
s koncem pololetí Vám opět přinášíme novinky z činnosti našeho úřadu, škol a složek. Z 
kalendáře si můžete vybrat některou z připravovaných akcí. Doufáme, že se na mnoha z 
nich potkáme. Přejeme Vám ve zdraví prožité léto, pěkné počasí, dobrou úrodu na za-
hrádkách a houbařům plné košíky hub.  

Vážení spoluobčané, 

Informace o dopravním 
značení v místní části obce 
Kočičina. 
V zájmu bezpečnosti všech 
občanů této části obce a přede-
vším dětí, přistoupila obec na 
dopravní značení, které v této 
obytné zóně dovoluje maximál-
ní rychlost 20km/hod. Toto 
značení bylo projednáno dle 
platných předpisů s Policií ČR a 
referátem dopravy Vsetín. Jde o 
delší úsek mezi začátkem a 
koncem značky obytná zóna a 
tudíž zde musí být osazeny dva 
zpomalovací retardéry. Proza-
tím byl osazen první retardér u 
RD č.p. 311.  
Umístění tohoto retardéru bylo 
schváleno radou obce dle návr-
hu policie ČR, nikoliv na žádost 
konkrétního občana. Je umístě-
ný v místě kde je křižovatka.            
Žádáme důrazně občany této 
části obce, aby nenapadali a 
neuráželi jmenovité občany a 
tím se dopouštěli přestupků. 
Pokud má někdo se značením 
problém, ať se zastaví na obci. 
Nikdo nemůže požadovat rych-
lejší jízdu než dovoluje toto 
značení. Již několik let je toto 
zpomalení dopravy v dolní části 
obce v ulici za Rančem u Zvonu 
a u Řadovek a nebyl vznesen 
žádný protest. Občané pocho-
pili, že bezpečnost je v zájmu 
nás všech. 

starosta 
 

Dopis z ČEZu panu staros-
tovi 
„V poslední době se stále častě-
ji setkáváme s případy, kdy se 
někteří jedinci vydávají za naše 

zaměstnance a lstivým způsobem 
naše klienty obelhávají s cílem 
získat vlastní prospěch. Rádi 
bychom Vás požádali o pomoc 
při informování obyvatel s naším 
postupem a ochránili tak Vaše 
obyvatele před praktikami těchto 
lidí. Jako distributor elektrické 
energie nevybíráme žádnou ho-
tovost, nepotřebujeme od klien-
tů na místě předkládat žádné 
doklady. Do objektu či na nemo-
vitosti vstupují naši zaměstnanci 
jen k účelům definovaných 
v energetickém zákoně např. 
z důvodu oprav a revize našeho 
zařízení, odečtu elektroměrů 
apod. Naši zaměstnanci u sebe 
vždy mají služební průkaz 
s fotografií a jeho identitu lze 
ověřit na bezplatné poruchové 
lince 800 850 860“. 

ČEZ Distribuce, a.s. 
Žádáme občany, aby vzali tento 
dopis na vědomí a vyvarovali se 
tak možným nepříjemnostem. 
 

Upozornění 
Důrazně upozorňujeme, že vyřa-
zené elektrospotřebiče (ledničky, 
televize, pračky apod.) se odklá-
dají do elektrodomku, který je 
umístěný v areálu stolárny U 
Juráčků. Přivážet je zde mů-
žete pouze v době přítom-
nosti obsluhy, tj. každou 
sudou sobotu od 8.00 do 
10.00 hod. Není dovoleno 
ukládat věci před elektrodo-
mek mimo tuto dobu. 
 

Připomínáme 
Při roznášení minulého čísla 
zpravodaje Vám byl doručen i 
tiskopis Evidenční karta pro 
držitele psa s tím, aby tento 

vyplněný tiskopis vrátil každý 
majitel psa na OÚ do 30.6.. t.r. 
Pokud jste tiskopis doposud 
nevrátili, žádáme o urychlené 
splnění této povinnosti.  
Dále byla pro některé z Vás ke 
zpravodaji přiložena obálka se 
žádostí o návštěvu úřadu ve věci 
ověření podpisu na Smlouvě o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(kanalizace ČŘB). Ani tuto povin-
nost zatím všichni oslovení nespl-
nili. Znovu je proto žádáme, aby 
se  dostavili do naší kanceláře na 
ověření podpisu na smlouvě (OP  
nutný). 
 

Návštěvy jubilantů 
Do konce minulého roku bylo 
zvykem, že občany, kteří dovršili 
„kulatého“ životního jubilea na-
vštěvovaly členky kulturní komise 
s dárkem a přáním. Stále častěji 
však docházelo k tomu, že pro 
jubilanty byla návštěva spíše zátě-
ží. Starali se o pohoštění, které 
jim musel někdo z rodiny pomá-
hat připravit. Takto to ale nikdo 
nechtěl. Bylo to spíše o tom, že si 
jubilanti mohli s návštěvou popo-
vídat, gratulanti nechtěli žádnou 
péči. Proto OÚ přistoupil na to, 
že jubilanti (70,75,80,85,90,95 a 
více let) obdrží v den narozenin 
obálku s přáním a poukázkou na 
nákup libovolného zboží v pro-
dejnách Jednoty. 
Osobní gratulace už budou pouze 
v případech Zlaté svatby. 
 

Dovolená 
Upozorňujeme čtenáře, že Místní 
knihovna ve Francově Lhotě bude 
uzavřena z důvodu dovolené od 
23. července do  
6. srpna 2018. 
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Otevírání Pulčínských skal 
Zahájení proběhlo 14. dubna v prostoru 
Ludmiliny skály a v místě, kde se dělí 
modrá a červená turistická značka – 
místo bude mít na tabulkách turistických 
rozcestníků název Vyhlídka. Akce se 
zúčastnilo asi 150 turistů, nejvíce 
z Kopřivnice, pak ze Vsetína, Val. Meziří-
čí, Fr. Lhoty a Střelné. Dále z Lidečka, 
Frýdlantu, Zlína, Hranic a dalších oblastí 
(i z Čech). Od nás bylo letos více než 
dvacet účastníků včetně dětí. Ty také 
zlatým klíčem odemkly skály i celou 
přírodu. Po zahájení se opékaly špekáč-
ky na tábořišti. Počasí vyšlo úplně nád-
herné. Zajímavost – při procházení sa-
dem vyfotili účastníci krásně zbarveného 

dudka obecného.  
 

Muzeum Kardinála Š. Trochty 
Ve čtvrtek 19. dubna byl slavnostně 
pokřtěn bronzový reliéf kardinála 
Trochty na budově muzea. Na tuto 
malou slavnost pozval občany Otec 
Stanislav. Autorkou díla je mladá akade-
mická sochařka Kristina Vesková. Ta 
vysvětlila způsob své práce, jednotlivá 
zobrazená znamení na tomto umělec-
kém díle a také to, že pro zobrazení 
podoby Štěpána Trochty si vzala za vzor 
fotografii z jeho civilního života. 
 

Setí obilí na Trochtově poli 
Počasí letos dovolilo členům  Valašské 
nadace zahájit 16. ročník akce Od zrníč-

ka ke chlebíčku 24. dubna. S prací 
pomáhal pan Kořenek a pan Krajča. Na 
setí se podíleli žáci druhé třídy místní 
školy s paní učitelkou Evou Novosado-
vou. 
 

