
tímto číslem našeho zpravodaje zahajujeme už 27. ročník jeho vydávání. Rádi Vám celá ta 
léta přinášíme informace, aktuality a zajímavosti z obce. Věříme, že je to pro Vás přínosné 
a že tak máte přehled o dění v obci. Přivítali bychom i Vaše příspěvky. Další informace 
můžete najít na obecních internetových stránkách www.francovalhota.cz nebo na 
www.facebook-com/fr.lhota. 
 

Přeji Vám pěkné velikonoční svátky, hodně štěstí a zdraví.    
                                                                                    starosta 

Vážení spoluobčané, 

Ohlašovací povinnost 
Upozorňujeme, že každý 
majitel psa je povinen vypl-
nit Evidenční kartu držitele 
psa a tuto odevzdat do 
30.6.2018 do kanceláře 
OÚ. (Stačí do schránky na 
budově.) 
Tiskopis je přiložen. 
Žádáme tímto o splně-
ní uvedené povinnosti 
ve stanovené lhůtě, za 
což předem děkujeme. 
 

Cena vodného z obecní-
ho vodovodu byla s plat-
ností od 1.1.2018 zvýšena 
na 40,- Kč/m3 vody. Cena 
je včetně DPH. 
 

Svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpa-
du proběhne ve Francově 
Lhotě dne 21. dubna 2018 
od 9.00-11.00 hod.   
V místní části Pulčín bude 
týden před tímto svozem 
tj. od 13. do 16. dubna 
2018 umístěn kontejner, 
kde mohou místní tento 
odložit, aby ho nemuseli 
odvážet do Francovy Lho-
ty.  

Placení poplatků 
Připomínáme Vám, že do 
31. března 2018 má být 
uhrazen poplatek ze psů. 
Poplatek za odvoz odpadu 
je splatný do 30. června 
2018. V případě nedodržení 
termínu se podle vyhlášky 
poplatek zvýší až na trojná-
sobek. Poplatky lze hradit i 
převodem na účet obce  
č. 210383 089/0300 
variabilní symbol bude Vaše 
číslo popisné. 
 

Hřbitov 
Opět po roce připomínáme, 
že je nutné pro evidenci 
hřbitovních míst, aby se v 
případě kopání hrobu do-
stavil někdo z pozůstalých a 
nahlásil číslo hrobu a stranu, 
na které se bude kopat a 
jméno a adresu majitele 
hrobu.  
 

Jízdní řády  
Věnujte pozornost jízdním 
řádům autobusů. Byly pro 
Vás přidány nové spoje. 
Dopoledne ze Vsetína do 
Val. Senice v 8.10 hod. a  

zpět z Val. Senice v 9.15 
hod. a dále ze Vsetína do 
Valašské Senice ve 13.15 
hod. 
 

Valašský deník 
Ve Valašském deníku vychází 
pravidelně celostránková 
rubrika o jednotlivých ob-
cích s názvem „Jak jsme žili v 
Československu.“ 
Ve čtvrtek 29. března zde 
budou fotografie z naší ob-
ce. 
 

Zápis do 1. třídy ZŠ 
Francova Lhota 
pro školní rok 2018/19 pro-
běhne 
ve středu 11. 4. 2018  
od 12:00 do 15:00 hodin. 
Zapisují se děti narozené od 
1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. 
 

Zápis do ZŠ Horní Lideč 
130 (Praktické školy) 
Ředitel školy vyhlašuje zápis 
do 1. ročníku Základní 
(praktické) školy a nižšího 
stupně Speciální školy, který 
se bude konat  
v pátek 20. dubna 2018 
od 13,00 do 15,00 hodin. 
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Aby byl v našem zpravodaji přehled o 
akcích za celý rok, ohlédneme se ještě 
za prosincem.  
 

Živý Betlém se už potřetí konal 
23.prosince u Muzea kardinála Štěpána 
Trochty. Tentokrát bylo připraveno 
ztvárnění biblického příběhu spojené s 
videoprojekcí. Závěrem bylo společné 
zpívání koled. 
Rozdávalo se Betlémské světlo. 
 

Vánoční koncert se uskutečnil v 
místním kostele 26. prosince. Podruhé 
zde zazpívala místní Eva Sáblíková se 
svými hosty. 
 

Benefiční koncert pro sdružení 

Šance se konal v kostele sv. Štěpána 
28. prosince. Vystoupil zde soubor 
Zvonky dobré zprávy z Ratiboře. Vý-
těžek šel na léčbu nemocných dětí ve 
FN Olomouc. 
Nový rok. 
 

Tříkrálová sbírka proběhla 6. ledna 
2018. Vybíralo se do 15ti pokladniček. 
Z toho 3 skupiny vybíraly ve Valašské 
Senici. Vybralo se celkem 77 199,- Kč 
(v tom ve Val.Senici 18105,-).  
Tříkráloví pomocníci pak byli pozváni 
do kina Vatra ve Vsetíně na film Já, 
padouch 3. 
 

Pečení chleba je  závěr akce Valaš-

ské nadace Od zrníčka ke chlebíčku. 
Bochníky chleba v kuchyni muzea 
pekly zkušené pekařky spolu s třeťáky 
místní školy. Přítomen byl i Otec Sta-
nislav. „Domácí“ chleba všem chutnal. 
Ze zbývající mouky budou upečeny 
hostie. Pečení bylo 26. ledna. 
 

Obecní zabijačka se uskutečnila v 
sobotu 20. ledna 2018 před Rančem 
U Zvonu. Hlavním kuchařem byl pan 
Josef Smetana, který s pomocníky 
navařil velké množství dobrot. Klasic-
ké máčky se např. prodaly čtyři kotle  
V době prodeje a až do večerních 
hodin vyhrával k dobré náladě harmo-
nikář. 

man Sucháček a ve druhé kapele hraje 
Vladimír Kamler. Tato akce nahradila 
dříve pořádaný rockový ples. 
 

Divadelní představení 
V sobotu 17. března se ve Fr. Lhotě v 
sále kulturního domu hrálo divadlo. 
Přítomní mohli zhlédnout hru Přelet 
nad kukaččím hnízdem. Velmi pěkný 
výkon předvedli členové Divadla v 
Lidovém domě ve Vsetíně. Všem se 
zpracování této hry líbilo. 
 

Taneční zábava 
V místním kulturním domě byla 3. 
března taneční zábava se skupinou 
Reflexy. Návštěvníků moc nebylo. 
 

Sportovní ples 
Členové TJ Sokol uspořádali v kultur-
ním domě 10. března Sportovní ples. 
Hrála skupina Vyhoď Blinkr. Jako 
předkapela vystoupila skupina Defect. 
V obou kapelách jsou místní hudebníci. 
V „Blinkrech“ je Zdeněk Filák a Ro-

Velikonoce v muzeu 
Členové Valašské nadace spolu s 
ochotnými pomocníky uspořádali v 
pátek 23. března přípravu na Veliko-
noce. Příchozí si zde mohli namalovat 
vajíčka nebo perníky. Naučit se pletení 
korbáčů a ochutnat velikonoční pečivo 
Jidáše. Dopoledne se zde střídaly děti 
z mateřské a základní školy. Odpoled-
ne se mohli zúčastnit i ostatní. Vše se 
dělo v Muzeu kardinála Trochty.  

