmanová Sofie, Kamlerová
Edita, Baklíková Amálie, Kubík Matěj,
Švirák Sebastian, Krajča Antonín,
Ondrůš Sebastian a Kindl Lukáš.

Vítání občánků
Mezi občany Francovy Lhoty jsme 19.
listopadu přivítali 15 dětí, z toho 3 byly
narozeny v minulém roce.
Bařinková Adriana, Bařinka David,

Přejeme jim šťastný život

MAPOVÁ APLIKACE NAŠÍ OBCE
Ve spolupráci s firmou GEOMorava
jsme zpracovali mapovou aplikaci naší
obce. Tato aplikace je umístěna na našich internetových stránkách
pod ikonou (na pravé straně)
a část je veřejně přístupná. Tato mapová

aplikace vznikla zejména z potřeby mít
centralizovaně digitálně umístěný

pasport komunikací, včetně dopravního
značení všech komunikací, chodníků,
mostů a lávek. Dále zde máme umístěný hřbitov včetně seznamu a plánků
všech hrobů (obsazených a volných),
rozmístění inženýrských sítí, jednotlivých parcel a budov. Tato aplikace slouží především pro usnadnění práce
s obecním majetkem, rychlejšímu vyhledávání podkladů pro práci s daty.
Aplikace může být postupně doplňována o další seznamy a to například o
rozmístění veřejného osvětlení, rozhla-

su, uličních vpustí a dalších. Dají se zde
umístit i podrobnosti např. doba pořízení, cena, nutnost oprav, revizí a další
informace.
Nám tato aplikace přinese sjednocení
práce s daty v jednom programu. Např.
evidence hřbitova byla vedena v jednom
samostatném programu, mapa hrobů
byla vedena ve druhém. Výhodou této
aplikace je, že rozsah si můžeme postupně sami doplňovat popř. upravovat.
Veřejně přístupná část této aplikace je
omezena ochranou osobních dat.

něný.
Úroda jejich obilí z Trochtova pole
nebyla velká, ale přesto mouky na
dodržení tradice bude stačit.
Mohlo jí být o trochu více, ale po mletí

obilí v mlýně pana Jana Slováka v Horní
Lidči si každý odnesl domů svou trošku
na kabátech.
J. Kliš

VALAŠSKÁ NADACE
na vydání zásilky , která je určena do
vlastních rukou adresáta. Z tohoto
důvodu nepožadujte u přepážky popř. u
doručovatelů o náhradní doručení popř.
vydání. Adresát takové zásilky má možnost si tuto nechat přeposlat na jinou
poštu, kde si jí může vyzvednout i o
víkendu apd.
Dále oznamujeme, že pracovnice přepážky v žádném případě nebude vyplňovat Vaše poukázky, trvalé, jednorázové
příkazy k účtům. poř. podací lístky. Důvodem je skutečnost, že každý si sám
odpovídá za správnost vyplnění dokladů. Prosím, nepřenášejte tuto odpovědnost na cizí osoby. Výmluvy, proč si
poukázku nemůžete vyplnit jako, že to
neumíte, tak je nejvyšší čas se to naučit.
Vzory vyplněných dokladů najdete jak na
poště, tak i na internetu na stránkách

České pošty.
Tímto opatřením dojde jistě k rychlejšímu odbavení u přepážky. A to
bez emočního rozčarování, že Vám pracovnice doklady za Vás již nevyplní.
Další upozornění se týká doručování
zásilek - pošta doručuje zásilky do řádných poštovních schránek. Pet láhev v
žádném případě nelze považovat za poštovní schránku.
Dále upozorňujeme, že schránka musí
být umístěna na hranici pozemku majitele. Domovní dveře nelze považovat za
tuto hranici. Doufáme, že tímto opatřením se mám podaří upozornit na dané
nedostatky a vyjdete naším pracovníkům
vstříc.
Těšíme se na novou, lepší spolupráci
- k tomu nám dopomáhej vzájemná tolerance.
Děkujeme, Vaši poštáci.

