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ÚVOD

Smyslem programu obnovy venkova pro obec Francova Lhota je směřování kroků všech subjektů 

přispívajících k rozvoji obce k naplnění zvolené vize. Zpracovatelé se snažili postihnout veškeré 

oblasti života v obci a navrhnout taková opatření a aktivity, které povedou k růstu kvality života 

v obci. Program nemá ambice býti do posledního písmenka naplněn, ale postupnou realizací 

jednotlivých navržených aktivit přibližovat obec ke zvoleným cílům. 

Na zpracovaní tohoto dokumentu se podílela řada lidí. Zastupitelé se na svých zasedáních věnovali 

programu téměř rok. Dalšími tvůrci byli občané, kteří se zúčastnili obecní ankety. Výsledky ankety 

byly vodítkem pro zastupitele obce při zpracovávání a schvalování programu a jsou přílohou tohoto 

dokumentu.

Do práce na programu rozvoje obce se zapojili i žáci Základní školy ve Francově Lhotě, kteří se 

zamýšleli nad tím, co se jim v naší obci líbí a nelíbí a tyto skutečnosti pak zachytili ve fotografiích, 

které fakticky dokumentují stav obce a názorně doplňují tento dokument i jeho přílohu. Všem, kteří 

se na zpracování Programu obnovy vesnice Francova Lhota podíleli patří srdečné poděkování.

Zastupitelům a představitelům obce nezbývá než popřát hodně sil a energie k jeho plnění.
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I. SOUČASNÝ STAV

POLOHA OBCE A ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Valašská obec Francova Lhota leží na východní hranici Zlínského kraje v údolí říčky Senice, v podhůří 

hřebene Javorníků. Celé území obce spadá do Chráněné krajinné oblasti Beskydy.  Nejvyšším bodem 

je Hradisko 767 m.n.m  Střed obce leží v nadmořské výšce 487 m.n.m. 

Adresa obecního úřadu Francova Lhota 325, 756 14

Telefon 571 458 237

E-mail francova_lhota@volny.cz

Web www.francovalhota.cz

Obec s rozšířenou působností Horní Lideč

Pověřený obecní úřad Vsetín

Mikroregion Hornolidečsko, Vsetínsko

Části obce Francova Lhota, Pulčín

Katastrální výměra 2 285 ha

Podrobné údaje o jednotlivých druzích pozemků, jejich výměře a podílu na celkové katastrální 

výměře obce jsou uvedeny v tabulce 1.
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Tabulka 1 Pozemky

Druh pozemků
Výměra 

v ha
Podíl na celkové 

výměře v %

Lesní půda 1160 50,8
Zemědělská půda 946 41,4
Zastavěné plochy 23 1,0
Vodní plochy 8 0,4
Ostatní plocha 148 6,5

Zdroj: ČSÚ

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI

Vznik obce se vztahuje pravděpodobně do druhé poloviny 13. a první poloviny 14. století. V té době 

vznikaly poblíž zemské hranice mezi Moravou a Uhrami vesnice pro posílení obrany této hranice. 

První písemné zmínky se datují až do 15. století, kdy Lhota tvořila spolu se Senicí, Pulčínem a 

později zaniklou vsí Zubrůvkou malé léno s určitým vztahem k hradu a panství Brumov. Několikrát 

obec změnila název podle svých držitelů. Až od roku 1549, kdy tento statek převzal od Trystrama 

France z Háje Adam z Lomnice na Brumově je už trvale uváděna jako Francova Lhota. Svým 

položením při hranici velmi trpěla. Od 16. do 18. století procházela obdobím turkotatarských vpádů 

a vleklých pohraničních sporů mezi moravskými a uherskými panstvími. Z důvodů špatných 

ekonomických a sociálních poměrů se v letech 1860-1914 přes 330 lidí odstěhovalo do Ameriky. Po 2. 

světové válce odešla řada rodin do pohraničí.

OBYVATELSTVO

Trendem posledních 10 let je klesající počet obyvatel obce Francova Lhota. Tato situace 

koresponduje s celorepublikovým vysidlováním venkovských regionů. Ovšem v roce 2007 se počet 

obyvatel dle současného trendu opět zvyšuje (rodiny zakládají silné populační ročníky).