LEDEN 

BŘEZEN 

ÚNOR 
pustní obchůzky plné zpěvu, tance a 
na závěr pochování basy. K nakousnutí 
bylo mnoho řeznických specialit a 
mimo jiné tam probíhaly i různé sou-
těže. Naše skupina se přihlížejícím 
líbila a měla velký úspěch. 
 

Fašanky doma 
Mnoho slavení, veselosti, vodění med-
věda, hrající muzikanti, ani to letos 9. 
a 10. února nechybělo v naší vesnici, 
kdy se oznamoval konec masopustu. 
Výběr masek byl opět velmi pestrý. 
Našly se ale mezi nimi i nové. Pocho-
vávání basy proběhlo již tradičně v 
kulturním domě, kde se konala taneč-
ní zábava se skupinou KolíkRock. Tra-
dici v obci dodržují místní hasiči. 
 

Dětský karneval 
Sdružení rodičů při ZŠ Francova Lho-
ta uspořádalo v sobotu 24.února další 
ročník veselého karnevalu. Progra-
mem provázel bavič Pája Chabičovský. 
Připravena byla i bohatá dětská tom-

bola. Dětí ale moc nepřišlo.  
 

Francovolhotský kyseláč 
Soutěžící a zároveň hodnotitelé zvolili 
ze 39 vzorků nejlepší kyseláče od 
Pavla Trčky. Následovaly naložené 
houby Dany Polčákové z Lačnova. Při 
rovnosti bodů rozhodl o třetím místě 
los, který určil Milana Adama 
z Ostravy před místní Evou Pechálo-
vou. 
Zároveň se na Ranči U Zvonu  soutě-
žilo o nejlepší vzorky slivovice. Těch 
se sešlo rovných dvacet. První cenu si 
odnesl Karel Matůš, druhou cenu jme-
novec, místní starosta Karel Matůš a 
třetí nejlepší vzorek přinesl  Luděk 
Hřib. 
Třináctý ročník Francolhotského ky-
seláče se povedl. Mezi soutěžícími 
nechyběli kromě místních také účast-
níci z nedaleké Střelné, Horní Lidče, a 
také z Ostravy či Liberce. 
Soutěž uspořádal Spolek hřibařů Fran-
cova Lhota. 

Plesová sezóna  
25. ročník tradičního mysliveckého 
plesu se v kulturním domě konal v 
pátek 2. února. Hrála skupina Vivian-
Band. S orientálními tanci vystoupila 
taneční skupina Inchallah. Připravené 
speciality ze zvěřiny, které se zde 
prodávaly k večeři, byly výborné. Ne-
chyběla bohatá tombola. O vstupenky 
na tento ples byl opět velký zájem, 
takže se na všechny zájemce nedosta-
lo.  
Návštěvníci plesu mohli obdivovat 
velkolepou výzdobu kulturního domu 
a také spoustu mysliveckých trofejí.  
 

Fašanky v Rožnově pod Radhoš-
těm 
Valašské muzeum v přírodě pořádalo 
3. února masopust, kterému se na 
Valašsku říká fašank. Tato akce probí-
hala v areálu Dřevěného městečka, 
kde byla pozvána i naše skupina z 
Francovy Lhoty. Ta předvedla maso- 
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Navždy nás opustili 
14.12.2017  Vladislav Pavlík (*1927) 
                  Francova Lhota 314 
31.12.2017 Jaroslav Tkadlec (*1954) 
                  Francova Lhota 119 
12.1.2018   Věra Vránová (*1950) 
                  Francova Lhota 365  
26.1.2018    Miroslav Surmař (*1962) 
                   Francova Lhota 394 
23.2.2018     Stanislav Gajdošík (*1942) 
                  Francova Lhota 89   
Čest jejich památce! 
 
Stav obyvatel k 1.1.2018 
Ve Francově Lhotě bylo k tomuto datu 
1587obyvatel /v tom nad 15 let 1356 
obyvatel/. 

EVIDENCE OBYVATEL 
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Složení bylo následovné: 
817mužů /v tom nad 15 let 701/   
770 žen /v tom nad 15 let 655/ 
Nejstarší ženy jsou Františka Bed-
nářová a Anežka Molková – obě 
narozené v roce 1925. 
Nejstarší muž je Miloslav Juráň – 
narozený v roce 1927.  
V tom v místní části obce Pulčín 
bylo  
80 občanů /nad 15 let jich v tom 
bylo 68/ 
Složení: 
44 mužů /v tom nad 15 let 37/ 
36 žen /v tom nad 15 let 31/ 
Nejstarší ženy jsou Anděla Pecha-
lová a Jaruška Navrátilová, naro-

Březen je měsíc knihy, proto vám 
přinášíme příjemnou novinku. Od 6. 
března 2018 je čtenářům, kteří mají 
doma počítač, k dispozici možnost 
nahlédnout on line do Katalogu 
knihovny Francova Lhota. V něm 
mohou z pohodlí domova zjistit, jaké 
knihy máme v knihovně. 
Jak se do katalogu dostanete? 
Do internetového vyhledávače napí-
šete:  

zené v roce 1929 a nejstarší muži 
jsou Jaroslav Válek a Bohuslav Šá-
nek, oba narození v roce 1933. 
V roce 2017 se narodilo v části 
Francova Lhota 16 dětí, zemřelo 
12 obyvatel. 
V  místní části obce Pulčín se naro-
dilo 1 dítě, zemřel 1 občan. 
 
Pro seniory 
Naše seniory pozveme i letos na 
kulturní akci nebo zájezd. Termín 
a druh upřesníme na plakátech a v 
obecním rozhlase. 
                    
 
 

klíčová slova, rok a místo vydání, 
ISBN. Není však nutné vyplňovat 
všechny nabízené řádky, stačí vyplnit 
jen název knihy a kliknout na ikonku 
VYHLEDAT. Pokud vyplníte řádek 
jméno autora, objeví se všechny 
tituly knih, které od něj v knihovně 
máme. 
Pokud budete potřebovat poradit, 
přijďte do knihovny, těším se na 
spolupráci. 

Irena Kopecká                                                                                               

Vážení spoluobčané! 
Podáváme Vám informaci k dalšímu 
postupu ve věci této stavby. Kanalizace 
je ukončena a nyní je nutno uzavírat 
s vlastníky dotčených nemovitostí věc-
ná břemena na vstup na tyto pozemky 
ve věci případných oprav.  
 

Již před zahájením stavby byly 
s vlastníky nemovitostí uzavírány 
„Smlouvy o budoucí smlouvě“ ve věci 
věcných břemen. Investorem této stav-
by je Sdružení obcí mikroregionu Vse-
tínska, dále jen SOMV. Právníci tohoto 
sdružení postupně připravují tyto 
smlouvy, které musí naši občané pode-
psat. Dotčeni budou téměř všichni, 
protože veřejná část kanalizace končí 

připojovací šachtou, která je téměř 
vždy na pozemku majitelů rodinného 
domku či jiné stavby. 
 

Sdružení obcí mikroregionu Vsetín-
sko nám předalo první část těchto  
smluv, které je nutno podepsat. Na 
smlouvách musí být pro katastr Váš 
podpis ověřen a proto Vás budeme 
dopisem vyzývat, abyste se dostavili 
na obecní úřad, kde budou smlouvy 
podepsány a zrovna ověřeny. Na 
smlouvy k podpisu, které jsou u nás 
již připraveny dostanou tito občané 
výzvu při tomto zpravodaji. 
 