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
Vážení spoluobčané,
Zemědělské družstvo Francova Lhota přijme do svých řad pracovníka pro práci v bourárně a prodejně hovězího masa. Nástup možný ihned. Požadujeme zdravotní průkaz, beztrestnost a chuť k práci. Zájemci se mohou
hlásit na ZD Francova Lhota u předsedy družstva, případně své životopisy zasílat na e-mail: klis@volny.cz .
Kliš Josef – předseda ZD

Valašská nadace chystá spolu s členkami
francovolhotské farnosti z Valašské Senice
v měsíci lednu pečení chlebů pro třeťáky
základní školy. Pečení bude v Muzeu kardinála Štěpána Trochty. Termín bude upřes-

NOVÁ KNIHA

MÍSTNÍ KNIHOVNA
V letošním roce v naší knihovně přibylo
129 nových či darovaných knih, počet
čtenářů vzrostl o 29. To je jistě potěšující, mrzí mě však, že mnozí čtenáři zapomínají, že výpůjční doba je jeden měsíc.
K zajímavým knihám či bestselerům se
tak ročně dostane málo čtenářů.
V knihovně proběhlo letos 8 besed
s dětmi ze ZŠ a MŠ. Zvlášť chci poděkovat za tři návštěvy dětí ze školní družiny,
které nám pod vedením paní učitelky
Lenky Peškové donesly své výrobky na
výzdobu interiéru.
Knihovna je otevřena každé úterý a
čtvrtek od 16.30 – 19.00 hodin. Roční
poplatek pro dospělé je 20 Kč, pro děti
10 Kč.
Závěrem bych chtěla vzpomenout na
pana Miroslava Trlicu, který pracoval 14

let jako knihovník ve zdejší obci. Do vědomí svých přátel se dostal především
jako výborný fotograf. Jeho umělecké
cítění můžete obdivovat v knize Francova
Lhota, která je k dostání v kanceláři obce.
Má 220 stran křídového papíru a stojí 350
Kč.
Vyšla nákladem 400 ks.
Domnívám se, že by mohla být velmi
vhodným dárkem.
Přeji všem hodně pěkných chvil nad
zajímavou knihou.
Irena Kopecká

Ještě k uvedené knize:
Začala se prodávat na Adventní dílně
V knize jsou nejenom krásné fotografie
pana Miroslava Trlice, ale je navíc doplněna působivými verši paní Ireny Kopecké.
A právě paní spisovatelka dala podnět ke
vzniku zmíněné knihy. Dle jejích slov
vydání knihy fotografií plánovala dříve,
ještě s fotografem, ale za jeho života to
už nestihla.
A tak spolu s paní L. Hanákovou a H.
Trlicovou udělaly výběr fotografií, což
při jejich množství nebylo vůbec lehké.
Patří jim velké poděkování. Vydání knihy
finančně zajistila obec.
Myslíme si, že se dobrá věc podařila.
Vzniklo pěkné dílo, které můžete při
zakoupení knihy posoudit sami.
vedení obce
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PŘÍPRAVA PROJEKTŮ
S blížícím se koncem roku jsme úspěšně
dokončili několik projektů a to především:
Rekonstrukci mostu „ U Rumánků“
Práce na této akci byly ukončeny o měsíc dříve, než měl zhotovitel ve smlouvě.
Most jsme úspěšně zkolaudovali a od
listopadu slouží pro lepší komunikaci
místním obyvatelům. Cena díla je 5,419
mil. Kč, přiznaná finanční podpora z
Ministerstva pro místní rozvoj je 2 854
255,- Kč.
Lávku pro pěší a chodník
s přechodem pro chodce u OÚ
Dokončením této stavby se nám podařilo propojit chodníky a zajistit tak chodcům bezpečnou pěší komunikaci přes
celou vesnici. Celkové náklady na tento
projekt byly 2,93 mil. Kč. Ze SFDI nám
byla přiznána podpora ve výši 2,385 mil.
Kč. Množí se dotazy, proč není lávka
postavena blíž silničnímu mostu? Při
vyřizování stavebního povolení jsme byli
nuceni respektovat požadavek Ředitelství silnic Zlínského kraje, které má podmínku odstupu od jejich stavby 3m, aby
si zajistilo možnost přístupu ke svým
objektům v případě stavebních prací.
Nám se podařilo vyjednat odstup na
1,5m od stávajícího mostu. Při jednáních
jsme získali příslib, že příští rok ŘSZK
zajistí opravu říms a zábradlí na mostu,
který momentálně „ hyzdí“ svým dosluhujícím zábradlím okolí naší nové lávky.
Hasiči – hasičská zbrojnice
Na základě přiznané dotace Ministerstva
vnitra – z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“, byla „vysoutěžena“ dodavatelská firma, kterou se stal Spedimex
Moravia spol. s.r.o., který tuto stavbu
zrealizuje za 3,25 mil. Kč (cena dle projektanta byla 3,8 mil. Kč.). Výše přiznané
podpory je 90% nákladů. V současné
době bylo předáno staveniště dodavateli
a probíhají přípravné práce. Hasiči se
připravují k vystěhování této budovy.
Realizací této stavby se rozšíří zázemí
našich hasičů o přístavbu jedné garáže,
budou vyměněna okna a dveře. Bude
zateplena fasáda, nového pláště se dočká
střecha a bude také zateplen strop, který
je v současné době bez vyhovující tepelné izolace. Pro zkvalitnění zázemí hasičů
budou upraveny i nevyhovující vnitřní
prostory. Bude rozšířena klubovna, přibude nové sociální zařízení a změn se
dočkají úpravy povrchů podlah, omítek,
obkladů a dlažeb. Dokončení díla je červenec 2018.
Rekonstrukce dvou křížů
V listopadu jsme také dokončili rekonstrukci dvou křížů, které jsou na začátku
silnice pod kopcem do kostela („U