Slet čarodějek na Pulčinách 
Letos poprvé si tuto akci pořádali míst-
ní.  Čarodějnice se slétly 28. dubna. Po 
průvodu obcí byl u trampské hospody 
U Willyho zapálen oheň. Následovala 
veselice při živé hudbě. 
 

Stavění máje 
Členové Mysliveckého spolku Francova 
Lhota pozvali 30. dubna občany ke kul-
turnímu domu na Stavění máje. Připra-
veno bylo občerstvení. a společné pose-
zení. 

Film Tíha oběti 
V listopadu minulého roku byla 
v místním KD slavnostní premiéra jme-
novaného filmu. Ten se během roku 
prodával na DVD a 3. června byl promí-
taný v kině ve Valašských Kloboukách. 
V minulých dnech přišla na náš OÚ milá 
zpráva. Film byl zařazen do 21. ročníku 
přehlídky muzejních filmů. A Muzeu 
Francova Lhota a Zdeňku Zvonkovi tu 
byla 14. června t.r. udělena cena Velké 
kopí Černého Janka. Tato cena byla zís-
kána za filmové intenzivní zpracování 
osudu kardinála Štěpána Trochty. Pře-
hlídka se konala v Muzeu Jana Amose 
Komenského v Uherském Brodě.  
 

Koncert skupiny Black Band 
Nejenom pro místní seniory uspořádala 
v pátek 22. června 2018 kulturní komise 

Vernisáž výstavy v IC Pulčín 
2. června se v Galerii IC Pulčín konala 
vernisáž Výstavy fotografií a výtvarných 
prací žáků místní školy s přírodní témati-
kou.  
Výstava potrvá do 31. srpna 2018.  
Doporučujeme její návštěvu. Informační 
centrum je po dobu prázdnin otevřeno 
denně. 
 

Dětský den 
Oslavu Dětského dne uspořádalo Sdru-
žení rodičů při ZŠ v sobotu 16. června 
2018. Na fotbalovém hřišti byly pro děti 
připraveny soutěže, nafukovací atrakce, 
tetování aj. Pro děti byla připravena 
sladká odměna a pro všechny bohaté 
občerstvení. Letos byly pořadatelé 
s účastí dětí spokojeni.  
 

 

koncert hudební skupiny Black Band. 
Skupina je známá z vysílání TV Šlágr. 
Naši senioři měli vstupné zdarma. Sál 
zaplnilo asi 140 spokojených posluchačů.  
 

Aloisovský mariášový turnaj 
V sobotu 23.6.2018 proběhl v hostinci 
U Ptáčků 10. ročník Aloisovského mari-
ášového turnaje. Zúčastnilo se ho 33 
hráčů. První místo obsadil Ladislav Piclík 
z Moravského Písku (656 bodů), druhé 
místo Josef Juřička z Leskovce (629 bo-
dů) a třetí místo Bob Krkoška z Ostravy 
(615 bodů). Z našich borců skončil Alois 
Bednář na 18. místě (499 bodů) a Alois 
Filák na 23. místě (466 bodů). 
Poděkování patří pořadatelům a zejména 
panu starostovi Karlu Matůšovi za pro-
vedené vyhodnocení turnaje. 

Milan Ptáček 

DUBEN 

ČERVEN 

KVĚTEN 
kuchyně a zapít je točenými nápoji. Ve 
večerních hodinách byl v sále KD kultur-
ní program. V první části vystoupil stráž-
nický folkrockový soubor Fčeličky se 
svými úžasnými zpěvy. Jejich repertoár 
tvořil severský folklór. Následoval kon-
cert skupiny Ciment z Valašského Mezi-
říčí.  
Účast na obou koncertech nebyla velká. 
 

Výročí 
V sobotu 26. května se na tábořišti na 
Pulčinách slavilo 80 let trvání trampské 
osady Hawai. 
Byl zde zapálený Výroční oheň, konaly 
se soutěže a hrálo se na kytary. 
 

Pulčínská pouť 
Letos vyšla „svatodušní“ pouť v místní 
části obce Pulčín na neděli 20. května.  

Ulice od zbrojnice po IC byla zaplněna 
stánky s různým zbožím. Pro děti byl 
postavený skákací hrad. Pouťové atrak-
ce letos nebyly žádné, majitel měl zřej-
mě obavy z nestálého počasí. Mši svatou 
sloužil Otec Petr Martinka z Lidečka. 
Účastnila se jí dechová hudba i schóla 
rovněž z Lidečka. 
Pouťovou taneční zábavu pořádali 
v areálu IC místní hasiči. Hrála skupina 
Old Boys ze Vsetína.  
 

Úspěch hasičů z Pulčína 
Hasiči z této části obce obsadili 3. místo 
na okrskové soutěži v kategorii nad 35 
let. Soutěž se konala 26. května v Horní 
Lidči. 
 

Pouť  
Na prvního máje se ve farnosti Francova 
Lhota konala sedmá pouť u kapličky Sv. 
Josefa – dělníka a Sv. Huberta patrona 
myslivců ve Valašské Senici. Mši sv. ce-
lebroval P. František Cinciala z farnosti 
Vlachovice. Pouť byla hojně navštívena. 
 

Zájezd do Kroměříže 
Kulturní komise připravila pro ženy 8. 
května zájezd na květinovou výstavu 
Floria do Kroměříže. Účastnice byly 
velmi spokojeny. Zájezd nahradil oslavu 
Dne matek. 
 

Kácení máje 
Když myslivci májku na konci dubna 
před KD postavili, museli ji i pokácet. 
Stalo se tak 25. května. Příchozí mohli 
venku ochutnat dobroty z myslivecké 
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Navždy nás opustili 
14.4.2018 Josef Koňařík (*1942) 
               Francova Lhota 101 
15.4.2018 Jaroslav Zimek (*1966) 
               Francova Lhota 13 
19.4.2018 Eliška Změlíková (*1962) 
               Francova Lhota 292 
29.5.2018  Josef Kindl (*1931) 
               Francova Lhota 306 
8.6.2018  Františka Bednářová (*1925) 
               Francova Lhota 262 
13.6.2018 Anna Juráňová (*1948) 
              Francova Lhota 333 
17.6.2018 Bohuslav Šánek (*1933) 
              Francova Lhota, Pulčín 67 
Čest jejich památce! 
 

EVIDENCE OBYVATEL 
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Zlatou svatbu oslavili 
4.5.2018 manželé  
Františka  a Jaroslav Bambuchovi 
22.6. 2018 manželé  
Božena a Alois Matůšovi 
29.6.2018 manželé  
Jaroslava a Václav Matůšovi 
Srdečně jim gratulujeme a přejeme 
jim ještě spoustu ve zdraví prožitých 
společných let.  