Žádáme Vás proto, aby se do-
stavili na Obecní úřad Francova 

Lhota k podpisu ti vlastníci po-
zemků, kteří budou na obálce 
s výzvou uvedeni.  
Každý dostane jednu smlouvu 
s geometrickým plánkem ve 
kterém je věcné břemeno vy-
značeno a uvedeny dotčené 
parcely. 
 

Při kontrole připojených nemovi-
tostí jsme zjistili, že je stále několik 
rodinných domů nepřipojených. 
Žádáme proto vlastníky, aby tak 
neprodleně učinili. Na jaře budou 
pracovníci životního prostředí pro-
vádět  u nepřipojených RD kontroly 
a hrozí nemalé pokuty. 

Karel Matůš, starosta 

www.knihovnafrancovalhota.webnode.cz 
a otevře se webová stránka knihov-
ny. V levé části je rubrika ZAJÍMAVÉ 
ODKAZY.  
Tu otevřete a na spodním řádku na-
bídky kliknete na odkaz: KATALOG 
knihovny Francova Lhota.  
Otevře se nabídka: VYHLEDÁVÁNÍ 
a VYHLEDÁVÁNÍ V KATALOGU.  
Zobrazí se kolonky k vyplnění hleda-
ných slov: název knihy, jméno autora, 

MÍSTNÍ KNIHOVNA 

KANALIZACE ČISTÁ ŘEKA BEČVA II. 
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Projekt obnovy sadu Pulčín 
Na základě možnosti získat finanční 
podporu z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj - Operační pro-
gram Životní prostředí, jsme se roz-
hodli, že by nebylo špatné využít 
této příležitosti a dát do pořádku 
náš ovocný sad v Pulčíně. Nechali 
jsme odbornou firmou zpracovat a 
připravit projekt, který zahrnuje 
dosadbu nových stromů, odstranění 
náletů a starých již neplodících stro-
mů. Byla podána žádost na výše uve-
dený fond, předpokládané náklady 
dle zpracovatele projektu činí 600 
000,- Kč (možnost dotace 70 %). 
V této ceně je i odborná úprava 
stávajících stromů a čtyřletá údržba 
nově vysazených stromů. 
 Pro zajímavost tento sad vznikl 
v roce 1933 jako Jubilejní ovocný 
sad Obory k příležitosti 15. výročí 
vzniku ČSR a my ho chceme u příle-
žitost i 100. výročí vylepšit . 
V současnosti má 161 stromů, z 
toho 134 ovocných. Po revitalizaci 
bude 70 stromů (většinou náleto-
vých) odstraněno a 49 nově vysaze-
no. 
MŠ – úprava zahrady - oplocení 
+doplnění herních prvků 
Začátkem letošního roku jsme vy-
pracovali projekt, který řeší doplně-
ní venkovních herních prvků na za-
hradě mateřské školy. Součástí pro-
jektu je oprava oplocení, výstavba 
altánku a pódium pro vystupování 
Projekt dostal název „Sluníčko za-
hradníkem“. Byla podána žádost na 
Státní fond Životního prostředí - 
program Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta. Cena dle projek-
tanta 1,4 mil. Kč (možnost 50% pod-
pory).  

Digitální povodňový plán – nový 
rozhlas  
Již na podzim loňského roku jsme si 
nechali vypracovat projekt na rekon-
strukci stávajícího obecního rozhla-
su. Letos jsme využili možnost a 
podali jsme žádost na OPŽP- pro-
gram Podpora preventivních proti-
povodňových opatření. Z tohoto 
programu lze realizovat tuto opravu 
obecního rozhlasu, včetně nové 

ústředny. Součástí projektu je ultra-
zvukový měřič hladiny vody v řece 
a tlakový reproduktor, který slouží 
pro varovný systém při vzniku po-
vodní. Cena dle projektanta je 2,84 
mil. Kč (70% možnost dotace). Rea-
lizace v případě poskytnutí finanční 
podpory by byla v roce 2019. 
Multifunkční nakladač 
Na základě prodeje zametacího 
vozu, který byl pro naše potřeby 
zbytečně velký a jeho provoz nee-
konomický, jsme se rozhodli, že 
pořídíme menší vícefunkční stroj. 
Chceme koupit stroj, který využije-
me pro celoroční údržbu chodníků 
a úklid celé obce. Vypsali jsme vý-
běrové řízení, kdy do 26. 3. 2018 
mohli výrobci podat cenovou na-
bídku. Předpokládaná cena stroje je 
1,5 mil. Kč. Věříme, že nákupem 
tohoto stroje zajistíme údržbu a 
úklid obce po celý rok a tím i zkva-
litnění života v naší vesnici. 
Zkvalitnění zázemí pro výuku 
odborných a praktických před-
mětů v ZŠ   
Jediným projektem, kde žádáme o 
podporu a kde ještě neznáme výsle-
dek, je rekonstrukce učeben che-
micko-fyzikální, jazykové, výpočetní, 
pracovních dílen a zahradních úprav 
před budovou školy. Součástí toho-
to projektu je i keramická dílna 
s pecí a bezbariérové přístupy do 
jednotlivých pavilonů. Žádost jsme 
podali v únoru loňského roku a 
doposud nevíme výsledek. Předpo-
kládané náklady na provedení pro-
jektu 5,27 mil. Kč (Žádost na IROP 
– možnost dotace až 90%). 
Sociální byty  
Připravujeme projekt, ve kterém 
chceme upravit prostory v budově, 
kde se nachází Česká pošta na soci-
ální byty. Jedná se o využití půdních 
prostor a úpravu již stávajících by-
tů, které nemají samostatné měření 
energií. Tímto projektem plánujeme 
vybudování čtyř nových bytů a 
úpravu stávajících šesti bytů. Před-
pokládaná realizace je, po vypraco-
vání  projektové dokumentace a 
stavebním řízení, v roce 2019. Mož-
nost dotace je 70% nákladů. 

Miroslav Brlica, místostarosta 

PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTŮ  

V prvních měsících letošního roku 
jsme pracovali na několika projek-
tech, které považujeme pro letošní 
rok za stěžejní. Výsledkem našeho 
úsilí bylo podání několika žádostí o 
dotační podporu na tyto projekty: 
Vyvážecí klanicová souprava  
Pro usnadnění práce v našich lesích 
jsme podali žádost na Státní země-
dělský intervenční fond o dotaci 
z Programu rozvoje venkova na vy-
vážecí klanicovou soupravu. Tato 
žádost byla úspěšná, z 585 žadatelů 
jsme se umístili na 72. místě. Pro-
běhla již i výběrová soutěž na doda-
vatele stroje. Vítězná dodavatelská 
firma je Zálesí a.s. Cena stroje činí 
895 000 Kč bez DPH, (dotace 50%). 
Předpoklad dodání stroje je duben 
2018. Pořízením této vyvážecí sou-
pravy bude doplněn náš vozový park, 
který slouží pro hospodaření 
v obecních lesích. Nákupem této 
soupravy už nebudeme muset za 
tyto služby platit soukromým do-
pravcům.  
Lesní hospodářský plán 
Pro hospodaření v našich lesích jsme 
si nechali vypracovat nový Lesní hos-
podářský plán. Cena za tento plán je 
110 tisíc Kč, pokrytí těchto nákladů 
jsme uplatnili z fondu Zlínského kra-
je. 
Oprava plotu fotbalového areá-
lu 
Opět jsme podali, stejně jako loni, 
žádost o dotaci na opravu plotu fot-
balového areálu z fondu POV Zlín-
ského kraje (možnost 50% dotace). 
Cena této opravy je na základě výbě-
rového řízení, které máme již 
z loňského roku 1 497 775 Kč. Uvi-
díme, zda budeme letos úspěšní. 
Oprava cesty ZD-Pulčín 
Již třetí rok žádáme o finanční pod-
poru na opravu cesty z areálů ZD 
(v délce 1,3 km) na Pulčín. Letos 
jsme podali žádost na Ministerstvo 
pro místní rozvoj, z programu obno-
vy obecního majetku po živelných 
pohromách. Cena dle projektanta je 
2,9 mil. Kč, možnost dotace je až 
70% nákladů. Snad se nám letos za-
daří a budeme moci tuto komunikaci 
konečně opravit. 
 