Graf 1 Počet obyvatel Francovy Lhoty v letech 1997 – 2007 vztaženo ke konci daného roku

Počet obyvatel Francovy Lhoty v letech 1997 -2007

(údaje k 31.12. daného roku)
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Zdroj: ČSÚ

Počet obyvatel k 31.12.2007: 1604 obyvatel

Poměr žen/mužů v roce 2007: 760 žen/844 mužů 
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Nejvýraznější podíl na snižujícím se počtu obyvatel má především snížená porodnost (v průměru se 

za posledních 10 let narodilo 14,3 dětí ročně).  Pouze v letech 1999 a 2004 bylo v obci více 

narozených než zemřelých (v průměru zemřelo 18,4 osob ročně). V ostatních letech docházelo 

k přirozenému úbytku obyvatel.

Pozitivním konstatováním může být fakt, že naopak pouze v letech 2002 a 2006 došlo k zápornému 

migračnímu saldu (tzn. více lidí se vystěhovalo než přistěhovalo). Fakticky se tak stav obyvatelstva 

obce snížil za posledních 10 let o 13 osob.

Tabulka 2 Demografické charakteristiky obce Francova Lhota v letech 1997 - 2007

Kategorie
Rok

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Přistěhovalí 15 21 28 18 29 24 31 16 22 16 27

Vystěhovalí 13 18 26 17 24 27 26 15 5 26 21

Migrační saldo 2 3 2 1 5 -3 5 1 17 -10 6

Narození 13 11 16 20 11 11 11 14 10 7 19

Zemřelí 18 19 8 21 12 18 20 12 17 18 21

Přirozený přírůstek -5 -8 8 -1 -1 -7 -9 2 -7 -11 -2

Celkový přírůstek -3 -5 10 0 4 -10 -4 3 10 -21 4

Sňatky 9 4 7 7 2 6 5 6 8 10 8

Rozvody 3 3 3 2 3 1 3 1 1 0 3

Zdroj: ČSÚ

Dle současné metodiky Českého statistického úřadu je věkové složení obyvatelstva prozatím 

příznivé neboť skupina obyvatel ve věku 0-14 let stále převyšuje počet obyvatel starších než 65 

let. Pokud bychom ovšem porovnávali obyvatele v předproduktivním věku se skupinou obyvatel 

starších 60 let, zjistili bychom, že v tomto případě již  převažuje skupina obyvatel ve věku 60+. 

Můžeme tedy usuzovat, že v nejbližších letech se index stáří (tj. počet obyvatel 65+/počet obyvatel 

0-14) bude zvyšovat a populace v obci bude stárnout.

Průměrný věk obyvatel v roce 2007 byl 38,3 let (ženy 40,5 let a muži 36,3 let). Ve srovnání 

s republikovým průměrem v roce 2007 je ve Francově Lhotě průměrný věk nižší (republikový průměr 

ženy 41,8 let a muži 38,8 let).

Tabulka 3 Věková struktura obyvatel v roce 2007 (údaje z října 2007)

Věkové rozmezí Počet obyvatel

3-6 50
7-15 147
16-25 261
26-60 820
61-100 269

Zdroj: obecní statistika OÚ Francova Lhota

Vzdělanostní strukturu obyvatel ukazuje tabulka 5, jejíž údaje pochází ze Sčítání lidu, domů a 

bytů 2001 (SLDB). Nejčastější nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel je střední odborné učiliště. Lze 

předpokládat, že současná vzdělanostní struktura se zlepšuje, neboť v závislosti na současných 
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trendech většina žáků základní školy odchází studovat na střední školy. Také předpokládáme, že se 

zvyšuje počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. 

Tabulka 4 Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let v %  (dle SLDB)

Nejvyšší ukončené 
vzdělání

ZŠ SOU SŠ VOŠ VŠ
Bez 

vzdělání
Nezjiště

no

Francova Lhota 35,7 43,1 16,5 1,7 2,5 0,3 0,4
Česká republika 22,8 38,0 24,9 3,5 8,9 0,4 1,3

Zdroj: ČSÚ

Nejčastější formou bydlení v obci je ve vlastním rodinném domě. Nejvíce rodinných domů bylo 

postaveno v letech 1946-1980 a jsou to 1-2 podlažní rodinné domy. 