V červnu byla v parčíku před kulturním 
domem umístěna KNIHOBUDKA.  
Na nápisu je uvedeno: „Půjč, vrať, vy-
měň“. Sousedská knihobudka je k dispozi-
ci pro všechny, kteří chtějí najít domov 
pro staré knihy, rádi čtou a debatují. Zde 
si je možné půjčit knížku v jakoukoliv 
denní i noční dobu. Pokud budete mít 
doma knihy, které můžete postrádat a 
jsou v dobrém stavu, doneste je do kni-
hovny nebo přímo do knihobudky. Do 
stále otevřené knihobudky může kdokoliv 
knížku vložit, půjčit si ji nebo vyměnit, 
nechat si ji a přinést jinou.  
  Chci věřit, že se knihobudka v naší obci 
osvědčí, neboť bude možné vypůjčit si 
zajímavou knihu kdykoli, i v době kdy je 
knihovna zavřena. 
Prosím, nevkládejte do ní žádné 

Poděkování  
Paní Drahomíra Trchalíková 30. červ-
na končí ve své funkci na obecním 
úřadě a odchází do důchodu. Tuto 
práci vykonávala již od roku 1988. 
Velmi aktivně působila také v kulturní 
komisi. Již několik let také vede obecní 
kroniku, ve které pokračuje po panu 
Josefovi Václavíkovi. Jménem svým, 
jménem pracovníků úřadu a také jmé-
nem všech občanů jí děkuji za její 
dlouholetou obětavou a téměř bez-
chybnou práci, které se věnovala nejen 
v pracovní době, ale také ve svém 
volném čase.  
„Draho, děkujeme a přejeme Ti,  
ať si ten důchod užíváš dlouho a 
hlavně ve zdraví“. 

Karel Matůš, starosta 

s povídkou, Eliška Šutová   - Skřítek Eda s 
povídkou , Anna Brlicová   -  O pr inc i 
Emilovi s povídkou, Tereza Vetešková   -
Veselá píšťalka s říkankou 
Povídky:  
Maxim Brlica  -  Vlk a liška u jezera, An-
drea Hajdová  - Tři holky a velké dobro-
družství, Sofie Juráňová  - O králíčkovi a 
kočičce,  
Sešitky s vlastní ilustrací:, Sára Sucháč-
ková   - Ema a pes Tomík a O kočičce 
Neli a Kesi, 
   Závěrem bych ráda poděkovala panu 
inženýru Jaroslavu Novosadovi a panu 
učiteli Karlu Jaroškovi z Valašských Klo-
bouk. Věnovali několik zajímavých knih 
našim čtenářům. 
 

Sluníčkovou dovolenou vám přeje 
              Irena Kopecká 

V jarních měsících jsme provedli výsadbu 
15. tisíc nových stromků v našich obecních 
lesích. Provedli jsme úpravu cest na Bechov 
a Růtov doplněním povrchu asfaltovým 
recyklátem a obnovením příkop, které už 
byly nefunkční. Pracujeme na údržbě zeleně, 
úklidů chodníků a veřejných prostranství. 
Zrekonstruovali jsme autobusovou zastávku 
„ U Raisů“. Pomohli jsme osadit i dva re-
klamní panely na Muzeum kardinála Trochty 
mezi Horní Lidčí a Střelnou. Vyrobili jsme 
deset stolů a dvacet lavic pro areál Kardiná-
lovy zahrady. Zahájili jsme i práce na opravě 
a prodloužení chodníků od autobusové 
zastávky „ U Pavlíků“ do „ Kočičiny“. Sou-
částí tohoto chodníku je i prodloužení deš-
ťové kanalizace a vybudování uličních vpus-
tí. Opravili jsme i poškozené zábradlí na 
mostě před pěší zónou. Postupně opravuje-

me a renovujeme nátěry na našich mos-
tech a lávkách. Jen pro zajímavost-ve 
Francově Lhotě máme devatenáct mostů 
a čtyři obecní lávky. Loni se nám podaři-
lo jeden most opravit, ale budeme muset 
pro špatný technický stav většinu časem 
zrekonstruovat. Připravujeme se na letní 
prázdniny, kdy chceme v základní škole 
pomoci  se  s tavebn ími  pracemi 
s dostavbou kabinetu v prvním patře 
původní budovy, který je několik let 
rozestavěný. Dále plánujeme s vedením 
školy opravit omítky a malby na chod-
bách, které jsou dlouhé a ponuré. Na 
stěny chodeb máme v plánu namalovat 
motivy, které symbolizují Francovu Lho-
ty ( např. Kobzova lípa, Pulčinské ská-
ly,..). Tyto malby provede specializovaná 
firma. Věřím, že tyto úpravy přispějí 

k příjemnějšímu pobytu dětí ve škole a 
zároveň bude naše škola hezčí. Před 
školkou hodláme zvětšit parkovací plo-
chy posunutím vstupních bran a branek. 
S touto stavební úpravou zde plánujeme 
vybudovat i novou asfaltovou plochu 
pro parkování. Pracujeme na výrobě 
autobusové zastávky na Pulčině, kde 
chceme nahradit starou plechovou 
zastávku za novou. Zároveň při této 
akci připravujeme i stavbu dřevěného 
přístřešku pro kontejnery s odpady, 
které máme u této zastávky volně po-
stavené a tento stav nijak vábně nepři-
spívá vzhledu Pulčin. Chtěli bychom 
také opravit osvětlení hřbitova, které je 
již nevyhovující. Plánujeme i další práce, 
o kterých vás budeme průběžně infor-
movat.                                   M. Brlica 

propagační letáky a pomozte ji udr-
žovat v pořádku. Děkuji a přeji vám 
příjemnou zábavu s nejlepším přítelem 
člověka – s knihou. 
   Jste-li našimi čtenáři, upozorňuji na 
nový výměnný soubor, z kterého si mů-
žete vybrat zajímavou četbu. 
   Říká se, že z maličkostí vzniká dokona-
lost, ale dokonalost není maličkost. Do 
dokonalosti má naše knihovna daleko, ale 
přesto díky spolupráci s paní učitelkou 
Lenkou Peškovou a s dětmi ze ZŠ Fran-
cova Lhota se nám podařilo zpříjemnit 
prostory knihovny. Děkuji jim za velmi 
pěkné obrázky a povídky, které si můžete 
přijít prohlédnout i vy.   
Obrázky:  
Lenka Pěsničáková   - Knoflíková lou-
ka,Tereza Kužílková   - Pekařství u Jakuba 

MÍSTNÍ KNIHOVNA 

—————————————— 
Změna 
V kanceláři našeho obecního úřadu 
došlo od 1. června t.r. ke změně. 
Drahomíru Trchalíkovou vystřídala 
Bc. Michaela Lamačková.  
V nové práci jí přejeme hodně 
úspěchů. 

SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU   



 Stránka 4 Projekty 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
projekt, který řeší doplnění venkovních 
herních prvků na zahradě Mateřské školy. 
Součástí projektu je i oprava oplocení. 
Projekt dostal název „Sluníčko zahradní-
kem“. Byla podána žádost na Státní fond 
Životního prostředí - program Environ-
mentální vzdělávání, výchova a osvěta. 
Cena dle projektanta 1,4 mil. Kč (možnost 
50% podpory). Tady zatím nevíme výsle-
dek. V průběhu letních prázdnin chceme u 
MŠ vyřešit problémy s parkováním a to 
úpravou oplocení před technickým pavilo-
nem. Tato úprava bude obnášet i vznik 
nových parkovacích míst položením asfal-
tového koberce na upravené stávající zpev-
něné plochy. 
 