 

     Máme za sebou první pololetí. 
Většina žáků pracovala velmi pěkně. 
Podstatně méně je těch, u kterých 
nebylo vysvědčení moc povedené. 
Samozřejmě, čím vyšší třída, tím je i 
více učení, žáci se musí více 
připravovat, a proto si velmi cením 
těch, kteří mají samé jedničky i na 
druhém stupni – v 7.třídě Vendula 
Matušincová, Lucie Trochtová, Vlas-
tislav Šulák a v 9.třídě Monika Mato-
chová. Udělila jsem dvě pochvaly 
ředitele školy, není jich mnoho, ale 
vzhledem k tomu, že se dávají za 
mimořádné činy, výkony a spíše na 
konci školního roku, jsem moc ráda 
a gratuluji Robinu Slováčkovi z 
8.třídy, který má pochvalu  za účast a 
ocenění v literární soutěži a Leoně 
Trchalíkové z 9.třídy za příkladný 
přístup a plnění školních povinností. 
     Zajímavých akcí, které si pro žáky 
připravili učitelé, nebo i žáci sami, 
bylo v průběhu pololetí mnoho, 
uvedu např. Otevření školní čítárny, 
Halloweenská noc, Soutěž “Šikovné 
ručičky” s prodejní výstavou, Kultur-
ní program v Domově pro seniory v 
Loučce, Vánoční spirála, soutěž 
“Vánoční jedlička”, Projekt od 
zrníčka ke chlebíčku… 
     Druhé pololetí bude opět činoro-
dé. Ve dnech 3. - 6. dubna pořádáme 
na naší škole projektový týden pod 
názvem Dny ekologie, krajinot-
vorby a ochrany přírody. Jak 
název napovídá, budeme se zabývat 
aktivitami, které mají dětem přiblížit 
ekologické zemědělství a jeho 

význam při ochraně přírody a kra-
jinotvorby.  
     Cílem celého projektu je 
vytváření pozitivního vztahu dětí ke 
krajině a potřeby chránit životní 
prostředí v našich obcích a jejich 
okolí. Také se budou moci seznámit 
se subjekty, které se těmito aktivita-
mi zabývají jako jsou ZD Francova 
Lhota, Francovka o.p.s., Agrofyto 
Lidečko, Farma Šeliga, Envicentrum 
Vysoké Pole a Hucul Klub. Pomoc 
při realizaci a vytváření soutěží a 
aktivit nám přislíbila i SŠZP v 
Rožnově pod Radhoštěm.  
     Dovolí-li to počasí, rádi bychom 
s žáky 2. stupně přiložili ruku k dílu a 
pomohli s vyčištěním části Hamla-
zova potoka. 
     V tomto týdnu rovněž vyhlásíme 
soutěž pro děti, a to - pro 1. stupeň 
o nejlepší kresby a malby s 
tématikou ochrany přírody a pro 2. 
stupeň o nejlepší fotografie se 
stejnou tématikou. Nejúspěšnější díla 
budou vystavena v Infocentru na 
Pulčíně, kde proběhne 1. června  
slavnostní vernisáž a vyhlášení vítězů 
jednotlivých kategorií. 
     Rádi bychom, aby význam tohoto 
projektu měl nejenom vzdělávací 
aspekt, ale rovněž chceme v dětech 
vzbudit pocit zodpovědnosti za kus 
krásné přírody, ve které máme to 
štěstí bydlet. 

Mgr. Bc. Irena Rotreklová,  
ředitelka školy 

Ze školní družiny 
     Obě oddělení školní družiny jsou 

v tomto roce plně obsazena. Navště-
vuje je 55 dětí různého věku, proto 
se učí vzájemně si pomáhat mezi 
sebou při různých aktivitách. Záro-
veň spolu obě oddělení spolupracují 
a vzájemně se doplňují. Do činností 
se snažíme zařazovat, co nejvíce 
pohybových aktivit, jako jsou vycház-
ky do okolí školy, pobyt v tělocvičně 
a na školním hřišti. Setkali jsme se 
formou besedy s paní spisovatelkou 
Irenou Kopeckou. Pro místní kni-
hovnu, kterou vede, děti vyrobily 
výzdobu.  Ve spolupráci s OÚ Fran-
cova Lhota jsme pracovali s dětmi na 
výrobě adventních kalendářů, které 
byly součástí výstavy při rozsvícení 
vánočního stromu. V prosinci se 
včetně „Vánoční besídky“ uskutečnil 
zdařilý výlet s dětmi do Filmových 
ateliérů ve Zlíně. Pravidelně jsme 
začali využívat školní kuchyňku, kde 
se děti seznamují s vařením a připra-
vují různá jídla, což je velmi baví. 
Byla uspořádaná výtvarná soutěž „Já 
a kamarádi“, „Turnaj ve hře Dob-
ble!“, nebo „Pyžamové odpoledne“ 
pro děti. Věnujeme se aktuálním 
tématům během roku, jako jsou roč-
ní období, svátky, zimní olympiáda, 
měsíc knihy atd. V průběhu roku je 
dobrá spolupráce s rodiči i pedago-
gickým sborem. Vedení naší školy 
patří poděkování za finanční obnos, 
díky kterému jsme si mohli zakoupit 
stolní hry, stavebnice a hračky pro 
obě oddělení. 

       Bc. Lenka Šerá, vychovatelka 

Jaro už je za dveřmi a i naše školička 
již díky šikovným rukám učitelek 
zazářila jarními barvami. Všechny 
děti se již těší na pěkné sluneční dny 
a my tak budeme moci co nejvíce 
činností přenést ven. Jaro přivítáme 
probuzením broučků na naší zahradě 
a vynesením Moreny. Před Velikono-
cemi navštívíme Trochtovo muzeum 
a děti ze 2. třídy i Vsetínský zámek. 
Připomeneme si tak velikonoční 
zvyky na Valašsku.  

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
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2. května bychom Vás chtěli pozvat 
na Den otevřených dveří. V tento 
den si mohou rodiče dětí, které do-
vršily do 31.8.2018 alespoň dvou let 
věku, vyzvednout přihlášku pro zápis 
do naší MŠ s nástupem od září 2018. 
Samotný zápis = doručení vyplněné 
přihlášky - proběhne 14.5.2018.  
Bližší  informace najdete na webo-
vých stránkách MŠ, plakátech a v 
hlášení v místním rozhlase.  
 

V květnu ještě všichni navštívíme 
celkem 5x plavecký bazén v Brumo-
vě. Čekají nás i dva celodenní výlety 
do Vysokého Pole a ZOO v Lešné. 
Na závěr školního roku, ve spolu-
práci se základní školou, proběhne 
slavnostní rozloučení s předškoláky 
a jejich pasování na školáky. 
Našim dětem i Vám všem přejeme 
mnoho krásných slunečných dnů a 
radosti z probouzející se přírody.  

