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Obce Francova Lhota

Milí přátelé,

rok 20 l9.vstupuie do své druhé poloviny a my k Vám přicházíme s dalším číslem naŠeho zpravodaje

plného informacío děnív našíobci. Mnozíz nás během létavyrazí poznávat nové kraie Či odpoČívat

někam mimo naši obec. Pro jiné se však cílem prázdninových cest a výletŮ stává naše malebná kraji-

na, vlastní zahrada a odpočinekv okruhu nelbIižších. Obdobíškolních prázdnin není pro mnohé |en

,,relax" a cestování ale |e potřeba zrealizovat své plány na zvelebení domů a zahrad. Nejinak tomu

máme my. Naši obec přes léto čeká zahájení dlouho plánované rekonstrukce kulturního domu.

Tyto stavební práce si vyžádaií přerušení běžného provozu tohoto našeho kulturního zařízení jak

pro konání svateb, rodinných oslav, plesů, ale i pro provoz obecní knihovny a obecního Úřadu. Bu-

dovu musíme vyklidit a předat stavební firmě. Stavba by měla probíhat od července 7019 až do

konce dubna 2020. Obecní úřad bude na toto období přestěhován do budovy Základní školy -
byvalý byt ředitele školy. Zde již máme připraveny prostory, které jsme v zimě v předstihu zrekon-

struovali. O termínu stěhování Vás budeme ieště podrobně informovat. ZaČínáme práce na vylep-

šení zahrady Mateřské školy. Chceme zahradu, která bude u dětí rozvíjet smyslové orgány

(kamenné šlapáky, hudební nástroje, učební prvky) a pohybové dovednosti (skluzavka, dřevěné

balanční prvtg, palisády a klády) a zároveň nabídne prostor pro odpoČinek a relaxaci (podium, oh-

niště, dřevěné sedací prvky, domeček, zastřešený altán). Část nákladŮ budeme platit z poskytnuté

dotace. Y Základní škole letos plánuieme další etapu výměny osvětlenÍ, dokonČení rekonstrukcí

kabinetů a chceme pořídit nové židle do jídelny a do učebny pro devátou třídu. Pracujeme na posÍ-

lení vodních zdro|ů pro naše vodojemy. V současné době dokončuieme hydrogeologický prŮzkum,

při kterém jsme nalezli dvě nová místa možných zdroiů. Čekáme na vyhodnocení a stanovení eko-

nomické rentability. Ještě neznáme výsledek rozhodnutí MMR zda nám bude přiznána dotace na

,,Adaptaci l l. sociálních bytů", bez této dotace nejsme schopni tento projekt realizovat. O dalŠÍch

připravovaných proiektech se dozvíte uvnitř tohoto zpravodaje. Nezapomeňte se podívat i na jeho

poslední stranu, aby Vám neunikla žádnáze za!ímavých akcí které se v létě v naší obci kona|í. Jsme
na prahu prázdnin, dovolených, zahradních slavností a ,,grilovaček", proto Vám přeji, ať je letošní

léto pro Vás pohodové, plné zaiímavých zážitků, příiemných setkání s přáteli a především osvěžující-

ho odpočinku.

Miroslav Brlica, starosta

srŘípry A pŘIpoMíNKy zúŘnpu
Volby do Evropského par-
lamentu proběhly ve dnech
74. a 75. května. V naší obci
byla v okrsku č, l účast
17,96% a nejvíce hlasů získalo
KDU ČsL před ANo 20ll.
Ve volebním okrsku č.2 byla
účast 50%. Tady měla nejvíce
hlasů ODS před ANO 20ll.
Celkový průměr za obec byl
l9,67%.

změna ordinačních hodin
MUDr. lvo Janáčka
MUDr. lvo Janáček v Horní

Lidči oznamuie změnu ordi-
načních hodin. Od 1.7. 7019
bude ordinovat vŽdy v Úterý
od 12.30 do 17.00 hodin a ve
čtvrtek od 7.00 do l 1.30 ho-
din. Poslední pacientka bude
přiiata 20 minut před koncem
pracovní doby.

Dovolená MUDr. Lukáše
Musila - MUDr. Lukáš Musil
oznamuie, že bude mít v době
od 74. 6. do l2.7.20 l9 dovo-
lenou. Zastupovat jei bude
MUDr. Sokola v Horní Lidči.