Digitální povodňový plán – nový bez-
drátový rozhlas  
Již na podzim loňského roku jsme  vypra-
covali projekt na rekonstrukci stávajícího 
obecního rozhlasu. Letos jsme využili mož-
nost a podali jsme žádost na OPŽP- pro-
gram Podpora preventivních protipovod-
ňových opatření. Z tohoto programu lze 
realizovat tuto opravu obecního rozhlasu, 
včetně nové ústředny. Součástí projektu je 
ultrazvukový měřič hladiny vody v řece a 
tlakový reproduktor, který slouží pro va-
rovný systém při vzniku povodní. Cena dle 
projektanta je 2,84 mil. Kč . 
Zde jsme byli úspěšní a byla nám 
přiznána finanční podpora 70%. Pláno-
vaná realizace je konec roku 2018 a ukon-
čení v roce 2019. 
 

Multifunkční nakladač 
Na základě prodeje zametacího vozu, který 
byl pro naše potřeby zbytečně velký a jeho 
provoz neekonomický, jsme se rozhodli, že 
pořídíme menší vícefunkční stroj. Ve výbě-
rovém řízení nás nejvíce zaujal cenou i 
vybavením multifunkční nakladač Avant. 
Cena za tento stroj činí 1,414 mil. Kč bez 
DPH. Nákupem tohoto stroje chceme 
vyřešit celoroční údržbu chodníků, úklid 
celé obce a přispět tak ke zkvalitnění života 
v naší vesnici. 
 

Zkvalitnění zázemí pro výuku odbor-
ných a praktických předmětů v ZŠ   
Dalším projektem, kde žádáme o podporu 
a kde ještě neznáme výsledek, je rekon-
strukce učeben chemicko-fyzikální, jazyko-
vé, výpočetní, pracovních dílen a zahrad-
ních úprav před budovou školy. Součástí 
tohoto projektu je i keramická dílna s pecí 
a bezbariérové přístupy do jednotlivých 
pavilonů. Žádost jsme podali v únoru loň-
ského roku a doposud nevíme výsledek. 
Předpokládané náklady na provedení pro-
jektu 5,27 mil. Kč (Žádost na IROP – mož-
nost dotace až 90%) 
 

Sociální byty  
Připravujeme projekt, ve kterém chceme 
upravit prostory v budově, kde se nachází 

Česká pošta na sociální byty. Jedná se o 
využití půdních prostor a úpravu již stáva-
jících bytů, které nemají samostatné mě-
ření energií. Tímto projektem plánujeme 
vybudování čtyř nových bytů a úpravu 
stávajících šesti bytů. Předpokládaná reali-
zace je, po vypracování projektové doku-
mentace a stavebním řízení, v roce 2019. 
Možnost dotace je 90% nákladů. 
 

Kulturní dům 
V příštím roce bychom chtěli započít i 
práce na rekonstrukci KD. Na tuto stavbu 
máme hotové stavební povolení i projekt 
prováděcí dokumentace. Předpokládaná 
cena této rekonstrukce je 24 mil. Kč. 
Projekt řeší celkovou rekonstrukci budo-
vy, novou střechu, přístavbu klubovny, 
zateplení budovy, úpravu vnitřního scho-
diště, přístavbu krytého bezbariérového 
vstupu, přístavbu terasy s nadstřešením, 
stavební úpravy sálu, nové rozvody insta-
lací, nové podlahy a další. Touto rekon-
strukcí chceme zlepšit prostory pro veřej-
ný společenský život a vytvořit lepší pod-
mínky pro akce, které celoročně v našem 
„Kulturáku“ probíhají. Zároveň bude 
zhodnocen technický stav budovy, která 
byla postavena před 45. lety a některé 
části této budovy, jako např. střecha, 
dosluhují. 
V současné době řešíme možnosti dotační 
podpory z programu OPŽP- Energeticky 
úsporné renovace veřejných budov.  
Z tohoto programu bychom mohli část 
projektu financovat a zbytek z našich 
prostředků, které postupně pro tuto akci 
rezervujeme. 
 

Hasičská zbrojnice  
Na tomto projektu v současné době pro-
bíhají dokončovací práce na finální vrstvě 
fasády, pokládají se nové povrchy podlah, 
dokončujeme malby a nátěry. Dodavatel-
ská firma připravuje stavbu na předání. 
Cena tohoto díla je 3,25 mil. Kč včetně 
DPH. Na tuto stavbu máme dotační fi-
nanční příspěvek ve výši 90% z programu 
IROP. Rekonstrukce obsahovala výměnu 
oken a dveří, zateplení pláště budovy, 
opravu střechy, přístavbu garáže, opravy 
omítek, nové povrchy podlah, nové sociál-
ní zařízení včetně sprchového koutu, 
rozšíření klubovny, opravu kuchyňky a 
další. Dokončením této akce dochází 
ke  „generální“ opravě další z našich 
obecních budov, které se snažíme postup-
ně opravovat a zlepšovat jejich provoz ať 
už z hlediska úspor provozních nákladů, 
tak pro vylepšení prostor a podmínek pro 
uživatele.  
Hasičům, tímto přeji, ať jim zbrojnice 
poskytuje potřebné zázemí pro jejich 
činnost a přispěje k dalším úspěchům ve  
sportovní činnosti, kterou nás vzorně 
reprezentují.  

M. Brlica, místostarosta obce 

PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTŮ  

Vyvážecí klanicová souprava  
Pro usnadnění práce v našich lesích jsme 
podali žádost na Státní zemědělský inter-
venční fond o dotaci z Programu rozvoje 
venkova na vyvážecí klanicovou soupravu. 
Tato žádost byla úspěšná, z 585 žadatelů 
jsme se umístili na 72. místě. Vyvážecí sou-
pravu již máme. Cena stroje činí 895 000 
Kč bez DPH, (dotace 50%). Pořízením této 
vyvážecí soupravy je doplněn náš vozový 
park, který slouží pro hospodaření v našich 
obecních lesích. Nákupem této soupravy už 
nebudeme muset za tyto služby platit sou-
kromým dopravcům.  
 

Oprava plotu fotbalového areálu 
Opět jsme podali, stejně jako loni, žádost o 
dotaci na opravu plotu fotbalového areálu z 
fondu POV Zlínského kraje (možnost 50% 
dotace). Cena této opravy je na základě 
výběrového řízení, které máme již 
z loňského roku 1 497 775 Kč. S žádostí 
jsme nebyli úspěšní a dotace nám nebyla 
přiznána. Přes tento neúspěch rozhodlo 
Zastupitelstvo obce, že tuto stavbu bude-
me realizovat z vlastních prostředků. Stav-
ba začala 20. června a v současné době 
probíhají práce na základech této stavby. 
Termín dokončení je 20. srpna 2018. 
Opravou této stavby dojde k zlepšení 
vzhledu celé vesnice, neboť stávající polo-
rozpadlý plot své okolí hyzdil. 
 

Oprava cesty ZD-Pulčín 
Byli jsme úspěšní s žádostí 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 obnovy obecního majetku po 
živelných pohromách. Cena dle projektanta 
je 2,9 mil. Kč, přiznaná dotace je 50% ná-
kladů. Připravujeme výběrové řízení na 
dodavatelskou firmu. Při realizaci této 
stavby plánujeme vyřešit parkování u Ma-
teřské školy a „ položit koberec“ i před 
garáž přístavby Hasičské zbrojnice. 
 