Za kolektiv MŠ  
Alena Silvestrová, ředitelka 



 
 
 

 
 

Zatímco v jiných farnostech bývá v 
adventní a postní době nabídka du-
chovní obnovy, u nás jsme v této 
věci pozadu. Lidé nakonec mají 
možnost se programů zúčastnit v 
blízkém okolí. Přece jen jsme ale 
letos na začátku postní doby prožili 
výjimku, když byla hostem v našem 
kostele slovenská kapela Lamač-
ské chvály. Jejich program není 
pouhým koncertem. Muzikanti pro-
kládají písně vyprávěním ze života i 
promítnutím fotek, například z pev-
nosti v Leopoldově, kde také svou 
nabídkou úspěšně oslovili i nejtěžší 
vězně. U nás „Lamači“ roztancovali 
k Boží chvále nejednoho z přespol-
ních hostů, kteří doplnili i tak výraz-
ný počet domácích. Podobné zážit-
ky mohou příznivci tohoto stylu 
sbírat na Vsetíně při United (letos 
23.-25.8.) nebo na jiných křesťan-
ských festivalech. 
  
Blíží se Velikonoce, které budou 
mít následující pořad bohoslužeb: 
Zelený čtvrtek 29.3. v 18.00 s obřa-
dem umývání nohou (zpívá scholič-
ka) 
Velký pátek 30.3. v 15.00 
Bílá sobota 31.3. ve 20.00 se zpěvem 
žalmů na hlasy v byzantském stylu 
Neděle vzkříšení – 1.4. v 7.30 
(scholička) a 10.30 (chrámový sbor) 
Velikonoční pondělí – jen 7.30 hod. 
Rodáka kardinála Štěpána Troch-
tu si s námi i letos připomenou 
hosté. Ve výroční den jeho úmrtí, v 
pátek 6.4. to bude parta z AG Kro-

měříž. Tamní schola doprovodí mši, 
kterou bude v 16.30 sloužit spirituál 
studentů P. Martin Sekanina. Dále ve 
čtvrtek 19.4. v 9.00 spolu s kněžími 
vsetínského děkanátu bude sloužit a 
kázat P. František Bezděk SDB z 
Fryštáku. Možná nám prozradí něco 
o nové střední odborné škole pro 
chlapce, která se otevře v Kroměříži 
a kde on bude působit. 
 Všem přeje požehnané Velikonoce – 
radost ze Vzkříšení 
 K zamyšlení – odpověď mladé 
mamince 
„Máte pravdu, že křest je dar, který 
chce Bůh nezištně nabídnout všem. 
Proto jsme také vaše děti pokřtili. 
Když ten první dorostl do patřičné-
ho věku, ptáte se, proč církev u dal-
ších svátostí něco požaduje. Proč to 
není opět jen nabídka, podle vzoru 
Ježíšovy velkorysosti? Proč najednou 
jakási příprava a setkávání? Jistě: ne-
musela by se konat žádná. A 
v ideálním případě by tomu tak bylo. 
Dítě se rádo modlí i samo, zná dob-
ře příběhy z biblických dějin, prožívá 
s pochopením bohoslužbu, protože 
v tom všem vnímá Ježíše Krista, kte-
rý tam skrytě působí. Potom už stačí 
takové dítě přivést a oznámit, že je 
zralé se vyzpovídat. A hned může 
mít své první svaté přijímání, třeba 
na konci první třídy! A vy jste při 
svatbě a znovu při křtu dětí slibova-
la, že tímto směrem chcete praco-
vat. Jen pokud je slib nesplněn, začí-
ná ve třetí třídě výuka, která supluje, 

Akce KČT v I. čtvrtletí 2018 
Letošní zima přinesla mrazy ale ne-
dostatek sněhu. Proto se nekonal 
přejezd Okolo Francovky ani pře-
jezd Javorníků. Pár odvážlivců na 
běžkách chodilo, ale nebyla to ta 
pravá běžkařská pohoda. 
•  1.1.  Novoroční setkání na 

rozhledně    
          (34  účastníků, trasa 5 km) 
• 30.1.  Val. Senice – Pulčín     
          (10  účastníků, trasa 10 km) 
•  8.3.  Ledopády      
          (16  účastníků, trasa 8 km) 

Z NAŠÍ FARNOSTI 
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TURISTICKÝ ODDÍL 

co už mohlo být hotové z rodiny. 
Nepřímo nahazujete otázku, jestli 
nestačí na nedělní bohoslužbě dítě 
samotné, když přece hlavně o ně jde. 
Zkusím to vysvětlit. Ano, je to i jeho 
příprava, ale nejen. Dítě se učí příkla-
dem. A to nejvíc příkladem od toho, 
kdo je mu nejbližší. Proto je velmi 
zrádné dítě jen ke kostelu doprovo-
dit, a přitom ho nedoprovázet také 
uvnitř v prožívání bohoslužby. Když 
vedle něj chybíte v kostelní lavici, 
řekne si: Toto celé není vůbec důle-
žité, jinak by tu máma byla se mnou. 
A můžete vysvětlovat, jak chcete, 
ono ví svoje z vašeho postoje, který 
nezamaskujete líbivými slovy. Myslím 
tedy, že nemáte pravdu v tvrzení, že 
„církev od křtu k přijímání zlomyslně 
zvyšuje laťku“. Nejde spíš o to, že 
nechá vytříbit postoj rodičů k víře? 
Pokud mysleli slib u křtu vážně, rádi 
dítěti dopřejí další svátosti i za cenu 
nutného angažování se při přípravě. 
Pokud ne, pravdivě řeknou: tím, co 
nežijeme, nebudeme zatěžovat ani 
děti …“ 
 Čtenář snadno zrekonstruuje hrubé 
zn ěn í  d op i s u  mami nk y .  C e l á 
„korespondence“ je však zobecněním 
mnoha příběhů z více farností, netýká 
se konkrétní jednotlivé rodiny. A hlavně 
nemá za cíl nikoho vystrašit, ba naopak: 
zvu srdečně k osobnímu setkání všech-
ny, jimž nebo jejichž dětem některé 
svátosti „utekly“. Můžeme spolu hledat, 
jak na to. 

otec Stanislav Zatloukal, farář 

• 11.3.   Haluzická tiesňava u 
Trenčína     

           (8  účastníků, trasa 13 km) 
Připravujeme – známé termíny: 
• 14. 4. Zahájení tur. sezóny na 

Pulčínských skalách 41. roč-
ník 

• 28.4. Zájezd na Pálavu – bude 
upřesněn 

• 19. 5. Makyta – turistický 
pochod ( letos asi z Lazů) – 
34. ročník 

Další akce budou inzerovány na ná-
stěnkách v obci. 

     Karel Sucháček, KČT  

Restaurace U Ptáčků je známá pořá-
dáním karetních turnajů. 
V sobotu 20. ledna se zde uskutečnil 
15. ročník Memoriálu Jana Zimka.  
Zúčastnilo se 28 hráčů. Nejlepší z 
místních byl Alois Bednář na čtvrtém 
místě, Alois Filák byl dvacátý druhý.  
Nově zde vznikl turnaj s názvem 
Josefovský mariáš. Toto zápolení 
bylo v sobotu 17. března. Zúčastnilo 
se 27 hráčů. Nejstaršímu bylo 85 let. 
Alois Bednář byl opět na čtvrtém 
místě a Alois Filák na patnáctém.  