Nový nápis na muzeu
Touto cestou bychom chtěli po-
děkovat manželům Josefovi a Dra-
homíře Trchalíkovým, kteří v
dubnu letošního roku za.iistili vý-
robu i monáž nového nápisu na

Muzeu Štěpána kardinála Trochty.
Veškeré náklady s tím spoiené
také uhradili,

Plastová víčka - vedoucí pošty,
Eliška Juráňová, žádá občany, aby ií
nepřinášeli na poštu plastová víč-
ka, protože ;elich výkup byl zru-
šen.
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DUBEN
Velikonoce v Muzeu Š. Trochty
Valašská nadace uspořádala l 2. dubna
pro děti z mateřské a základní školy
akci, kde si mohly namalovat vajíčka

nebo perníčky. Uplést korbáč a ochut-
nat tradiční velikonoční pečivo Jidáše.
Z mouky namleté z obilí sklizeného na

Trochtově poli zde studentka SOŠ
z Val. Klobouk pekla oplatky. Tomuto
dění přihlížel i televizní kameraman,
ktery tu sbíral3odklady pro reportáž.
Muzeum Stěpána Kardinála
Trochty v Ceské televizi. Stejný
kameraman navštívil ještě před Veliko-
nocemi naši obec i muzeum a točil
rozhovory s panem Aloisem Žíakem,
kteny' vzpomínal na Stěpána Trochtu
jako na bývalého souseda i velkou
osobnost. Další rozhovor poskytla
kronikářka, paní Drahomíra Trchalí-
ková. Ta hovořila o iniciativách valaš-
ské nadace, hlavně o akci od zrníčka
ke chlebíčku. Reportáž byla vysílána na

ČT2 v rámci Křesthnského magazínu

v neděli l9. května u příležitosti 45.
výročí úmrtí našeho rodáka Kardinála
Štěpána Trochty.
Setí obilí na Trochtově poli
V úterý 23. dubna byl za krásného, i

když větrného počasí zahájený 17.

ročník akce valašské nadace od zrníč-
ka ke chlebíčku. Žáci 2. třídy místní
základní 

'školy za pomoci dospělých
zaseli obilí na poli, na kterém kdysi
hospodařila rodina kar.dinála Štěpána
Trochty. Na poli se při setí setkali
zástupci nadace, školy, obce i otec
Stanislav. Ten před samotným setím
obilí pole požehnal. V projektu mají
děti možnost sledovat ,,cestu" zrna od
zasetí až do upečení chleba a hostií
z mouky namleté z následně sklizené-
ho obilí. Při,idou na to, že za každým
krajícem chleba ie spousta lidské prá-
ce. Při každém setkání si rovněž při-
pomínaií nejslavně,išího místního rodá-
ka kardinála Stěpána Trochtu, od je-

hož smrti uplynulo 6. dubna 45 let.

oHLÉDNurí zA MINyLÝM črvn' rcrín

Štěpánův odkaz se i tímto způsobem
každoročně předává dalším dětem.
Bohoslužba v kostele - Upříleži-
tosti 45. výročí úmrtí Štěpána Kardi-
nála Trochty byla v kostele 25, dubna
sloužena mše svatá. Celebroval ji Jan
Blaha z Fryštáku a kněží ze Vsetínské-
ho děkanátu.
Slet čarodě|ek na Pulčinách
V sobotu 27. dubna proběhla v této
části obce uvedená akce v režii míst-
ních obyvatel a chalupářů. Před
trampskou hospodou by|a zapálena
velká vatra. Pro děti byly připraveny
soutěŽe. Příchozí si mohli vychutnat
čepované pivo nebo si opékat či za-
koupit uzeniny. K tomu všemu hrála
živá hudba - skupina Tož vitai.
Stavění máje - Místní myslivci i letos
postavili u kulturního domu májku.
Bylo to 30. dubna. Pro přítomné při
té příležitosti připravili přátelské po-
sezení s občerstvením.

KvETEN
Pout' u kapličky - Na l. máje se už
tradičně sešly stovlg lidí u kapličky
sv. Huberta a v. Josefa v katastru Va-
lašské Senice. Mši svatou sloužil pan

Marek Orko Vácha, který působí
v Praze a v Lechovicích. Dále byli pří-
tomni pan Jindřich Čoupek z Přímětic
s kaplanem Markem Coufalem a míst-
ní otec stanislav zatloukal. z práčů a
okolí přijely dva_autobusy poutníků.
Hostem byl iJiří Cunek, hejtman Zlín-
ského kraie. Po mši bylo nabízeno

bohaté občerstvení. Vše zajistili mys-
livci z val. senice, rodina Mikéskova a

obec. Pouť u kapličky probíhá od ro-
ku 20 l 7 a každým rokem přibývá ná-

vštěvníků.
Návštěva Florie - Členky kulturní
komise pozvaly ženy na autobusový
záiezd na výstavu květin Floria do
Kroměříže. Jelo se 4. května.
Noc kostelů - Noc kostelů se kbna-
la v našem kostele v pátek 24.5.2019.
Bylo to poprvé v historii. Akci průběž-

ně navštívilo cca l70 občanů. Učinko-
vala místní schóla, žáci školy, kostelní
sbor a na varhany hrál Martin Půl.