Projekty
Košutů a Pavlíků“). Kříže se nám podařilo zrestaurovat z podpory Ministerstva
zemědělství – z programu „ Údržba a
obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“. Náklady na opravu
166 375 Kč ( dotace 116 tisíc).
Lesní traktor
V listopadu jsme převzali nový lesní traktor, který jsme pořídili z dotace
„Programu rozvoje venkova ČR“. Byl
vybrán traktor severského výrobce
značky Valtra za 3,6 mil. Kč (náš podíl
je 1,6 mil. Kč). Traktor byl představen
na „Rozsvícení vánočního stromu“ před
KD a návštěvníci měli možnost si stroj
prohlédnout. Nejvíce úspěchů měl traktor u dětí, které si mohly vyzkoušet, jak
se ve stroji sedí.
Nový traktor nahradí starý LKT, který
už po technické stránce nevyhovuje.
Rekonstrukce Kulturního domu –
na tuto stavbu máme zpracovanou projektovou dokumentaci i stavební povolení. Nyní pracujeme na dokumentaci realizační, která zahrnuje podrobné řešení
nové střechy, zateplení budovy, přístavby nové klubovny (na rovné střeše od
cesty - nad přísálím), krytou terasu,
úpravu vstupů do budovy, rekonstrukci
rozvodů elektro, vnitřní stavební úpravy
nevyhovujících konstrukcí. Předpokládané náklady na tuto rekonstrukci jsou dle
rozpočtu projektanta 15 mil.Kč.
V současné době není možnost na tuto
plánovanou akci získat dotaci
z některého podpůrného programu.
Pokud bude možnost získání finanční
podpory v příštím roce, budeme na tuto
příležitost připraveni.
Zkvalitnění zázemí pro výuku odborných a praktických předmětů
v ZŠ
Jediným projektem, kde žádáme o podporu a kde ještě neznáme výsledek, je
rekonstrukce učeben chemicko-fyzikální,
jazykové, výpočetní, pracovních dílen a
zahradních úprav před budovou školy.
Součástí tohoto projektu je i keramická
dílna s pecí a bezbariérové přístupy do
jednotlivých pavilonů. Žádost jsme podali v únoru letošního roku, v listopadu
jsme byli vyzváni k doplnění několika
dokladů. Věřím, že i s tímto projektem
budeme úspěšní a o letních prázdninách
příštího roku ho zrealizujeme. Předpokládané náklady na provedení projektu
5,27 mil. Kč. (Žádost na IROP – možnost dotace až 90%)
Oprava plotu fotbalového areálu
Zde jsme nebyli úspěšní ani v jedné ze
žádostí, které jsme letos podali. Uvidíme, jestli bude možnost žádat o podporu v některém dotačním programu příští
rok. Je škoda nerealizovat připravený
projekt, který by přispěl k lepšímu vzhledu naší obce a zároveň by zlepšil bezpeč-