M.Ptáček 
 

KARTY 
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Vypalování trávy 
Zákonem č.133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších před-
pisů, je mimo jiné stanoveno, že 
fyzická osoba je povinna počínat si 
tak, aby nedocházelo ke vzniku po-
žáru, zejména při používání tepel-
ných, elektrických, plynových a ji-
ných spotřebičů a komínů, při skla-
dování a používání hořlavých nebo 
požárně nebezpečných látek, mani-
pulaci s nimi nebo s otevřeným 
ohněm či jiným zdrojem zapálení (§ 
17, odst.1, písm. a). Dále fyzická 
osoba nesmí provádět vypalování 

porostů (§ 17, odst.3, písm.f). 
U povinnosti právnických osob a 
podnikajících fyzických osob je v § 5 
odst. 2 zákona o požární ochraně 
uvedeno, že právnické osoby a pod-
nikající fyzické osoby nesmí vypalo-
vat porosty. Při spalování hořlavých 
látek na volném prostranství jsou 
povinny, se zřetelem na rozsah této 
činnosti, stanovit opatření proti 
vzniku a šíření požáru. Spalování 
hořlavých látek na volném prostran-
ství včetně navrhovaných opatření 
jsou povinny předem oznámit územ-
ně příslušnému HZS kraje, který 

HASIČI 

Rozpis jarního kola fotbalové sezó-
ny 2017/2018 - muži 
 

Semetín  - Fr.Lhota            25.3.   16.30  
Fr.Lhota -  Val.Polanka         1.4.   15:30 
Hor. Lideč - Fr. Lhota          7.4.   15:30 
Fr. Lhota - Lidečko            15.4.   16:00 
Zašová - Fr. Lhota             22.4.   16:00 
Hovězí - Fr. Lhota             29.4.   16:30 
Fr. Lhota - Halenkov            6.5.   16:30 
Hutisko - Fr. Lhota            12.5.   16:30 
Fr.Lhota - Ratiboř              20.5.   16:30 
Lhota u Vs. - Fr. Lhota        27.5.  17:00 
Fr.Lhota - Prlov                   3.6.   17:00 
Prostř. Bečva - Fr.Lhota     10.6.   17:00 
Fr.Lhota - Hrachovec         17.6.   17:30 

Rozpis jarního kola fotbalové se-
zóny 2017/2018 - dorost 
 

Fr.Lhota - Vidče/V.Bystř.    7.4.   12:30 
Jarcová - Fr.Lhota            28.4.    10:00 
Fr.Lhota - Ústí                   5.5.   13:30 
Juřinka - Fr. Lhota              13.5.  13:30 
Fr.Lhota - D.Bečva/Hut     19.5.   13:30 
Hrachovec - Fr.Lhota        26.5.   13:30 
Podlesí - Fr.Lhota               2.6.   13:30 

Rozpis jarního kola fotbalové sezó-
ny 2017/2018 - žáci 
 

F.L. - Ratiboř/Kateřinice      6.5.    14:00 
Val.Polanka/Lužná - F. L.    15.4.    10:15 
Fr.Lhota - Hošťálková       22.4.    14:00 
Jablůnka/Růžďka - F. L.       28.4.   14:00 
Ústí - Fr.Lhota                  13.5.    13:00 
H.Lideč/V.Příkazy - F. L.     20.5.    11:00 
Fr.Lhota - FC Vsetín          27.5.    14:00 

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK 

Dne 7.4.2018 proběhne v obci hromadné očkování psů proti vzteklině v těchto časech: 
  8:00 -  8:30   hod.    Pulčín, před hospodou 
  9:00 - 10:00   hod.    Fr. Lhota u Jitřenky 
10:30 - 11:30   hod.    Fr. Lhota hospoda u Ptáčků 
Očkování proti vzteklině je u psů povinné ze zákona. Dále je možné po předchozí domluvě na  tel. čísle 723941625  
nebo emailu prozvirata@gmail.com zajistit také: 
očkování i proti kombinaci dalších psích nemocí (psinka, parvoviroza, infekční zánět jater, parainfluenza, leptospiro-
za), proti borelióze, tetanu, očkování koček (kočičí herpesviroza, kaliciviroza, infekční panleukopenie koček), očko-
vání pet králíčků (králičí mor, myxomatoza), vakcinaci proti vzteklině s tříletou účinností, přípravky proti blechám a 
klíšťatům 
Bude zajištěn prodej odčervení pro psy a kočky (dle váhy zvířete). 
Vzhledem k tomu, že je povinné vést evidenci naočkovaných zvířat, přineste si s sebou prosím očkovací průkaz a 
vyplněný formulář o zvířeti. 
Při nepříznivém počasí se akce ruší, majitelé psů si mohou domluvit náhradní termín vakcinace na výše uvedených 
kontaktech. Taktéž pokud majiteli nevyhovuje určený termín, lze domluvit vakcinaci v jiném termínu. 

 MVDr. Tereza Ptáčková 
 

Naši fotbalisté - muži se na novou sezónu připravovali dvěma zápasy na umělém trávníku. V Brumově-Bylnici  
měli za soupeře Valašské Klobouky, zápas skončil nerozhodně 3:3. Další zápas sehráli ve Slavičíně-Hrádku  
s Valašskou Poĺankou B. Tady naši vyhráli 4:1 

může stanovit další podmínky pro 
tuto činnost, popř. může takovou 
činnost zakázat. Ustanovení zvlášt-
ních právních předpisů nejsou tímto 
dotčena. Další normou, která tuto 
problematiku řeší, je nařízení Zlín-
ského kraje č.3 ze dne 28.11.2011, 
kterým se stanoví podmínky k zabez-
pečení požární ochrany v době zvýše-
ného nebezpečí vzniku požáru. Při 
pálení na otevřených ohništích je 
nutné také respektovat ustanovení 
speciálních právních předpisů. Jedná 
se o zákon č.185/2001 Sb., o odpa-
dech a o změně některých dalších. 

Martin Bambuch 
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   Lesnictví a lesnické vědy rozlišují 
několik hospodářských způsobů 
pěstování lesa a tvarů lesa: 
 Les semenný (vysokokmenný, 
vysoký) je tvar lesa vzniklý ze se-
mene buď síjí, umělou sadbou se-
menáčků či sazenic nebo přiroze-
nou obnovou-ze semen spadlých 
z matečných stromů. Takovýto les 
se vyznačuje zpravidla dlouhým 
produkčním obdobím - doba ob-
mýtí (optimální doba mezi založe-
ním a mýcením porostu) je obvykle 
nejméně stoletá, a těžené stromy 
dosahují značných rozměrů. Les 
vysoký je nejčastější a nejrozšíře-
nější  
tvar lesa. Jedná se o generativně 
obnovený porost – tj. ze semene. 
 

 Les výmladkový (nízký) neboli 
pařezina je hospodářský tvar lesa 
výlučně založený na systematicky 
opakované vegetativní obnově vý-
mladky pařezovými popř. i ko-
řenovými (nově vyrostenými nad-
zemními částmi dřevin)– tzn. perio-
dickým seřezáváním (těžením) 
kmenů či kmínků. Obmýtí je urče-
no především optimální výmladnos-
tí, druhem dřeviny, stanovištěm a 

SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU 

V zimních měsících jsme se s našimi 
zaměstnanci věnovali údržbě chod-
níků a veřejným prostranstvím.   
 