Dílničku pro děti připravila a celou
dobu se jim věnovala Hana Šerá. Děti
si odnášely vlastnoručně vytištěný
obrázek kostela a Stěpána kardinála
Trochty. Pro příchozí byly napečeny
koláčky a perníčky, ochutnávalo se
mešní víno. Každý si mohl odnést
upomínkové předměty s logem akce.

CERvEN
První svaté přiiímání - tato svátost
byla v kostele svatého Stěpána v nedě-
li 2. června udělena celkem 22 dětem.
Při slavnosti zpívala děvčata z naší
schóly a zahrála dechová kapela Valaš-
ska.
Kácení máje - Obecní májku, letos
ručně, podřezali členové místního
Mysliveckého spolku. Bylo to
7, června. U kulturního domu se grilo-
valo a voněl guláš. Nechyběly čepova-
né nápoje.
Koncert - Po pokácení máie následo-
val v sále KD koncert heligonkářky
Vlasty Mudrikové a Jozeía Opatovské-
ho. Na vystoupení měli místní senioři
vstup zdarma. Přišlo iich hodně a pís-
ničky v podání obou umělců se iim

Pulčínská pout' - Letos se slavila dne
9. června. Na Pulčinách bylo mimořád-
ně několik poutbvých atrakcí a hodně
stánků s různým zbožím. Mši svatou
poprvé sloužili společně otec Stanislav
z naší farnosti a otec petr Martinka
z farnosti Lidečko, pod kterou Pulčín
spadá. Mši svatou doprovázela decho-
vá hudba i schóla z Lidečka. přišlo na

ni hodně lidí. V sobotu byla ve venkov-
ním areálu lC Pulčín pouťová taneční
zábava se skupinou Gryfis. Pořádali ji

místní hasiči.
Setkání schól - Vsobotu l5,června
se na Sv. Hostýně uskutečnil další roč-
ník Setkání schól. Zazpívala zde i naše
děvčata. O akci se organizačně posta-
rala Valašská nadace. Bylo zde asi 200
účastníků. Moderování se ujala Anna

Kovářová a šlo ií to velmi dobře.
Dětský den - Oslavu tohoto svátku
připravilo pro děti Sdružení rodičů
při ZŠ. V sobotu l 5. června byly na

fotbalovém hřišti připraveny soutěže,
hry a skákací atrakce. Využít mohly
děti i pouťové atrakce na vedleiším
asfaltovém hřišti. Sice se zpožděním,
ale přece, přiletělo navečer děti
pozdravit malé letadlo.
Svátek Božího těIa - v neděli 23.
června proběhla po hrubé mši svaté
oslava tohoto svátku. průvod v čele
s otcem Stanislavem a ministranty měl
zastavení u Čtyř venkovních oltářŮ.
Hasiči z Fr. Lhoty i Val. Senice nesli
baldachýn a své prapory. Malé děti
tradičně sypaly ces_tu květinami. Hrála
dechová hudba ze studlova.
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EVIDENCE OBYVATEL
Stav obyvatel ke dni 25.6.2019
Obec Francova Lhota má ke dni 25. 6.

20 l9 celkem l .547 obyvatel. Ve Fran-
cově Lhotě žiie 1.2-1 l dospělých a 256
dětí, v místní části Pulčín pak 69 do-
spělých a l l dětí, Od začátku tohoto
roku se narodilo 8 dětí. kromě nově
narozených dětí se do obce přihlásilo
17 lidí, z toho 2 osoby na Pulčín. Svůi
pobyt v obci ukončilo v prvním polole-
tí roku celkem l 5 osob, z toho 3 oso-
by z Pulčína.

zlatou svatbu oslavili:
l2.4.20l9 Karel a Ludmila Filákovi
19.4.2019 Antonín aJana Hamalovi

Srdečně blahopřejeme.