Projekt obnovy sadu Pulčín 
Byli jsme úspěšní i s žádostí na tento pro-
jekt. Přiznaná finanční podpora je 70% 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj -
 Operační program Životní prostředí. Cel-
ková cena obnovy sadu Pulčín činí 640 tisíc 
Kč. Projekt zahrnuje dosadbu nových stro-
mů, odstranění náletů a starých již neplodí-
cích stromů. V této ceně je i odborná 
úprava stávajících stromů a čtyřletá údržba 
nově vysazených stromů. 
V současnosti má tento sad 161 stromů, z 
toho 134 ovocných. Po revitalizaci bude 70 
stromů (většinou náletových) odstraněno a 
49 nově vysazeno. Připravujeme výběrové 
řízení na dodavatele projektu. 
 

MŠ –úprava zahrady - oplocení 
+doplnění herních prvků 
Začátkem letošního roku jsme vypracovali 



 

V letošním školním roce nastoupilo do 
školy 161 žáků, z nichž se dva žáci bě-
hem školního roku přestěhovali a celko-
vý počet se tak snížil na 159 žáků. 
Z deváté třídy odchází 14 žáků, kteří 
budou dále pokračovat ve studiu na ško-
lách, na které byli úspěšně přijati: 
Filgas Martin – SOŠ Josefa Sousedíka, 
Vsetín 
Juráň Radek – SPŠ strojnická, Vsetín 
Kabrhel Daniel – SOŠ Josefa Sousedíka, 
Vsetín 
Kovář Jakub – SPŠ strojnická, Vsetín 
Macháč Marek – SOU Valašské Klobouky 
Matušinec Jaroslav – SOŠ Josefa Sousedí-
ka, Vsetín 
Pavlík Jindřich – SOU Valašské Klobouky 
Šuta David – SPŠ stavební, Valašské Me-
ziříčí 
Šuta Marek – SPŠ stavební, Valašské 
Meziříčí 
Beránková Nela – SOU Valašské Klobou-
ky 
Kroupová Karolína – SŠ oděvní a služeb, 
Vizovice 
Matochová Monika – Gymnázium, Valaš-
ské Klobouky 
Trchalíková Leona – Gymnázium, Valaš-
ské Klobouky 
Zádrapová Simona – SŠ zemědělská a 
přírodovědná, Rožnov p./R. 
Všem žákům 9. třídy přejeme, aby se jim 
v dalším studiu dařilo a na naši školu 
vzpomínali s úsměvem. V září naše devá-
ťáky vystřídají v lavicích noví prvňáčci, 
kterých usedne do školních lavic 17. 
V průběhu celého roku se ve škole kona-
la řada akcí, které nebyly zaměřeny jen 
na výchovu a vzdělávání, ale také na 
ochranu přírody, zdraví, směřovaly 
k utváření dobrých vztahů k rodné obci i 
Valašsku.  
Mezi nejvýznamnější akce patřilo projek-
tové vyučování „Dny ekologie, krajino-

tvorby a ochrany přírody ve Francově 
Lhotě“. V projektovém týdnu se žáci 
seznámili s ekologickým hospodařením, 
navštívili ekologické provozy, zapojili se 
do péče o krajinu, besedovali s místními 
odborníky na přírodu, své znalosti si 
také ověřili ve formě kvízů a her. Vyvr-
cholením celého projektového vyučování 
bylo vyhlášení soutěže „Nejlepší výtvar-
né práce a fotografie s přírodní témati-
kou.“ Cílem celé akce bylo také rozvi-
nout spolupráci s místními spolky, podni-
ky a institucemi. 
V závěru školního roku se rozloučíme 
s dlouholetými pedagogy školy, kteří svůj 
profesní život zasvětili naší škole – paní 
učitelka Libuše Lacková a pan učitel Ka-
rel Sucháček. Oběma děkujeme za dlou-
holetou obětavou práci pro školu a pře-
jeme jim hodně pevného zdraví do dal-
ších let.  
Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
zaměstnancům školy, žákům, rodičům, 
Obci Francova Lhota, partnerům a spon-
zorům školy, Sdružení rodičů a Školské 
radě za práci ve školním roce 2017/2018 
a popřát všem krásnou dovolenou a 
pěkné prázdniny. 

Mgr. Bc. Irena Rotreklová, ředitelka 
školy 

Zpráva o činnosti šachového krouž-
ku 
Do šachového kroužku začalo v září 
chodit 10 dětí, postupem času vydrželi 
jen ti nejlepší a dosáhli velmi pěkných 
výsledků.  
Družstvo I. stupně obsadilo v okresním 
kole 3. místo, postup do kraje jim unikl  
o 2 body. 
V jednotlivcích jsme se zúčastnili série 
čtyř turnajů (1. pořádáme tradičně u nás)  
I. VASTO tour. V celkovém pořadí obsa-
dil David Hrbáček z 5. třídy druhé místo 

v kategorii do 11 let. Tomáš Chromík 
byl v této kategorii třetí. Na 14. místě 
byl Lukáš Sucháček a na 24. místě Miro-
slav Matušinec, všichni tři ze 4. třídy. 
Účastnilo se 44 hráčů z celého okresu. 
V kategorii do 9 let byl Štěpán Hrbáček 
ze 2. třídy celkově šestý z 21 hráčů.  
V kategorii do 13 let byl Adam Hrbáček 
ze 7. třídy celkově osmý z 28 startují-
cích. Kroužek bude pokračovat od září 
až po sestavení školního rozvrhu. 

       Karel Sucháček, vedoucí kroužku 
 
Setkání bývalých učitelů 
„Přiblížil se konec školního roku a to 
býval čas, kdy se scházeli ve Fr. Lhotě i 
její někdejší učitelé.  
Letos se toto setkání uskutečnilo 26. 
května ve Valašských Kloboukách. 
V neformální besedě jsme rádi vzpomí-
nali na Lhoty, co všechno jsme za 15 let, 
kdy se srazy konaly,  navštívili. Jen na-
mátkou. Kromě školy to byla Rozhledna 
na Čubově kopci, Bechov, Rútov, Kob-
zova lípa, pak Valašská Senice a její různé 
paseky. Letos se nás sešlo už jenom 
sedm a tři k tomu co tvořili doprovod. 
Všichni dostali materiály z obce. Já jsem 
je informoval, jak to vypadá ve škole po 
odchodu do důchodu pana Karla Sucháč-
ka z funkce ředitele školy. Nová paní 
ředitelka i se svým zástupce se snaží se 
svým učitelským sborem udělat pro ško-
lu co možná nejvíce. 
Zdá se, že letošní setkání bylo opravdu 
poslední. Jak jsem již uvedl, bylo nás 
jenom sedm a to paní Alena Ludková, 
Irena Macová, Marie Mikesková, Aloisie 
Němcová, Dana Rosi a Eva Vinklárková. 
Mužskou část jsem zastupoval pouze já.  
Pozdravujeme všechny občany Francovy 
Lhoty a děkujeme za to, že jsme tu mohli 
kdysi učit a přejeme jim jen to nejlepší“. 