nost při sportovních aktivitách na fotbalovém hřišti.
Pro příští rok připravujeme další projekty, o kterých Vás budeme informovat v příštím čísle našeho zpravodaje.
Správa obecního majetku
Na podzim jsme zrealizovali několik
akcí. Větší část vlastními silami a na
několik jsme využili stavební firmu,
která nám realizovala lávku před OÚ.
Podařilo se nám využít její techniku
k položení nového asfaltového koberce
před hřbitovem, doplnili jsme chybějící
část cesty na hřbitově, dokončili jsme i
asfaltovou komunikaci u RD čp. 288 a
opravili dvě závady v komunikaci po
napojení rodinných domů na veřejnou
kanalizaci. Využili jsme techniku i pro
zhotovení tří uličních vpustí a k úpravě
naší skládky v areálu „Juráčkovo“. Pro
problémy s odtokem vody z naší komunikace jsme provedli mezi RD čp. 471
až čp. 11, novou příkopu v délce 100
metrů, kterou jsme zaústili do stávající
dešťové kanalizace. Podařilo se nám
vyřešit i problém se zatékáním vody na
naši cestu v „ Kočičině“ u RD čp.179,
kde zejména v zimním období vznikalo
náledí. Dokončili jsme parkovací plochu
na Pulčíně, která už od konce října
funguje, včetně parkovacího samoobslužného automatu. Touto akcí se nám
podařilo vyřešit problém s narůstajícím
počtem aut v této lokalitě, kde se stávalo zejména v zimním období, že Pulčíny byly úplně ucpané bezohledně zaparkovanými auty. Před začátkem prosince
jsme rozvezli posypové budky na tradiční místa včetně posypového materiálu. Letos jsme sami vyrobili i několik
dalších. Dvě nové jsme umístili na Pulčín a ostatní do naší obce. U firmy Prodex jsme ve spolupráci se ZD doplnili
cestu o silniční obrubníky a zamezili tak
zatékání vody z naší komunikace na
soukromé pozemky. V zimním období
připravujeme řezivo pro výrobu nové
autobusové zastávky na Pulčín, kde
chceme zrušit starou plechovou boudu
a nahradit ji novou stavbou, ve stylu
posezení, které jsme vybudovali loni
nad areálem ZD. Plánujeme zde vyřešit
a centralizovat kontejnery na odpad
umístěním do podobné dřevěné stavby.
Vyrábíme i nové lavice a stoly, které
budou sloužit pro obecní společenské
akce v obci(stavění a kácení máje
apod.). S blížícím se koncem roku bych
chtěl 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 a v
novém roku hlavně pevné zdraví.
M. Brlica, místostarosta obce
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení rodiče, prarodiče, občané Francovy
Lhoty,
dovolte mi pár slov ze života školy.
Školní rok se rozjel na plné obrátky a už
nás čekají Vánoce. V tento čas, kdy snad
všichni přemýšlíme, jak udělat někomu
jinému radost, jsme ve škole uspořádali
soutěž Šikovné ručičky. Všechny práce
žáků a jejich rodin byly předány na prodejní výstavu, která proběhla při příležitosti
slavnostního rozsvícení vánočního stromu
v kulturním domě. Díky Vašemu zapojení
do soutěže, snaze a píli se vybralo neuvěřitelných 7 615,- Kč. Tento finanční obnos
byl použit na nákup materiálu pro terapeutickou dílnu Domova pro seniory
v Loučce. Předání našimi žáky proběhlo
dne 6. 12., zároveň s malým předvánočním
vystoupením pod vedením pana učitele
Ondřeje Lišky s doprovodem kytar. Ráda

bych touto cestou poděkovala všem, kdo
si našel čas a se svými dětmi něco vytvořil
a tím přispěl na dobrou věc a paní učitelce Haně Trlicové, která měla celou soutěž na starost.

Lhotě byla skutečně škola pro celý život.
Škola, která nebude jen prostou vzdělávací
institucí pro žáky, ale bude místem kulturního, společenského, sportovního a volnočasového dění v obci.

Naše škola se pyšní ve svém Školním
vzdělávacím programu mottem „Škola
pro život“. Lze ho chápat i tak, že se celý
život zde – do školy - mohou žáci vracet.
Na tomto pohledu budeme dále pracovat.