Navždy nás opustili
2.4.2019 Jaruška Navrátilová

*1979) Pulčín 30
5.4.20l9 ZdenkaHrnčiříková

(x l955)
' Francova Lhota 369

9.4.7019 LudmilaJuřičková
(*l933)
Francova Lhota 29 l

4.6.2019 Pavel Kozáček
(x l 970)
Francova Lhota 7

Čest iejich památce!

nnÍsrNÍ KNIHovNA
v květnu tohoto roku obdržela naše

knihovna žlutý výměnný soubor. Upozor-
ňuji na některé zajímavé knihy pro dospě-
lé: Deborah Lawrenson - Lucerna
V temnotě, Andy Weir - Marthn, Tess
Gerritsenová - Mlčící dívka,7ora Beráko-
vá - Vražda bez oběti, James Kimmel -

Soud padlých andělů. Pro děti například:
Hynek Klimek - Strašidlář iMezi námi
přízrakyl, Ondřei Sekora - Uprchlík na

ptačím stromě, Sara Pennypackerová -

Klementýnka a rodinná porada, Marie
Tetourová - Malované čtení /co mě čeká,
než vyrostu/, Ladislava Pechová - Neimilei-
ší české říkanky, písničky a hádanky, Walt
Disney - Ledové království, Hodný dino-
saurus. podrobnosti o dalších titulech na-

leznete na webových stránkách knihovny:
francovalhota. knihovna.czl.
Důležité upozornění: Knihovna bude

půjčovat naposled v tomto roce ve
čtvrtek l l. července, pak bude z důvo-
du oprav kulturního domu uzavřena.
Předpokládaný termín znovuotevření
knihovny ie květen ZO2O. Žádán:c
proto čtenáře, kteří mají knihy
vypůičené déle než jeden měsíc o
jejich navrácení. Všem našim čtená-
řům přeii krásné letní dny!

Ludmila Hanáková

ODPADOVE HosPopÁŘsrvÍ v nocE 2018

VALAŠSKÁ ruapACE
Dne 7. května 20 l9 se ve Valašské Po-
lance konalo zasedání starostů Horno-
lidečska, kteří se na návrh starosty obce
Fr. Lhota, Miroslava Brlice, rozhodli
uctít památku svého rodáka Štěpána
kardinála Trochty tím, že u příležitosti
45. výročí ieho úmrtí bude ze třiceti
valašských vesnic do Litoměřic doveze-
no a na znak úcty vypuštěno 45 holubic.
V prohlášení, které starostové podepsa-

Rád bych vás seznámil, iak se nám dařilo
v uplynulých letech produkovat odpad,
jak si na tom stojíme v rámci vybraných
územních celků. V roce 20 l8 bylo v naší
obci vyprodukováno l66 lg/obyvatele
směsného komunálního odpadu
(průměr u ČR ;e l72 kg/obyvatele) a 28
kg/obyvatele tříděného odpadu (průměr

,,a ČR 1" 49 kg/obyvatele).
Z uvedeného srovnání vyplývá, že jako
obec isme velmi podprůměrní co se
týká třídění odpadů - zeiména papíru a
skla, kde třídíme pouze polovinu až
třetinu průměru za, celou ČR. V triaěni
plastů jsme na průměrné hodnotě v ČR,
a v rámci bývalého okresu Vsetín jsme i

lehce nad průměrem. Co se týká netří-
děného odpadu, tak produkujeme o
něco méně odpadu než ie republikorl,
průměr.

Jan Trochta, místostarosta

li, se mi. uvádí, že ve Valašském regionu
je odkaz tohoto mučedníka doby stále
živý, vzpomíná se na ně! modlitbami i při
mších svatých, bylo vybudováno jeho
muzeum, pořádají se kulturní akce, kte-
ré nesou ieho iméno, a popularitě se
těší také celoroční projekt ,,Chléb náš

vezdejší". Vzpomínková akce se konala
v sobotu 25. května 20 l 9, kdy v dopo-
ledních hodinách do Litoměřic při,jela

delegace poutníků z Hornolidečska.
Za přítomnosti generálního vikáře
Mons. Martina Davídka bylo vypuště-
no z Dómského náměstí 45 poštov-
ních holubic, které zpět na Valašsko
přiletěly ve večerních hodinách téhož
dne.