Údaje ze SLDB hovoří o:

 Celkem 475 domů, z nichž 404 obydlených.

 Z obydlených domů bylo 390 rodinných a 9 bytových.

 V rodinných domech bylo celkem 455 bytů.

 V bytových domech bylo 45 bytů.

V roce 2007 vystavěla obec 5 nových bytových domů s 15 sociálními byty. Nedostatek možností 

k bydlení a výstavbě RD cítí občané dle veřejné ankety jako jednu z největších překážek rozvoje 

obce.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST

Kanalizace: ano (nedostatečná)

ČOV: ne

Plynovod: ano

Vodovod: ano 

Obec Francova Lhota má již téměř vybudovanou základní technickou infrastrukturu. Plynofikace 

byla dokončena v roce 1999. Obec disponuje 2 vodovody – obecní řád, rozvod VaK tzv. „Stanovnica“. 

V současné době je jediným chybějícím prvkem základní technické vybavenosti splašková kanalizace 

s čističkou odpadních vod. 

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Zdravotnické zařízení: praktický lékař

Pošta: ano

Základní škola: ano

Mateřská škola: ano

Kulturní dům: ano

Místní knihovna : ano

Policie: ne

Bankomat: ne
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Základní občanská vybavenost obce je solidní. V současné době je pociťován především chybějící 

zubní lékař. Stejně jako v celém Sdružení obcí Hornolidečska ani ve Francově Lhotě není žádné 

zařízení sociálních služeb a péče.

DOPRAVNÍ VYBAVENOST A OBSLUHA

Z celkového počtu 8 zastávek je zastřešeno 5. V místní částí obce Pulčin jsou zastřešeny všechny tři 

zastávky, ovšem jejich stav a vzhled není vyhovující. 

Francova Lhota je obsluhována autobusovým spojením provozovaným firmou ČSAD Vsetín, a.s. 

Tabulka 5 Spojení s městem Vsetín

Směr
Všední den Den pracovního klidu, svátek, víkend

Celkem Přímý
Přestup do 

60min
Celkem Přímý

Přestup do 
60 min

FL - Vsetín 13 6 7 5 2 3
Vsetín – FL 13 6 7 6 2 4

Zdroj: jízdní řády ČSAD,a.s. a ČD

Tabulka 6 Spojení s městem Valašské Klobouky

Směr
Všední den

Den pracovního klidu, svátek, 
víkend

Celkem Přímý
Přestup do 

45 min
Celkem Přímý

Přestup do 
45 min

FL – V.Klobouky 11 4 7 4 0 4
V.Klobouky – FL 14 5 9 2 1 1

Zdroj: jízdní řády ČSAD,a.s. a ČD

Příjezdová silnice III. třídy do obce je ve vlastnictví Zlínského kraje a díky rostoucí intenzitě dopravy 

není tato komunikace zcela vyhovující. 

Obec Francova Lhota spravuje 24,66 km místních komunikací, které jsou upraveny následujícím 

způsobem:

 upraveno kobercem: 13,08 km

 zpevněno penetrací: 4,88 km

 zpevněno makadamem: 6,70 km

Vzhledem k ochraně životního prostředí CHKO Beskydy je zimní údržba obce prováděna pouze 

posypem inertním materiálem.

TRH PRÁCE, MÍSTNÍ EKONOMIKA, PODNIKATELÉ, OBCHOD A SLUŽBY

Vývoj míry nezaměstnanosti v porovnání s republikovým průměrem a okresním průměrem od roku 

2004 je znázorněn v tabulce.
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Tabulka 7 Míra nezaměstnanosti v obci v porovnání s okresem Vsetín a Českou republikou

Území
Rok

2004 2005 2006 2007

Francova Lhota 12,9 11,4 8,7 6,6
okres Vsetín 11,9 10,6 10,2 8,0
Česká republika 10,2 9 8,1 6,6

Zdroj: ČSÚ

Vzhledem k poloze obce je významným činitelem zaměstnanosti nutnost vyjížďky za prací mimo 

obec. Tato skutečnost klade velké nároky na dopravní dostupnost a obslužnost obce.