Základní škole jsme pomohli 
s opravou tří stropů, kde byly ne-
vhodné plechové podhledy nahra-
zeny sádrokartonovými. Tyto nové 
podhledy splňují hygienické poža-
davky  vče tně  akust i ckých . 
S vedením školy plánujeme postup-
nými kroky další opravy, kdy nej-
větší investicí bude rekonstrukce 
topení, které dosluhuje. Některé 
radiátory jsou již v havarijním stavu. 
Tyto opravy nám komplikuje nevy-
řešená situace s dotací na opravu 
učeben.  

Mateřská škola provedla výměnu 
stínících prvků v oknech, kdy již 
nefunkční žaluzie nahradily rolety. 
Bylo vyměněno i počítačové vyba-
vení, které zde bylo již zastaralé.  
 

Probíhají práce na rekonstrukci 
Hasičské zbrojnice, kde se pracuje 
zatím uvnitř budovy. S přístavbou 
začneme v jarních měsících.  
 

V lednu jsme provedli prořezávku 
porostů kolem cest na Bechov a 
úpravu doznalo i „ Hrábčí“ pod 
obecními řadovkami.  
 

Provedli jsme opravu obecního 
bytu, kde byly problémy s vlhkostí.  
 

 

Připravujeme materiál na nové 
lavičky pro areál Kardinálovy za-
hrady.  
 

V létě chceme opravit autobuso-
vou zastávku „ U Raisů“ a na Pulči-
ně nahradit starou plechovou za-
stávku za novou.  
Letos máme v plánu vyřešit parko-
vání u Mateřské školy, chceme 
vybudovat chodník od zastávky „ U 
Pavlíků“ do „ Kočičiny“, opravit 
fasádu na obecní stolárně a další 
práce, o kterých vás budeme prů-
běžně informovat.     
  

místostarosta 

výší očekávané produkce; pohybuje 
se v rozmezí 5 let(vrbové prutníky, 
moderní lignikultury rychlerostou-
cích dřevin – např. japonské kultiva-
ry topolů pro produkci biomasy) až 
40 let (dub, habr, buk), popř. 60 let 
(olše na vodou ovlivněných stanoviš-
tích). Výmladkový les roste díky 
možnosti čerpat živiny z živých 
kořenových systémů zpočátku 
velmi rychle, takže výškový i tloušť-
kový přírůst dřevin kulminuje podle 
úrodnosti stanoviště o 20-30 let 
dříve než v semenném lese. Těžené 
dřevo má však výrazně horší jakost, 
je sukaté, ve spodní části kmene 
zakřivené a má horší technické vlast-
nosti. Celková produkce vitálního 
dobře pěstovaného výmladkového 
lesa se vyrovná produkci semenného 
lesa, kvalita je však podstatně nižší. 
Tady se jedná o vegetativně obno-
vený porost, jehož kořeny mohou 
mít i několik století. 
 Hospodářský tvar výmladkového 
lesa je historicky velmi starý; kryl 
zejména potřebu palivového dříví a 
sloužil pro hrabání steliva 
(opadaného listí používaného ke 
stlaní dobytku ve chlévech na místo 

kdysi ceněné slámy). Pro technologic-
kou jednoduchost byl spojen se sou-
kromým vlastnictvím lesů malé výmě-
ry.  Se změnou hospodářského účelu 
výmladkový les ztratil mnoho ze své-
ho opodstatnění a byl převáděn na 
les vysoký. V poslední době se 
v alternativním zemědělství doporu-
čuje takto pěstovat palivové dříví a 
rádoby odborníci se snaží tomu do-
dat na zajímavosti i novým počeště-
ným názvem – kopicování  
(z anglického coppicing – seřezávání). 
K tomuto způsobu pěstování se nej-
více hodí  dřeviny, které bujně obrá-
žejí z pařezů, např. lísky, habry, jedlé 
kaštany, lípy, jasany, olše, břízy, jilmy, 
hlohy, javory, jeřáby, vrby. Pro pří-
klad každý živý plot je pařezinou, 
nebo jím je také břehový  
porost podél potoku apod. Výmlad-
kový les přispěl k zachování původ-
ních populací dřevin a biodiverzity.  
 

Les sdružený (střední) je etážový 
hospodářský tvar lesa, v němž spodní 
etáž je tvořena lesem výmladkovým, 
horní etáž pak různě starými stromy 
semenného původu. Ve spodní etáži 
se pěstují listnaté dřeviny, které mají 
spolehlivou výmladnost a snášejí stín 
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VÝROČÍ MÍSTNÍ FIRMY 

PRODEX, s.r.o. v roce 2018 
1.března 1993 se začaly psát ději-
ny společnosti PRODEX, s.r.o. 
Francova Lhota 445. Společnost 
byla sice Krajským soudem 
v Ostravě zaregistrována již 
17.února 1993, ale až od 1.3.1993 
byly podepsány všechny pracovní 
smlouvy se zaměstnanci, kteří byli 
původně zaměstnanci přidružené 
výroby ZD Francova Lhota. Jedna-
lo se o 116 lidí, včetně brigádníků. 

Plat zaměstnanců se v roce 1993 
pohyboval od 2 500,- Kč do 4000,- 
Kč. Za dvacet pět let činnosti se 
v pracovním poměru vystřídalo 
celkem 281 zaměstnanců. Brigád-
nických smluv bylo uzavřeno 425. 
Původních zaměstnanců, kteří po-
depsali smlouvu 1.3.1993 je už  
pouze třináct. 
Dne 9. března 2018 proběhla 
v prostorách družstevního domu 
oslava 25.výročí založení této spo-

lečnosti. Celkem bylo pozváno sedm-
desát lidí. Všichni zaměstnanci dostali 
dárky s upomínkou na 25. výročí fir-
my a finanční pozornost. 
K 1.3.2018 zaměstnává společnost 
sedmdesát lidí. Jejich průměrný věk je 
46,59 let.  

Josef Trchalík, jednatel společnosti 
 

ale i dřeviny vyžadující více světla. 
Horní etáž tvoří hospodářsky hod-
notné dřeviny, nejčastěji dub, též 
javory, jilmy, třešeň, modřín, popř. i 
topoly a bříza. Sdružený les udržuje-
me tím, že se při každém mýcení 
výmladkové etáže ponechá nebo vy-
sadí určitý počet jedinců semenného 
původu. Sdružený les je překonaným 
hospodářským tvarem; protože nevy-
užívá produkčního potenciálu stano-
viště, byl u nás v minulosti převáděn 
na les vysokokmenný. Dnes je nejvíce 
rozšířen ve Francii a v Německu, ale 
zaznamenává renesanci i jinde, a to 
zejména pro vysokou potenciální 
druhovou rozmanitost. Sdruženým 
lesem, avšak v tomto tvaru dále ne 
pěstovaným, jsou u nás části někte-
rých obor a bažantnic.  
 