Josef Kliš

Srovnání s vybranými územnímicelky v ČR v roce2018
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S příchodem iara začal nekonečný
závod se sečením trávy v obci a pro-
pršený květen nám v této oblasti

moc nepřál. Vody bylo některé dny i

více než bychom si přáli, ale mohli
jsme tak alespoň vyzkoušet novu
vodoměrnou lat', která je umístěna
na mostě do kočičiny. Zde byla dne

22.5.2019 v l5.00 hodin naměřena
zatím nejvyššíhladina l03 cm, cožiiž
odpovídá druhému stupni povodňo-
vé aktivity. Voda způsobila několik
menších škod, kdy se iednalo zejmé-
na o zaplavení sklepů, které byly za
pomoci Sboru dobrovolných hasičů

odčerpány a následně 9,soušeny
obecním vysoušečem. Pro ilustraci
naleznete na webových stránkách
obce i několik fotograíií z tohoto
dne.
Při úklidu isme se prvně zaměřili na

okolí kostela, kde se blížila slavnost
prvního svatého přijímání dětí, a
následně úklidem Pulčína před poutí.
Poté jsme se již mohli soustředit na

střed obce a trávníky v okolí hlavní
cesty. K zajištění údržbovich prací
máme k dispozici v současnosti ien
6 lidí, které nám úřad práce umožnil
zaměstnat. S tím se po,jí i rekordní
míra nezaměstnanosti, kdy na ÚP ve
Vsetíně je za naši obec registrováno
jen 22 lidí. Do údržby isme letos
zapojili i bagr, který čistí jednotlivé
příkopy v obci, případně tvoříme i

nové svodnice, kde velká voda napá-

chala škody.

Z chystaných prací na léto je_zapo-

četí přestavby zahrady MS, kde
bude doplněno množství nových
herních a v/ukových prvků, aby se
zde děti plně zabavily, Výsledná cena
díla je l 749 892,- Kč bez DPH.
obec získala na tuto akci dotaci od
SFŽP ve výši 498 l27,- Kč. Věříme,
že práce se stihnou během prázdnin
a děti si tak budou moci užít nové
zahrady od nového školního roku.
Další velkou událostí je rekon-
strukce kulturního domu, která
započne na začátku července a potr-
vá do dubna příštího roku. Vítěznou
íirmou je íirma Navláčil, která poda-
la nejnižší nabídku v hodnotě
17 334 000,- Kč bez DPH.

V současné době jsme získali dotaci
na zateplení budovy l B74 597,- Kč
od SFŽP. Součástí rekonstrukce je

výstavba nového menšího sálu nad

přísálím u cesty, vybudování terasy u

přísálí od potoka a vybudování nové-
ho vstupu a vnitřního schodiště.
Dále je plánováno zateplení celé
budovy, výměna střechy a rozvodů
v budově. V navazující etapě je počí-
táno také s rekonstrukcí interiéru,
aby se zlepšila akustika a osvětlení
v sále, vybavení |evištní technikou a

nové zázemí baru a kuchyně. Věří-
me, že se budova po rekonstrukci
stane vyhledávaným místem setkáyá-
ní v obci a přinese nov.f, impulz do
kulturního života v obci.

Bohužel jsme v tomto roce ňebyli
úspěšní v několika žádostech o dota-
ce z MMR. Jednalo se o dotaci na

kulturní dům ve \.ýši l0 000 000,- Kč
a rozšíření Špuntova o nové prvky
ve výši 436 000,- Kč. Nicméně bude-
me dále hledat možnosti, iak získat
finance pro rozvoi naší obce, aby se
nám zde všem lépe žilo.

Kam by se obec měla rozvíjet isme
sepsali v novém strategickém doku-
mentu obce jménem Program
rozvoje obce 20 l 9-2029 ( do-
stupný na webov/ch stránkách ob-
ce), kde jsou definovány základní
směry, kterými se má obec vyvúet.
Naší vizí na příštích l0 let je Obec
Francova Lhota iako příjemné místo
k životu na valašské dědině s aktivní-
mi občany zachovávajícími zvyky a

tradiční hodnoty, s moderní in-
frastrukturou a kouzelnou krajinou.

Jedním z takových směrů je podaná
žádost o příspěvek na projekt mo-
derního obecního úřadu, kdy
plánujeme více otevřít náš úřad no-
v/ch technologiím, jako jsou obecní
mobilní aplikace nebo možnost vyři-
zování záležitostí přes mobil nebo
internet. Spolu s modernizací úřadu

ie spojeno i informování o průběž-
ném stavu odpadového a vodního
hospodaření, sdílení informací na

mapovém portálu obce a další služ-
by, které přiblíží úřad k občanům.

,NFoRM,Ác r :z,ÚŘa,ou

Další možnosti jak zlepšit stav obce
jsou v plánovaných úpravách veřej-
né zeleně, kdy se to letos týká
zejména prostoru kolem školy a na

začátku obce.