Tabulka 8 Vyjíždějící za prací (dle SLDB)

Vyjíždějící 
celkem

V rámci obce
V rámci 
okresu

V rámci kraje
Do jiného 

kraje
Denně mimo 

obec
659 245 239 79 57 274

Zdroj: ČSÚ

Mezi nejvýznamnější podniky a největší zaměstnavatele v obci patří tyto podnikatelské subjekty:

 Carnex, spol. s r.o. – masokombinát

 Prodex, s.r.o. - výroba (zaměstnává hl. ženy)

 Zemědělské družstvo Francova Lhota - zemědělská činnost

Dle údajů Městské a obecní statistiky, kterou vede Český statistický úřad bylo v roce 2007 v obci 

celkem 258 podnikatelských subjektů. Nejčastějším oborem podnikání v obci je zpracování dřeva. 

Tabulka 9 Zaměření hospodářské činnosti podnikatelských subjektů v obci (rok 2007)

Druh činnosti
Počet 

subjektů

Zemědělství, lesnictví, rybolov 24
Průmysl 79
Stavebnictví 53
Doprava a spoje 6
Obchod, prodej a opravy 
motor.vozidel a spotřebního zboží 
a pohostinství

55

Ostatní obchodní služby 19
Veřejná správa, obrana, 
pov.soc.pojištění

3

Školství a zdravotnictví 4
Ostatní veřejné, sociální a osobní 
služby

15

Zdroj: ČSÚ

Tabulka 10 Právní formy podnikatelských subjektů v obci (rok 2007)

Právní forma podnikaní
Počet 

organizací

Státní organizace 2
Akciové společnosti 0
Obchodní společnosti 9
Družstevní organizace 1
Podnikatelé – fyzické osoby 207
Samostatně hospodařící rolníci 9
Svobodná povolání 10
Zemědělští podnikatelé - FO 7
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Ostatní právní formy 13

Zdroj: ČSÚ

CESTOVNÍ RUCH

Ve Francově Lhotě je k ubytování dispozici turistům 72 lůžek. 

 Ranč u Zvonu – 32 lůžek

 Ubytování ZD – 16 lůžek

 Tkadlec Alois – 8 lůžek

 Šuta Josef – 8 lůžek

 Škuláň Josef – 8 lůžek

 Veřejné tábořiště na Svatojáně v Pulčině

Možnosti stravování poskytují následující subjekty:

 Hotel Ranč u Zvonu

 Western saloon u Wiliho v Pulčíně – víkendy, prázdniny

Opravny a půjčovny: 

 Veloservis Kamler – kola, lyže

Informační servis provádí především Turistické informací centrum v Pulčíně, které je provozováno 

ve spolupráci s ČSOP Valašské Meziříčí. Umístění TIC je v nepříliš vyhovujících prostorách staré školy 

a vzhledem k rostoucímu zájmu turistů o atraktivity této lokality by bylo vhodné toto centrum 

modernizovat.

Další turistickou atraktivitou obce je Hucul klub Francova Lhota, který se zabývá vyjížďkami na 

koních, výukou ježdění a hippoterapií.
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Stezky a trasy, které je možné využít pro turistiku jsou následující:

 Značené trasy KČT: 

o červená (Bílé Karpaty) - Střelenský vrch – Pulčin Hradisko – Makyta - (Javorníky)

o modrá Francova Lhota – Čubův kopec – Mikulčin vrch - Makyta

 Naučná stezka Javorník – Střelná – Čubův kopec – Makyta – (Javorníky)

 Cyklotrasa Hornolidečská magistrála – tzv. Hornolidečsko okruh

Ukazatele pro potenciál rozvoje cestovního ruchu:

 Potenciální rekreační plochy: 76,24 % 

= podíl potenciálních rekreačních ploch v obci je vysoký, existují příznivé přírodní 

podmínky pro cestovní ruch a rekreaci

 Index turisticko-rekreační funkce obce: 4

= počet lůžek/počet obyvatel x 100 – turisticko-rekreační funkce obce je malá

 Index turisticko-rekreačního zatížení obce: 2

o = počet lůžek/ rozloha obce – zatížení obce je nízké

Tyto údaje vychází z Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Valašsko, kterou 

vydalo město Vsetín v roce 2007.