Karel Jarošek  

Blíží se konec školního roku a i my ve 
školce se na něj moc těšíme. Než ale 
opravdu zazní „poslední zvovění“ našim 
už skoro prvňákům, vraťme se na začá-
tek měsíce června, který jsme začali 
oslavou našich nejmenších. Bylo pro ně 
nachystané soutěživé dopoledne, spoje-
né s mini diskotékou, výšlapem ke Kob-
zově lípě a kapličce ve Dvořisku. Svůj 
svátek děti zakončily nocí v MŠ. Navštívi-
li jsme také Envi centrum ve Vysokém 
Poli. Uskutečnil se celodenní výlet do 
ZOO Lešná. 
Předškoláci se budou loučit na „zahradní 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Stránka 5 NOVINKY Z NAŠICH ŠKOL 

slavnosti“, která bude ve spolupráci 
s žáky deváté třídy ZŠ a rodiči. Poslední 
den školního roku budou pasováni na 
školáky, kde se už skoro jako „velcí“ 
rozloučí slavnostní polonézou.  
Nejenom jim, ale také ostatním dětem, 
rodičům a zaměstnancům, bych chtěla 
poděkovat za celoroční spolupráci. 
Všem přeji klidné, slunné prázdniny a 
načerpání nových sil do nastávajícího 
školního roku 2018/2019. 
Mateřská škola bude od 1.7.2018 do 
17.8.2018 uzavřena. Znovu otevře-
na bude od 20.8.2018, tj. posledních 

čtrnáct dnů v srpnu. 
Silvestrová, ředitelka MŠ 

Výročí založení MŠ 
V říjnu 2018 uplyne čtyřicet let od ote-
vření Mateřské školy Francova Lhota. 
V rámci vzpomínkové oslavy bude insta-
lována výstava fotografií z celé historie 
tohoto zařízení. Vedení školky žádá 
bývalé žáky místní MŠ (hlavně starší 
ročníky), aby poskytli své školní fotogra-
fie pro doplnění plánované výstavy. Tyto 
fotografie (podepsané na zadní straně),  
noste do kanceláře OÚ.  
Předem děkujeme 



 
 
 

 
 

Připomínka kardinála Trochty se konala 
při mši sv. 19. dubna. Mše byla dopro-
vázená místní schóličkou a sloužil ji p. 
František Bezděk SDB z Fryštáku. 
Po požehnání bronzového reliéfu byla 
další událostí v muzeu kardinála 
Trochty návštěva studentů Teologické-
ho konviktu v Olomouci s jejich ředite-
lem o. Alfrédem Volným a spirituálem 
o. Petrem Vrbatským. Došlo k ní v 
sobotu 2. června. Kluci měli napřed mši 
v našem kostele, po svačině na faře pak 
prohlídku muzea, než pokračovali na 
Turzovku. Našeho rodáka potom při-
poměla také pouť schol a setkání au-
toveteránů na Hostýně 16. června t.r. 
 

První svaté přijímání 
Tato svátost byla v kostele Sv. Štěpána 
v neděli 3. června 2018 udělena  šest-
nácti třeťákům.  

Při slavnosti zpívala schóla z Lačnova a 
hrála dechová hudba.  
Děti spolu s Otcem Stanislavem, kate-
chetkou a třídní paní učitelkou J. Mikulí-
novou jely 19. června na Sv. Hostýn. 
 

Poprvé letos farnost nabídla výlet z 
náboženství také starším dětem. Sku-
pinka složená ze 6. a 7. třídy se vypravila 
ve středu 20.6. do Zlína. Žáci (už možná 
blízko kategorii „mladí“ než abychom 
říkali „děti“) mohli vidět prostory býva-
lého kláštera sester minoritek, tzv. bu-
dovu Regina nad divadlem. Kromě kaple 
a redakce časopisu Nezbeda si prohlédli 
nahrávací studio a nízkoprahové klubov-
ny s kalčem a biliárem v suterénu. Pan 
redaktor Leoš Hrdlička je také 
„otestoval“, zda poznají na portrétu 
patrona novinářů a vydavatelů křesťasn-
kého tisku, a věnoval jim komiksové 
sešity a pexesa. Po krátké prohlídce 

Akce KČT ve II. čtvrtletí 2018: 
Celkem jsme se zúčastnili ve II. čtvrtletí 
9 akcí, od začátku roku jich bylo už 16. 
• 2. 4.   Velikonoční Královec    
20 turistů, trasa dlouhá 12   km 
• 8. 4.   Za šafrán em do Lačnova       
6   turistů, trasa dlouhá 12  km 
• 14. 4.   Zahájení turistické sezóny 

- Pulčín          
150   turistů, trasa dlouhá 10  km 
• 22. 4.  Jilemnického pětadvacítka   
9   turistů, trasa dlouhá 15  km 
• 28. 4.   Pálava – zájezd     
45   turistů, trasa dlouhá 18 km 
• 30. 4.   Pět kostelů      
10  turistů, trasa dlouhá 10   km 
• 1. 5.  Sv. Hostýn     
14   turistů, trasa dlouhá 12   km 
• 19. 5.   Makyta (z Čertova)    
33  turistů, trasa dlouhá 20   km 
• 27. 5.  Okolo Púchova       
7   turistů, trasa dlouhá 20   km 
 

Připravujeme – známé termíny: 
• 28. 9. Zájezd na Slovensko  
přechod Súlovských skal kolem Hlboc-
kého vodopádu,  
prohlídka Dračí jeskyně a další zajíma-
vosti. 
Všechny  akce budou inzerovány jako 
v minulých letech na nástěnkách v obci. 
 
     Karel Sucháček, KČT Francova Lhota 

Z NAŠÍ FARNOSTI 
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TURISTICKÝ ODDÍL 

kostela sv. Filipa a Jakuba, kde vyluštili 
našeho druhého rodáka-salesiána (ThDr. 
Josef Novosad), si třikrát zahráli v laser-
aréně. Následoval rozchod na náměstí a 
(na druhý pokus) odjezd domů. 
  
Jsou také známy výsledky letošního roč-
níku ankety „Za živa do nebe“. Vítězo-
vé byli vybráni sborem učitelů, paní kate-
chetkou a občany – farníky. Za příkladné 
chování je čeká v létě vyhlídkový let, kdy 
se na svou obec podívají z výšky.  
Jsou to Monika Matochová a David Hrbá-
ček z Valašské Senice a Lucie Trochtová 
z Francovy Lhoty. Celým jejich rodinám 
blahopřejeme! 
 Všem také přeji načerpání sil o letních 
dovolených a pěkné počasí. 

o. Stanislav Zatloukal 
 
 

Setkání schól 
V sobotu 16. června proběhlo setkání 
schól na Sv. Hostýně. Akce se zúčastni-
lo 152 dětí. Mezi nimi opět zazářila 
francovolhotská schóla pod vedením 
Radky Capilové a Anny Kovářové. Bylo 
opět se na co dívat a poslouchat. Mode-
rování provedl MUDr. Jurečka M. spolu 
s „naší“ Radkou na výbornou.  
Společná píseň Madona, kterou zazpíva-
ly v hostýnském amfiteátru všechny 
schóly najednou, rezonovala po celém 
areálu a musela být vyslyšena „i tam 
nahoře“. 
Píseň se tak pomalu stává hymnou hos-
týnského setkání mládeže.  
 