Odpadové hospodářství v obci

Jak iiž bylo uvedeno v minulém
zpravoda,ii, obec jako celek, tedy
každý z nás, platíme ročně přibližně
750 000,- Kč za služby spojené
s odpadov/m hospodářstvím, tedy
odvoz popelnic (směsný komunální
odpad), odvoz tříděného odpadu,

odvoz objemového a nebezpečné-
ho odpadu. Obec toto řeší zavede-

ním místního poplatku, který tvoří
cca 600 000,- Kč za obec. Rozdíl
musí obec doplatit ze svého roz-
počtu. Jednou z možností, jak po-
kr/t tento rozdíl je třídění odpadů,
kdy obec dostává odměnu za množ-
ství vytříděného odpadu. Tímto
bych vás rád vybídl k zamyšlení, jak

pomoci obci při třídění odpadů. Ze
srovnání vyplývá, že ie možné lépe
třídit neienom plasty, ale hlavně
papír, kterých dostáváme do poš-
tovních schránek velké množství,
nebo sklo.
Další možností ie zamyšlení nad

velkoobjemovým odpadem, který je

nejdražší položkou při sběru odpa-

dů. Jen jarní velkoobjemový odpad
nás vyšel na l 36 000,- Kč, kdy bylo
vyvezeno 6 kontejnerů s odpadem.

Je na zvážení, jestli by části odpadu

|ako je sklo nebo plasty nemohly
být ukládány zvlášť a jako tříděný
odpad by mohly být součástí třídě-
ného odpadu a vylepšit tak íinanční
stránku odpadového hospodářství.
Novinkou od roku 2019 je mož-
nost třídit i nové komodity jako
jsou kovové obaly (plechovky, kon-
zervy) nebo použité jedlé tuky a

oleje.
Během roku bychom chtěli umístit
v obci několik sběrných nádob na

tyto suroviny, které je možné třídit,
a zlepšit tak naše odpadové hospo-
daření a přispět k lepšímu životní-
mu Prostředí u nás.

Jan Trochta, místostarosta

z čtNNosTI oBEcNíHo úŘnpu, pRoIEKTy
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zEI^KLADNÍ Šxory
Blíží se konec školního roku
70l8l2019. Jako každý rok se žáci

z naší školy zúčastnili řady zajímavých
akcí, zájezdů, exkurzí, seminářů, soutě-
ží, besed, kurzů a jiných kulturních a
vzdělávacích počinů.
lhned v lednu tohoto roku žáci 7. a 8.

třídy absolvovali lyžařský kurz pod

vedením pana učitele Ondřeje Lišky,

žáci 8. a 9. třídy pak zakončili kurzy
tance závěrečnými tanečními, které
měly velký úspěch, Na konci měsíc_e

|eště všechny třídy ll. stupně navštívily'
v Brně vzdělávací exkurzi do vidacen-
tra a do muzea Anthropos, kterou
naplánovala paní učitelka Miluše Su-

cháčková a pan učitel Miloslav Šůstek.

V únoru pak žáci sportovali a zapojili
se do florbalové ligy ve Vsetíně, Pan

učitel Miloslav Šůstek jel s vybranými
žáky 6. a 7. třídy do zámku ve Vsetíně,
kde probíhal festival s názvem

,,Valašský cestovatel".
V měsíci březnu se žáci ll. stupně zú-
častnili školního kola recitační soutěže,
ze kterého postoupila dvě děvčata do
okresního kola ve vsetíně. paní učitel-
:ka Eva Novosadová s l. třídou navští-
vila Obecní knihovnu, žáci 3. třídy se
s panem učitelem .|iřím Hrbáčkem
připojili ke známému projektu ,,Od
zrníčka ke chlebíčku", 9. třída spolu
s paní učitelkou Ladou Martinkovou
navštívila bývalý koncentrační tábor
v Osvětimi a paní učitelka Miluše Su-
cháčková zajistila v rámci prevence
besedu s Policií ČR.
Duben patřil soutěžím, přednáškám a

sportovním akcím. Ve Valašshy'ch Klo-
boukách proběhla Soutěž zpěváčků
Valašskoklobucka, na které vystupova-
ly tři naše žákyně. Uskutečnila se také
velmi poučná a pro dnešní děti důležití

přednáška na téma ,,Bezpečný internet"
Zúčastnili se ií všichni žáci 5. - 9. třídy.
Vybraní žáci ll. stupně jeli na tradiční
turnaj v minikopané a pro žáky l. stupně
tu byl známý MC' DONALD CUP. Ve
dnech 23. až 26. dubna proběhly na