SPORTOVIŠTĚ

V obci lze využit několika sportovišť. 

 Travnaté fotbalové hřiště (TJ Sokol Francova Lhota)

 Víceúčelové asfaltové hřiště

 Školní hřiště (2 antukové kurty, travnatý plac bez úpravy)

 Lyžařský vlek

 Stávající školní tělocvična (její prostorové možnosti nejsou vyhovující)

 Sál kulturního domu

OBČANSKÁ SPOLEČNOST

V obci funguje několik neziskových organizací a neformální spolků. Jejich aktivity patří k velmi 

oblíbeným a ceněným. Tato společenství jsou významným prvkem společenského života obce. 

 TJ Sokol Francova Lhota (oddíly fotbalové, šachový, turistický)

 Myslivecké sdružení Francova Lhota

 Sbor dobrovolných hasičů Francova Lhota

 Valašská nadace

 Vesničko má milovaná

 Francovka o.p.s.

 Hřibařský spolek

 Český svaz včelařů
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KULTURA, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

V obci Francova Lhota jsou udržovány některé staré tradice, ale také se daří pokládat základy 

novodobých tradičních akcí. Kulturní a společenské akce jsou pořádány v průběhu celého roku tak, 

jak jsou zaznamenány v níže uvedeném kalendáři. Kromě spolků pořádá kulturní akce obec 

prostřednictvím Kulturně-školské komise Rady obce Francova Lhota. 

 Leden: společenské plesy v kulturním domě, novoroční výstup na rozhlednu 

 Únor: společenské plesy v kulturním domě, maškarní bál, fašankový průvod obcí s voděním 

medvěda, večer taneční zábava v kulturním domě s pochováváním basy. Soutěž o nejlepší 

nakládané houby - O lhotského Kyseláče.

 Duben: Beseda pro důchodce, poslední sobota v dubnu Čarodějky v akci - slet čarodějek v 

místní části obce Pulčín, vzpomínkové akce na rodáka kardinála Štěpána Trochtu

 Květen:Svatodušní pouť v místní části obce Pulčín, oslava Dne matek v KD, Hradní věž –

šachový turnaj, pochod Makyta

 Červen: Hradní tóny – soutěž ve zpěvu

 Červenec: Amfolkfest - Malý festival hudby na konci světa - Pulčín 

 Srpen: Jarmek na Pulčinách - ukázky lidových řemesel, prodej výrobků, setkání občanů u 

rozhledny

 Září: vždy první neděli pouť

 Říjen: hřibařská výstava

 Listopad: první adventní neděli probíhá v kulturním domě Vítání občánků do života

 Prosinec: tradice Chození za Mikuláše, Silvestr na rozhledně na Čubově kopci 

 Další nepravidelné akce:

o Vánoční výstava

o Výstavy v TIC Pulčín

o Výstavy ve foyer kulturního domu

o Divadelní zájezdy

HISTORICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ZAJÍMAVOSTI, PAMÁTKY

V obci se nachází několik původních roubených stavení, jež nejlépe reprezentuje tzv. Hrnčířova 

chalupa v části obci zvané Kočičina. Nejvýznamnější pamětihodnosti v obci Francova Lhota jsou 

tyto:

 Pozdně barokní kostel sv. Štěpána, krále uherského z roku 1787

 Kamenný kříž u kostela z roku 1815

 Další kříže v obci, kterých je 6

 Kamenný kříž v místní části obce Pulčín
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Francova Lhota je rodištěm kardinála Štěpána Trochty (1905 – 1974), který je významnou 

postavou novodobých církevních dějin. Odkaz tohoto rodáka je pro obec významný nejen z hlediska 

duchovního, ale také může být jedním z prvků rozvoje cestovního ruchu v obci.

Mezi další zajímavosti v obci mohou být zařazeny také zvonice se zvonkohrou z roku 1989 od 

Laeticie Ditrichová u pěší zóny, kašna na pěší zóně v centru obce z roku 2006, ale také rozhledna na 

Čubově kopci.

PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

 Kobzova lípa, jejíž stáří se odhaduje na 400-500 let, obvod 760 cm.