Setkání autoveteránů 
Valašská nadace spolu s Veteranclubem 
HVCC Rožnov pod Radhoštěm zorga-
nizovala a zajistila společnou mši sv. za 
veterány a kardinála Š. Trochtu 
v katedrále na Sv. Hostýně. Členové 
klubu přibrali kardinála Š.Trochtu jako 
spolupatrona k patronu řidičů Sv. Kryš-
tofovi.  
Nadace zajistila celoplošnou podpiso-
vou akci za blahořečení kardinála Štěpá-
na Trochty pod názvem “Zapomenutý 
Inpectore“, kterou organizovala již 
v minulých letech v Muzeu Antonína 
Strnadla a na Zvonici Soláň. Náš Otec 
Stanislav potvrdil písemný souhlas 
s těmito akcemi za šíření informací k 
blahořečení našeho rodáka. Podpiso-

vých archů s touto hostýnskou akcí při-
bylo nejen od řidičů, ale i od diváků.  
Akce se zúčastnilo 80 historických vozi-
del. Přítomným řidičům z řad jejich klubu 
i těm, jejichž podpis se objevil na podpi-
sovém archu, byly rozdány požehnané 
kartičky s portrétem kardinála Trochty 
k jejich ochraně na cestách i v jejich živo-
tě. 
 

Na holubích křídlech – Turín – Va-
lašsko -  Francova Lhota 
V úterý 19. června 2018 zorganizovala 
Valašská nadace  a její příznivci spolu se 
Spolkem holubářů Lidečko a farníky 
z Lidečka a dalších obcí symbolický let 
dvaceti holubic z místa studií kard. 
Š.Trochty Turína na Valašsko. Trasa přes 
Alpy byla pro holubice ojedinělá a velmi 
náročná. Svou náročností je srovnatelná 
s nelehkou duchovní cestou našeho ro-
dáka. Holubice jsou symbolem čistoty, 
která tomuto mučedníkovi náleží. 
V Turíně nás provedl místy studií Štěpána 
Trochty pan Jan Fojtů z Valašských Klo-
bouk, který zde studuje teologii. Jmeno-
vaný spolu s ředitelem školy sdělili, že 
z jejich řádu je nezvyklý počet svatořeče-
ných studentů a byli by rádi, kdyby k nim 
přibyl i další, právě kardinál Štěpán 
Trochta. V případě, že se holubice 
v pořádku ze své cesty vrátí, akce by se 
opakovala pravidelně po pěti letech 
v době výročí úmrtí kardinála   

J.Kliš 
 

VALAŠSKÁ NADACE 
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TJ SOKOL 

Požární sport 2018  
(květen/červen) 
Starší žáci a výsledky:  
Obvodové kolo - 7 místo, Okresní kolo 
- 2. místo (oboje v Horní Lideč) 
Krajské kolo v Otrokovicích - 8. místo 
Pohárové soutěže zařazené do ligy 
mladých hasičů:  
Starší žáci „A“ – Bystřička a Jarcová – 2. 
místo, Hovězí – 1. místo  
Starší žáci „B“ – Bystřička – 13. místo, 
Hovězí – 12. místo, Jarcová – 10. místo 
 

Dorost (jednotlivci): 
Okresní kolo (Horní Lideč), kategorie 
Dorost „střední“ – Marek  Šuta – 
1.místo, Jaroslav Matušinec - 3. místo , 

kategorie Dorost „starší“ – Jakub Ží-
dek – 3. místo 
Krajské kolo (Otrokovice), kategorie 
Dorost „střední“ – Marek  Šuta – 
1.místo, Jaroslav Matušinec - 3. místo , 
kategorie Dorost „starší“ – Jakub Ží-
dek – 8. místo 
 

Marek Šuta se zaskvěl skvělými 
výkony a probojoval se na mistrov-
ství ČR dorostu v Plzni, které se 
bude konat od 1.7 – 5.7.2018. Tím-
to mu přejeme hodně štěstí a drží-
me palce v co nejlepší výsledek. 
 

Muži a výsledky:  
Obvodové kolo (Horní Lideč), Muži  

HASIČI 

Ocenění 
Nejvyšší tuzemské ocenění v oblasti 
amatérské kopané Cenu Dr. Václava 
Jíry za celoživotní přínos tomuto sportu 
obdržel činovník fotbalového oddílu TJ 
Francova Lhota Karel Matůš. Cenu 
převzal v Břevnovském klášteře v Praze 
2. května t.r. 
Jmenovaný hrál fotbal už od 13 let, 
tehdy za dorost, následovně za muže. I 
když měl nabídky z vyšších soutěží, hrál 
do 35 let za Francovu Lhotu. Pak ještě 
působil ve Val. Příkazích a nakonec ve 
Val. Senici, kde ve 43 letech ukončil 
aktivní kariéru. Letos je tomu 35 let, 
kdy začal pracovat jako tajemník místní 
TJ Sokol. Několik let působil jako tre-
nér u všech oddílů. Čtyři roky působil 
jako místopředseda OFS Vsetín.  
Srdečně gratulujeme. 

Stejného ocenění se v roce 1994 dosta-
lo i jeho otci Karlu Matůšovi, st.. 
Zřejmě se starost o fotbalové dění ve 
Francovce dědí. 
 

Fotbalová sezóna 2017/2018 
Po jarním kole se žáci umístili na sed-
mém místě se ziskem 8 bodů, dorost 
skončil na osmém místě se ziskem 10 
bodů a muži se ziskem 43 bodů obsadili 
sedmé místo. 
S potěšením uvádíme, že i ti nejmladší 
se pod vedením několika tatínků začali 
fotbalu věnovat a baví je. Každý vstřele-
ný gól je  pro ně „nábojem“ pro další 
hru.  
Vedením TJ Sokol děkuje hráčům za 
odvedené výkony, trenérům a vedou-
cím za jejich činnost a věrným divákům 
za  podporu.  

J. Bambuch 

Stejně jako jiné roky proběhly dvě soutě-
že.  
První byla u nás ve škole za účasti žáků 
z okolních obcí,  Luhačovic, Sazovic, 
Jasenné a Púchova.  
Zlatá včela Zlínského kraje proběhla 
v Uherském Hradišti a zúčastnilo se jí 7 
našich žáků.  Všichni vzorně reprezento-
vali naši školu a chtěla bych jim za tuto 
účast poděkovat.  
Dále bych chtěla poděkovat panu Janu 
Brlicovi s manželkou, u kterých jsme na 
Bílé vodě strávili závěrečnou schůzku. 
Všem se nám tady moc líbilo. Viděli jsme 
včelaření v praxi a měli jsme možnost si 
opéct špekáčky. Naše poděkování patří i  
panu Josefu Piastkovi, který nás dopravil 
na soutěž v Uherském Hradišti.                                                                                                  

L. Ptáčková, R. Zimek 

Z HISTORIE SPRÁVY OBCE FRANCOVA LHOTA 
Čas rychle  běží a opět se blíží volby do 
ZO. Nahlédněme do historie a zjistěme, 
kdo obec vedl za našich předků.  
Před I. světovou válkou byl starostou 
Antonín Kocourek z čp.23, v r.1919 to 
byl Josef Dorňák z čp.205, v r. 1923 
starostoval František Juráček z čp.99. 
Ve volbách v r. 1927, 1931 a1935 byl 
zvolen Josef Hrbáček  z čp.29. Obecní 
volby, které měly být v roce 1939, už 
nebyly. Byl začátek II. světové války a 
tak J. Hrbáček musel setrvat ve své 
funkci. Úřad starosty vykonával přes 17 
let. Po osvobození v roce 1945 byl zvo-
len Alois Novosad (bezp), ale ve funkci 
byl jenom 2 měsíce, pak odešel do po-
hraničí, následně byl zvolen Josef 
Kabrhel z čp.229 (ČSL) a to dvakrát po 
sobě. Po volbách v r.1948 byl zvolen 

„A“  - 1. místo, Muži  „B“  - 2. místo. Na 
okres nepostoupilo ani jedno družstvo 
skrz soutěže SMHL. 
Nejlepší výsledky: Muži  „A“  - Valašská 
Senice – 1. místo, Lehota pod Vtáčnikom 
– 3. místo, Ihriště – 4. místo, Mirošov – 
5. místo,  Muži  „B“  - Lešná – 3. místo. 
 