škole, i mimo ni, projektové dny ke Dni
Země,
Květen a ,červen se stal symbolem škol-
ních v/letů. Třída pana učitele Ondřeje
Lišky navštívila chatu ve Valašské Senici,
pan učitel Miloslav Šůstek lel se svou
třídou do Vizovic, pan učitel lvan Suse-
dík vzal své žáky na Horní Bečvu. Na 9.

třídu pak čekala s paní učitelkou Hanou
Trlicovou stověžatá Praha. Dále pak

pokračoval seminář,,Bezpečný inter-
net", který byl zorganizován Íormou
besedy také pro rodiče. Žaci t stupně
si s panem Surovcem vyzkoušeli výrobu
vrbových píšt'alek, proběhly atletické
závody v Horní, Lidči. ,,Dětský den"

oslavili žáci ll. stupně výletem do Vyš-
kova, kde probíhal ,,Den dětí s ACR",
na žáky l. stupně čeká v čer-vnu filmové
představení ve Valašských Kloboukách.
ke konci školního roku se 9. třída zú-

častnila každoročního pochodu Vařáko-
vy paseky - Ploština - Lačnov. V pátek,

2 1.6, se uskutečnila slavnostní vernisáž
íotografií a výtvarných prací žáků naší

školy, na které vystoupil Pěvecký sbor
Francova Lhota - paní učite|ka Lada
Martinková a pan učitel Ondřei Liška se
představili se svým kytarovým krouž-
kem. v samém závěru školního roku
čekají na žáky sportovní dny, v rámci

nichž proběhne také turnai mezi učiteli
a žáky, a také pobyt v přírodě. Zbývá
jen rozdat vysvědčení a rozloučit se
sdvanácti budoucími středoškoláky.
Přeieme, aby se jim na norných školách
líbilo a aby byli i v dalším životě úspěšní.

m§u;:jr,.?,,",,,","" ::,r

Seznam vycházejících žáků 9.třídy|
Dubčák Michal - SOS J. Sousedíka, Vse-
tín, mechanik seřizovač

Janíček Jakub - SPŠ strojnická, Vsetín,
strojírenství ffi
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zium vsetín
Matůšová Nikola - OA a VOŠ Valašské

kář

iff.ilff"ilrolína - sš íilmová, zlín,I

Meziříčí, veřejnosprávní činnost

ské Klobouky

multimédia a design t
Ondrůšová Nikola - SOŠ J. Sousedíka, ffi
Vsetín, cukrář.
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ředitelka zš

ZMATEŘsrcr Šrory
Blíží se konec školního roku a v naší
školičce je stále velmi rušno. V rámci
týdne bezpečnosti nás navštívili poli-
cisté. Poučili děti o správném chová-
ní, jízdě na kole a seznámili je s nápl-
ní své práce.
Další den v místní hasičské zbrojnici
poznaly děti vybavení našich hasičů.
Některé z nich si mohly na vlastní
kůži vyzkoušet a poznaly tak nároč-
nost a důležitost jejich záslužné prá-
ce. S našimi staršími dětmi jsme na-

vštívili i ,,záchranku" ve Valašských
kloboukách.

Den dětí jsme letos oslavili na školní
zahradě. Pro děti byly připraveny
soutěže, vystoupení klauna s bublino-
vou šou a velká naíukovací lod'. Od-
poledne jsme zakončili táborákem a

opékáním špekáčků. Den to byl ná-

ročný, ale odměnou nám byly spoko-
jené úsměvy všech zúčastněných. Na
školní výlet jsme letos ieli do zahrani-
čí. Navštívili jsme zámek a zoologlc-
kou zahradu ve slovenském městě
Bojnice. V posledním týdnu, ve spo-
lupráci s ,,devátáky" z naší základní
školy, se rozloučíme s předškoláky.

Ti se také zúčastní slavnostního
ukončení školního roku v kulturním
domě., kde budou ,,pasováni" na

školáky. Pro tuto příležitost si děti
pod vedením paní učitelky Juráňové
a paní učitelky Dubovcové připravují
taneční vystoupení. Přejeme jim, at'
se jim vše vydaří a úspěšně tak za-
končí pobyt v naší školičce.
Rodičům i dětem přejeme krásné
slunečné prázdniny plné společných
zážitků av září nashledanou.