 Národní přírodní rezervace Pulčinské skály, která podléhá přísnému stupni ochrany. 

Rezervace je situována v jihozápadní části Javorníků, je zde skalní město, 4 jeskyně a další 

zajímavosti. V zimě jsou zde k vidění i ledopády. 
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II. SWOT ANALÝZA

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

 přírodní podmínky, krajina, CHKO
 spolkový a společenský život, tradice
 NPR Pulčiny + TIC Pulčiny
 funkční systém třídění a sběru odpadu
 funkční farní společenství
 většinou dobudovaná technická 
       infrastruktura 
      - plynofikace, vodovod, elektrifikace
 udržovaný vzhled obce,
      rekonstruované centrum
 existence potenciálu pro rozvoj šetrných 
      forem cestovního ruchu – rozhledna na       
      Čubově kopci
 rodiště a odkaz Štěpána Trochty
 aktivní podnikatelské subjekty
      a síť živnostníků

 kanalizace
 stav obecních budov (KD, škola, školka)
 nedostatek příležitostí pro bydlení
 nedostatek pracovních příležitostí v obci
 příhraniční poloha obce z hlediska 
      dostupnosti veřejnou dopravou a napojení    
      na hlavní dopravní komunikace
 absence kvalitní infrastruktury pro pěší a 
      cyklodopravu v zastavěném území obce
 absence atraktivních možností pro trávení 
      volného času mládeže
 absence služeb pro seniory
 nevyužívání obnovitelných zdrojů energie
 absence sběrného dvora a možnosti 
      likvidace biodpadu

OHROŽENÍ PŘÍLEŽITOSTI

 stárnutí obyvatel
 nezájem obyvatel o obec, absence pocitu 
      sounáležitosti s místní komunitou
 omezené zdroje rozpočtu obce
 dopravní dostupnost obce veřejnou 
      dopravou
 zhoršení stavu příjezdové komunikace 

         zvýšenou automobilovou dopravou
 zpožďování realizace projektu Čistá řeka 
      Bečva II.
 zhoršování životního prostředí spalováním 
      domovního odpadu a nekvalitních paliv

 rozvíjení šetrných forem cestovního ruchu
 nový územní plán
 zapojení a spolupráce v rámci SOH
 možnosti realizace projektů v rámci EU
 možnosti přeshraniční spolupráce
 spolupráce s podnikateli
 využití potenciálu mládeže a studentů pro 

rozvoj obce
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III. NÁVRH OPATŘENÍ A AKTIVIT

VIZE 

Francova Lhota je příjemné a trvalé místo k životu se zvyšující se kvalitou života obyvatel při 

současném respektování udržitelného rozvoje.

CÍLE

 Lidé mají ve Francově Lhotě dobré podmínky pro kvalitní a zdravý život, které zajistí 

dostatečně a kvalitně vybudovaná občanská, institucionální a technická infrastruktura

 Občané se aktivně zapojují do dění v obci a mají možnost se realizovat v různých 

oblastech života

 Rozvoj obce probíhá v souladu s principy udržitelného rozvoje při současném rozvoji 

jeho environmentální, sociálního i ekonomického pilíře

K naplnění vize a výše uvedených cílů vede cesta přes realizaci opatření a aktivit v následujících 

oblastech života.

OPATŘENÍ A AKTIVITY

OBLAST 1 OBČANSKÁ SPOLEČNOST, KULTURA, SPORT

1.1 Podpora sdružování občanů

1.1.1 Podpora činnosti místních spolků, zájmových kroužků a sdružení 

1.2 Podpora kultury

1.2.1
Místní knihovna – rozšířením titulů zvýšit atraktivnost, rozšiřovat informační 
služby, rozšířit prostory knihovny v kulturním domě

1.2.2
Kulturní akce - podpora kulturních iniciativ občanů a organizací. Udržet 
pořádání stávajících akcí. Podporovat nové aktivity.

1.2.3
Soustavná péče o památkové objekty – kostel sv. Štěpána , pískovcové kříže. 
Dokončení rekonstrukce kaple v Pulčíně. Rekonstrukce památníků padlých ve 
Fr. Lhotě na hřbitově a v Pulčíně u kaple.