Ráda bych na závěr ještě poděkovala panu
učiteli Hrbáčkovi za vynikající přípravu
žáků 3. – 5. třídy, kteří se úspěšně probojovali ve florbalu do krajského kola, na
které pojedou do Uherského Brodu.
V okrskovém kole ve Vsetíně se umístili
na 1. místě. Blahopřejeme.
Budeme fandit i nadále a přát družstvu co
největší úspěch.

A jako první vlaštovku jsme zahájili Kurzy
paličkování pro širokou veřejnost, které
vede paní Matušincová. Do budoucna
počítáme i s další nabídkou jako Kurzy
počítačů, hudební, či sportovní tak, aby
byla škola otevřena široké veřejnosti.
Budeme také rádi za jakoukoliv pomoc –
vedení kurzu i nápad, aby ve Francově

Vážení rodiče, prarodiče, občané Francovy
Lhoty, přeji všem krásné, pohodové Vánoce, plné radosti, štěstí a zdraví, prožité
v rodinném kruhu, lásce a míru.
Mgr. Bc. Irena Rotreklová, ředitelka školy

VČELAŘSKÝ KROUŽEK
V letošním roce začalo navštěvovat včelařský kroužek 17 žáků. Na začátku jsme
se věnovali včelařské praxi. Další činnost
byla orientovaná na přípravu dílny, která
se uskutečnila 26. října v kulturním domě. Připravili jsme výstavku výrobků
z perníku a svíček. Jako obvykle jsme

prezentovali a prodávali své výrobky. Výtěžek jde na činnost kroužku, nákup vosku
a dekorativních materiálů, a organizací
soutěží, které se uskuteční v 2. polovině
školního roku. V prosinci proběhne vánoční besídka. Ráda bych poděkovala všem
žákům, kteří tímto vzorně reprezentovali

naši školu. Také chci poděkovat paní učitelce Peškové, která nám pomohla jak
svou osobní účastí, tak i prostory školní
družiny.

•

Omlouváme se za to, že se nekonal autobusový zájezd, ale počasí bylo pro takovou akci naprosto nevhodné. Upřesnění
k akcím a případné další akce budou zveřejněny opět na nástěnkách v obci.

Ludmila Ptáčková a Rostislav Zimek

TURISTICKÝ ODDÍL
Akce KČT ve IV. čtvrtletí

•

29.9. Lužná-Zděchov-PulčínFr.Lhota
(4 účastníci, trasa 14 km)
•
15.10. Pustevny-Radhošť-Rožnov
(10 účastníků, trasa 16 km)
Připravujeme – známé termíny:

•

1.1.2018 Novoroční setkání na
rozhledně v době od 13,30 hod.
do 14,30 hod.

•
•
•

leden Přejezd Javorníků –
tradiční autobusový zájezd – 18.
ročník
3. 2. 2018 Okolo Francovky –
přejezd na běžkách
14. 4. 2018 Zahájení tur. sezóny na
Pulčínských skalách 40. ročník
19. 5. 2018 Makyta
turistický pochod (letos asi
z Lazů) 34. ročník

Přejeme všem občanům pěkné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí
v roce 2018, turistům také velký počet
nachozených kilometrů a krásné zážitky
na cestách po přírodě.
Karel Sucháček, KČT Francova Lhota

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nastává adventní čas, doba zklidnění,
bilancí a očekávání nejkrásnějších
svátků v roce - Vánoc.
I v naší školičce se snažíme, aby děti
strávily tento čas v poklidu vánočního
očekávání. Společně vytváříme adventní
kalendáře, zdobíme stromečky, vyrábíme
přáníčka a pečeme cukroví. Učíme se
koledy a vyprávíme si o vánočních tradicích.

Pro děti chystáme vánoční koncert
žáků ZUŠ Valašské Klobouky, vánoční
dílny pro rodiče a koledování po vesnici.
Věříme, že díky těmto aktivitám dětem
čas lépe uběhne a ony se konečně dočkají
vytouženého
Ježíška.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem sponzorům za poskytnutou pomoc,
která je pro nás velmi cenná.

Zaměstnancům mateřské školy i obce
děkuji za jejich celoroční nelehkou práci a
přeji jim i Vám všem radostné a láskyplné
Vánoce, do nového roku 2018 hodně
zdraví a radostných dnů.
Za MŠ Alena Silvestrová