Takovýmto středním lesem je i naše 
„Hrábčí“ pod řadovými domy, kde 
plní důležitou roli hlavně jako zpev-
ňovací biopás svahu vedle ostatních 
neproduktivních o to možná důleži-
tějších funkcí: větrolam, omezení 
prašnosti, úprava vzdušné vlhkosti ve 
svém blízkém okolí, vzrostlá estetická 
zeleň v centru obce apod. Někdy nás 
i „pozlobí“ podzimním opadem listí 
na chodník, či vrháním zimního stínu 
na zamrzající vozovku hlavní cesty. 
Ovšem jedná se o lesní porost, o 
který je potřeba pečovat a pro to jste 
si mohli zajisté všimnout, že 
v průběhu letošní zimy jsme započali 
s obnovou a prostorovou úpravou 
tohoto našeho obecního lesíka. Dí-

lem se jedná o výchovný zásah pro-
bírkou a dílem  o obnovu porostu se 
snahou o podporu výmladnosti. To-
to opatření mělo být dle mého sou-
du provedeno již mnohem dříve 
(možná i o několik dekád), poněvadž 
s rostoucím věkem pařezů se ome-
zuje ochota k jejich omlazování a 
snižuje se kvalita kmenů společně 
s prosycháním korun. Na několik 
sezon ponecháme porost „svému 
osudu“ a všemocné přírodě s tím, že 
budeme bedlivě sledovat nakolik se 
zamýšlený plán obnovy zdařil či niko-
liv. Možná budeme muset doplnit 
volná místa pod porostem sazenice-
mi vhodných dřevin třeba i pro zvý-
šení druhové rozmanitosti, ale vě-
řím, že velká část pařezů zachová 
živý kořenový systém a rozhodne se 
spolupracovat a využije svou přiro-
zenou schopnost vyhánění nových 
výmladků. V každém případě letošní 
zásah byl pouze dílčí  a v budoucnu 
budeme v obnově pokračovat. Po 
jarním rašení listů nebude zásah 
v porostu téměř znatelný a do bu-
doucna porost opět zhoustne a zvýší 
své zakmenění. 
Omlouvám se za různá omezení 
chůze a pozemní dopravy při prová-
dění této velmi složité těžby, neboť 
většina korun stromů doslova 
„visela“ nad vozovkou a chodníkem 
a bez těžké lesní techniky by směro-
vé kácení bylo u mnoha stromů ne-
proveditelné.  De facto se jednalo o 
rizikové kácení dřevin, které bývá  
 

v zástavě vždy komplikované. Proto-
že jsme byli nuceni pro eliminaci 
škod na nezbytnou dobu odstranit 
nadzemní vedení kabelů vedle chod-
níku, tak se omlouvám i za dočasné 
odpojení místního rozhlasu pro část 
Dolňanska.   
 

 Dovoluji si upozornit občany, kteří 
využívají chodníky a schody přes 
Hrábčí vedoucí, že vždy vstupují na 
lesní pozemek a zde platí lesní zákon 
(zák. č.289/95 sb. ve znění pozdějších 
předpisů) se svými prováděcími před-
pisy a tento mimo jiné zakazuje ničit 
a poškozovat lesní dřeviny a rostliny, 
narušovat půdní kryt, hrabat stelivo 
nebo rozdělávat oheň. Dále zákon 
umožňuje neomezený vstup na les-
ní pozemky, ale  pouze na vlast-
ní nebezpečí!  (neplatí pro místa 
oplocená a označená zákazem vstupu
- tam je vstup zapovězen vždy!). Je 
nutné kdykoliv počítat s pádem suché 
větve, části kmene nebo celého stro-
mu zvlášť při větrném počasí! I 
z tohoto důvodu byl proveden výše 
popsaný těžební zásah. Spousta stro-
mů je již hodně nahnilá, což velmi 
snižuje statiku stromu a v korunách 
se vyskytují suché větve. Upozornění 
o nebezpečí pádu stromu nebo větve 
platí i pro občany parkující vozidlo 
v blízkosti lesa. Prosím, poučte i své 
děti o možném riziku, předejdeme 
případným nepříjemnostem, kterým 
vládne vyšší moc. 

Jan Brlica, správce obecních lesů 



 

 

OTEVÍRÁNÍ PULČÍNSKÝCH SKAL                                                           KČT Fr.Lhota 
Zahájení turistické sezóny 
                                              
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU              Obec 
prostranství před kulturním domem 
 
STAVĚNÍ OBECNÍHO MÁJA                                                                      MS Fr.Lhota 
Občerstvení zajištěno 
 
SETÍ OBILÍ NA TROCHTOVĚ POLI                                                          Valašská nadace 
 
VÝROBA PÍŠŤALEK                                                                                     Základní škola 
Pan Surovec bude učit děti výrobě píšťalek 
 
HRADNÍ VĚŽ - SOUTĚŽ V ŠACHU   - 22. ročník                                     Valašská nadace 
Finále hrané formou živých šachů na nádvoří hradu. Doprovodný program 
 
DEN MATEK                                                                                                 Kulturní komise 
 
TURISTICKÝ POCHOD MAKYTA                                                             KČT Fr.Lhota 
Sraz v 8.00 u Ranče U Zvonu 
 
 
POUŤOVÁ ZÁBAVA PULČÍN                                                                   SDH Pulčín 
Za nepříznivého počasí v KD Fr. Lhota 
 
SVATODUŠNÍ POUŤ V MÍSTNÍ ČÁSTI OBCE PULČÍN 
 
 
KÁCENÍ MÁJA                                                                                              MS Fr. Lhota 
Pokácení májky s následným koncertem  skupiny CIMENT 
Kácení od 18.00 hod., koncert od 19.00 hod 
 
SETKÁNÍ SCHÓL NA SV. HOSTÝNĚ                                                      Valašská nadace 
1. ročník spolupráce s klubem autoveteránů 
 
DEN DĚTÍ                                                                                                     Sdružení rodičů při ZŠ         
Zábava, skákací atrakce, soutěže a hry pro děti 
 
ALOISOVSKÝ MARIÁŠOVÝ TURNAJ                                                        Milan Ptáček 
10. ročník soutěže v karetní hře 

 
 

So 14.4.2018 
turistická akce 

 
So 21.4.2018 

9.00-11:00 hod. 
 

Po 30.4.2018 
u kulturního domu 

 
Duben 

 
Duben 

 
 

So 5.5.2018 
Brumovský hrad 

 
Ne 13.5.2018 

 
So 19.5.2018 

turistická akce 
 
  

 So  19.5.2018 
areál u IC Pulčín 

 
Ne 20.5.2018 

Pulčín 
 

Pá 25.5.2018 
u kulturního domu 

 
 

So 16.6.2018 
 
 

So 16.6.2018 
fotbalové hřiště TJ 

 
So 23.6.2018 

U Ptáčků 

KALENDÁRIUM 

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo I/2018 vyšlo 28.3.2018 v počtu 510 ks. 
Připomínky, náměty a dotazy, které rádi přijmeme, zasílejte na adresu: Obec Francova Lhota, Francova Lhota 325, 756 14  
Telefon:  571 458 237  E-mail: obec@francovalhota.cz 

www.francovalhota.cz, www.facebook.com/fr.lhota 

Stříhání a úprava psů 
a ostatních domácích zvířat 
- stříhání a trimování 
- vyčesávání staré srsti 
- koupání, fénování 
- stříhání drápků 
- úprava na výstavu 
Služby budou poskytovány  
v ZD - budova bývalé katedry 
Zuzana Špačková 
objednání tel.: 608 212 833 
web: salon-pro-psy-maggie.webnode.cz 

Cvičení na trampolínkách 
Kde: v budově základní školy v bývalé     
        tělocvičně 
Kdy: každý čtvrtek 
Čas: od 17.00 hod.  
      (doba cvičení cca 60 minut) 
 
Nutnost rezervace na telef.č. 733105316 
 
Podmínkou účasti je minimální věk 15 let 

INZERCE 