1.3 Podpora sportu

1.3.1 Podporovat sportovní aktivity občanů a dětí

1.3.2 Vybudování víceúčelového hřiště u základní školy

1.3.3 Rekonstrukce stávajícího vleku
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1.3.4 Vybudovat možnosti koupání a případně i rybolovu

OBLAST 2 ŠKOLSTVÍ

2.1 Školská zařízení – budovy

2.1.1
Mateřská škola - vybudovat sedlovou střechu nad kuchyní s využitím půdních 
prostor. Provést zateplení fasády a výměna oken a ústředního topení.

2.1.2 Mateřská škola - zřídit dětské hřiště včetně zeleně a nového oplocení

2.1.3 Přístavba tělocvičny základní školy

2.1.4 Rekonstrukce pavilonu základní školy včetně kuchyně

2.1.5 Modernizace zázemí pro výuku

2.2 Vzdělávání

2.2.1
Školský vzdělávací program reflektující výchovu k udržitelnému rozvoji a 
regionálnímu povědomí

2.2.2 Podporovat smysluplné využití volného času dětí a mládeže

OBLAST 3 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

3.1 Rozvojové plochy

3.1.1
Využití průmyslových zón navržených v ÚP obce – snažit se o využití 
stávajících nevyužívaných ploch/budov v obci

3.2 Podpora podnikání, obchodu a služeb

3.2.1 Podpora drobného podnikání, řemesel, obchodu a služeb

3.3 Pracovní příležitosti

3.3.1 Podpora vzniku nových pracovních míst v obci

3.4 Cestovní ruch

3.4.1 Podporovat TIC Pulčín, zlepšovat jeho vybavení a rozšířit nabídku služeb 

3.4.2
Provést rekonstrukci budovy bývalé školy v Pulčině pro využití v cestovním 
ruchu. 

3.4.3
Spolupracovat na tvorbě produktů cestovního ruchu s podnikateli i SO 
Hornolidečsko a snažit se využívat potenciál našeho regionu

3.4.4
Ve spolupráci s SOH řešit značení turistických tras, cyklotrasy Hornolidečské 
magistrály, naučných stezek a vybavit je doprovodným mobiliářem –
odpočivadla, mapy ap.

3.5 Zemědělství
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3.5.1 Podporovat stabilizaci a modernizaci zemědělství

3.6 Lesnictví

3.6.1 Zodpovědně hospodařit v obecním lese podle schváleného LHP

3.6.2 Zemědělsky nevyužívané pozemky v majetku obce zalesňovat

OBLAST 4 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

4.1 Doprava

4.1.1
Vybudovat přehlednou křižovatku u restaurace U Ptáčků, vybudovat 
přehledné jízdní pruhy a odstavné plochy kolem restaurace až po zastávku

4.1.2
Vybudovat zastávku s odbočovacím pruhem na dolním konci obce U lávky na 
straně u Kučných

4.1.3 Vybudování autobusové točny se zastávkou v místní části obce Pulčín

4.1.4 U kostela je vybudovat parkoviště s bezpečným příjezdem.

4.1.5 Vyřešit parkování návštěvníků NPR Pulčinské skály v místní části obce Pulčín.

4.1.6
Oprava a úprava kobercem všech místních komunikací po položení veřejných 
sítí, včetně místní části obce Pulčín a pasekářských lokalit.

4.1.7
Vyřešit sjízdnost příjezdové komunikace k RD č. 296 Šeligovi a dalším „Na 
kopečku“

4.1.8 Vybudování lesní cesty z Vlčičky pro dopravu dřeva od státní hranice se SR.

4.1.9 V návaznosti na výstavbu nových RD dobudovat MK a chodníky

4.1.10
Oprava starých chodníků v dolní části obce a vybudování nových  v celé obci, 
kde tyto schází. 

4.1.11
Vytvářet podmínky pro zklidňování dopravy v místech mimo hlavní 
komunikaci (tj. ul. Družstevní aj.)

4.1.12
Podporovat pěší a cyklodopravu v obci zajišťováním vhodných podmínek pro 
jejich využívání

4.2 Vodní hospodářství

4.2.1
Ve spolupráci s VaK, a.s. Vsetín rozšiřovat skupinový vodovod do nově 
zastavovaných lokalit 

4.2.2
Vybudování celoobecní kanalizace v rámci akce Čistá řeka Bečva II. včetně 
nově zastavěných lokalit

4.2.3 Vybudovat odkanalizování místní části obce Pulčín + ČOV

4.3 Plyn
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4.3.1 Rozšíření plynového řadu do nových lokalit výstavby RD