Pohárová soutěž na domácí půdě  
se bude konat 28.7.2018 od 14:00. Sou-
těž je zařazena jako 10. kolo do Sloven-
sko Moravské hasičské ligy (SMHL). 
Všechny příznivce požárního sportu zve-
me na tuto akci. Můžete se těšit na skvělé 
sportovní výkony a bohaté občerstvení. 
Večer bude posezení s kapelou Tož Vitaj. 

Martin Bambuch 
 

Josef Juráň z čp.13. V červnu 1951 odešel 
do funkce předsedy právě založeného 
menšinového JZD. Místo něho byl před-
sedou MNV zvolen Karel Matušinec z 
čp.45. Ten se v roce 1952 vzdal funkce z 
důvodu nemoci a po něm do funkce na-
stoupil Jaroslav Rösner z čp.69.V r.1954 
byl předsedou opět Josef Juráň z čp.13, 
protože JZD se v obci mezitím rozpadlo. 
J. Juráň odešel v r.1968 do důchodu, 
Předsedou se stal dosavadní tajemník 
MNV Josef Hřib, který byl zvolen i v 
letech 1971 (tajemník Josef Václavík z 
čp.235) a 1976 (tajemník Miroslav Buráň, 
zavedena nová funkce místopředsedy, 
kterou vykonával J. Václavík z čp.313). V 
r.1980 došlo ke sloučení Fr.Lhoty, Val. 
Senice a Pulčína v jednu obec.  Práce 
poslanců byla řešena tak, že do nových 

voleb byly všechny tři národní výbory 
spojeny v jeden. V r.1981 i 1986 byl 
zvolen Jaroslav Rolák z Val. Senice 
(tajemník Karel Kindl, místopředs. Josef 
Václavík čp.313).  V r.1990 byly první 
svobodné volby. MNV se změnilo na 
obecní úřad. Starostou byl zvolen Karel 
Matůš, který byl ve funkci celkem v pěti 
vol. obdobích. Ve funkcích místostarosty 
byli Josef Trchalík (neuvolněný), Alois 
Tkadlec 3x a Ing.Miroslav Šerý. V r.2010 
byla do funkce poprvé zvolena žena - 
Ing. Kateřina Trochtová, místostarostou 
byl Ing. Lumír Kliš. A v r.2014 byl zvolen 
opět Karel Matůš a místostarostou Mi-
roslav Brlica.  Kdo bude ve vedení obce 
v příštích letech ukážou nové volby, 
které budou 5. a 6.10.2018. 

KROUŽEK VČELAŘŮ 



 

 

FOTBALOVÝ TURNAJ                                                                                 TJ Sokol Fr. Lhota 
Turnaj neregistrovaných O přeborníka Francovy Lhoty 
Večer zábava se skupinou Defect 
                                              
POHÁROVÁ SOUTĚŽ  V POŽÁRNÍM SPORTU                                       SDH Fr.Lhota 
Na závěr posezení při hudbě -  hraje skupina Tož Vitaj 
 
AMFOLKFEST - MALÝ FESTIVAL NA KONCI SVĚTA                            Spolek Amfolkfest 
23. ročník hudebního festivalu, country bál 
 
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE A PYTLÁCKÁ NOC                                     MS Francova Lhota 
Posezení na Střelnici při dobrém jídle a pití. K tomu bude hrát živá hudba. 
Začátek ve 13.00 hodin 
 
SPOLEČNÉ POSEZENÍ NA ROZHLEDNĚ NA ČUBOVĚ KOPCI            Kulturní komise 
Občerstvení zajištěno 
 
DOŽÍNKY NA TROCHTOVĚ POLI                                                             Valašská nadace  
Po „Dožaté“ bude mše svatá v areálu Muzea kardinála Š. Trochtu                                a farní úřad                                                                                                           
                                                                                                                           
POUŤOVÁ ZÁBAVA                                                                                     SDH Fr. Lhota 
Taneční zábava se skupinou Vyhoď Blinkr 
 
TRADIČNÍ POUŤ VE FRANCOVĚ LHOTĚ 
Slavnostní mše sv. v kostele Sv. Štěpána, pouťové atrakce, stánky 
 
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU                Obec 
prostranství před kulturním domem 

 
MLÁCENÍ OBILÍ Z TROCHTOVA POLE                                                    Valašská nadace  

 
 
 

So 21.7.2018 
fotbalové hřiště 

 
 

So 28.7.2018 
fotbalové hřiště 

 
So 28.7.2018 

areál  IC  Pulčín 
 

So 4.8.2018 
areál  Střelnice 

 
 

So  25.8.2018 
rozhledna 

 
 srpen  

 
 

So 1.9.2018 
kulturní dům 

 
2. 9.2018 

 
 

So 15.9.2018 
9.00 - 11.00 hod. 

 
září 2018 

areál muzea 

KALENDÁRIUM 

Tento Zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E 18132. Číslo II/2018 vyšlo 29.6.2018 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 

Koupaliště ve Valašské Senici zve k návštěvě 
Otevírací doba: 
Po – Ne            10:00 - 18:00 hodin 
Noční koupání 20:00 - 22:00 hodin 
Restaurace       10:00 -  22:00 hodin (v pátek a v sobotu do 24:00 hodin) 
Vstupné: 
Dospělí                                      Kč 50,- 
Děti do 15 let, senioři                 Kč 20,- 
Rodina 2+2                                 Kč 100,- 
Od 16:00 jednotné vstupné         Kč 30,- 
Noční koupání od 20:00              Kč 30,-  
Invalidé s doprovodem  zdarma 
 

K dispozici je aquazorbing, stolní fotbálek, kulečník a ping-pongový stůl. 
Současně je zdarma k dispozici víceúčelové hřiště, kde je možno si zahrát tenis, nohejbal, volejbal 
apod. Rakety, míčky a míče jsou k zapůjčení za drobný poplatek. 

INZERCE 

Pohřební služba Tomáš Válek 
zajišťující komplexní služby v oboru pohřebnictví, hrobnictví a kamenictví 

oznamuje otevření nové kanceláře v Lidečku 
Adresa: Lidečko 530, areál Pila – Lidečko 

Telefon Nonstop: 732 330 927 