4.4 Elektrická energie

4.4.1 Kabelizace NN v exponovaných místech 

4.4.2 Rozšíření NN na nové lokality pro výstavbu RD

4.4.3 Posílení sítě výstavbou trafostanic

4.4.4 Modernizace veřejného osvětlení a jeho rozšíření do lokalit nové výstavby RD

4.5 Telekomunikace, informační technologie

4.5.1 Rozšíření obecního rozhlasu do nově zastavovaných lokalit

4.5.2 Podpora rozšiřování IT a jejich využívání v obci

OBLAST 5 OBČANSKÁ VYBAVENOST A VEŘEJNÁ SPRÁVA

5.1 Budovy a zařízení občanské vybavenosti

5.1.1
Rozšíření hřbitova včetně vybudování kolumbária a příjezdové komunikace a 
oprava kaple v místní části obce Pulčín

5.1.2 Rekonstrukce střechy KD se získáním volných prostor

5.1.3 Přestavba interiérů KD, rekonstrukce exteriéru

5.1.4 Přístavba třetího stání pro hasičskou techniku

5.1.5
Zajištění možnosti pro setkávání a trávení času pro maminky, seniory a další 

zájmové skupiny

5.1.6
Zajištění prostranství pro pořádání kulturních a společenských akcí mimo 
zastavěnou část obce

5.2 Veřejná prostranství a zeleň v obci

5.2.1
Udržovat a dále vylepšovat výsadbu a ozelenění veřejných prostranství, pěší 
zóna, okolí budov OÚ, ZŠ, MŠ, hasičské zbrojnice, stolárny u Juráčků, kaple a 
bývalé školy v místní části obce Pulčín

5.2.2 Podporovat iniciativu občanů při výsadbě a údržbě předzahrádek

5.3 Veřejná správa

5.3.1
Podpora publikační činnosti – vydávání Francovolhotského zpravodaje jako 
čtvrtletníku, propagační DVD

5.3.2 Udržovat, rozšiřovat a pravidelně aktualizovat obecní internetové stránky

OBLAST 6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

6.1 Odpadové hospodářství
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6.1.1
S využitím osvěty soustavně rozšiřovat systém třídění odpadů v obci s cílem 
snížení množství odpadů v popelnicích

6.1.2 Zajistit vhodný způsob likvidace bioodpadu 

6.1.3 Zasadit se o vznik a fungování sběrného dvora

6.2 Zachování kulturní krajiny

6.2.1
Podle schváleného ÚSES chránit stávající biokoridory, nové bude možno 
vytvářet při komplexních pozemkových úpravách

6.2.2
Provést výsadbu stromořadí kolem MK spojující Francovu Lhotu a Pulčín na 
volném prostoru nad obcí po les

6.2.3
Chránit, udržovat a obnovovat polní cesty a jejich doprovodnou zeleň, 
chránit remízky a krajinnou zeleň. Podporovat údržbu krajinného rázu.

OBLAST 7 BYDLENÍ

7.1 Nová výstavba

7.1.1
Územně a stavebně připravit (inž.sítě) lokalitu Na Dvorském pro výstavbu 25 
RD, Na Trčkovém 10 RD

7.2 Udržování stávající venkovské zástavby

7.2.1
Citlivý přístup při rekonstrukcích a opravách starších usedlostí a domků. 
V maximální míře se snažit zachovat tradiční ráz vesnice

OBLAST 8 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ

8.1 Zdravotnictví

8.1.1 Vyvíjet snahy o zajištění zubního lékaře v obci

8.2 Služby pro seniory

8.2.1 Zajistit způsob důstojného prožití stáří a dožití v obci

8.3 Prevence sociopatologických jevů

8.2.1
Podporovat činnosti NNO i občanů v oblasti prevence sociopatologických jevů 
v obci