Alena Silvestrová, ředitell<a MŠ

Slovák Petr - Gymnázium Valašské 
|Klobouky l

Šerý Pavel - SOŠ J. Sousedíka, Vsetín, l
mechanik opravář motorových vozidel 

I

Brlicová Vanesa - Masarykovo Gymná- i

I

I



Z NAŠÍ FARNOSTI
Letos už byla začátkem května spuštěna
prováděcí sezóna v našem muzeu,
Letošní výročí Stěpána Trochty - mj.

také 50 let od tainého jmenování kardi-
nálem - bylo zvýrazněno také letem
valašských holubic z Litoměřic, tedy z
kardinálova působiště do jeho rodiště.
V muzeu samotném 1e obvyklý provoz
až do konce září: soboty a státní svátky
l0-12 a l3-17 hodin, neděle l2-18 ho-
din. Do ,,izby" přibylo 38 fotoalb s ob-
rázky ze života naší íarnosti. Zachycuií
mj, sbor, akce pro děti, brigády... Jsou k
prohlédnutí v polici (knihovničce) s
propagačními materiály. Před muzeem

slibně roste nová stodola, |eiíž realizaci
umožnila dotace naší obce. Muzeum je

živé, svou chystanou návštěvu ohlásila
např, Matice svatohostýnská, ale také
Mladí Lidovci, kteří chtě|í před Tau-
křížem, pamatníkem kardinála Trochty u

Ranče, vykonat vzpomínkový pietní akt.

Pro děti farnost opět nabízí farní tábor,
v terthínu l5.-l9.7. Tentokrát ie potřetí
ve Valašské Bystřici, ale kvůli aspoň malé

změně místa bude na tzv. dolní chalupě.
Rodiče ještě mohou děti přihlásit přes
školní družinu nebo íaru. Je určen pro
děti (hlavně) od 2. do 7. třídy. Závér lél.a

míváme u nás spojen s dožínkami a

poutí. Na tu slíbil přijet P. Jindřich Šra-
jer, salesián z Ceských Buděiovic, rodák
ale z Valašska. Letošní termín pouti je v
neděli 1.9. Dožínky u muzea musí být
předtím, předpokládá se neděle 25,B.

Centrum pro rodinu však také |eště zve
všechny na pout'rodin na Hostýn. Ta
bude před naší, v sobotu 31.8. Na děti
tam čekají stanoviště plná her a soutěží,
také skákací hrad, odměny a zmrzlina. Z
duchovního programu bude kromě bo-
hoslužby také setkání s misionáři. Všem
pře|i požehnané léto a načerpání nových
sil v přírodě .

otec stanislav zatloukal

vnŘÁrovy pAsEKy
V úterý 18. 6. se žáci 9. třídy zúčast-
nili každoročního výšlapu, pochodu za

dějinami našeho blízkého okolí. Spo-

lečně s panem učitelem Karlem Su-

cháčkem a paní učitelkou Miluší Su-

cháčkovou !sme navštívili Vařákovy
paseky, což byla osada, která se na-

cházela nedaleko od obce Lačnov a
která byla v květnu roku l 945 kvůli
přechovávání partyzánů vypálena.
Z Yařákových pasek isme se dostali
na Ploštinu, kde gestapo zasáhlo také,
a to v dubnu roku 1945. Poslední

ploštinská pamětnice, paní Húšťová, iiž
bohužel před dvěma týdny zemřela,
tudíž isme se iejího tradičního a velmi
poutavého a poučného výkladu nedo-
čkali. Čest její památce! Naše putování

isme zakončili v Lačnově. Ne!prve
jsme se podívali k místu zvaném Březi-
na, kde bylo na konci 2. světové války
surově zastřeleno l3 partyzánů. Od-
tud isme pak jeli k Muzeu Vařákových
pasek - ten se nachází na samém konci
Lačnova. Zde nás provázela paní Vařá-
ková a pan Jiří Tesař, ktený ie v party-

zánském sdružení s názvem Spolek
Y\ZE7j+. Pan Tesař velmi zajímavě

vyprávěl o životě partyzánů a žáci si
mohli i zastřílet ze zbraní. v Lačnově
jsme dokonce dostali malé občerstve-
ní v rámci projektu, ktenf, ted' probí-
há. Domnívám se, že bychom neměli
na tyto události zapomínat. Na věČ-

nou památku - pro nás i naše děti.

Mgr. Lada Martinková

SPOLEK HŘmaŘŮ
Od poslední naší akce, což by|

,,Francolhotský kyseláč", sa toho moc
neudálo. l5. 6. isme uspořádali, dalo by

se říct, turistický pochod od Ranče u
Zvonu směrem Pulčín, pak po pískové
cestě k Zimčákom (Filákom), a pak ke
Kučným (Tománkom). Tam isme po-
přáli našemu členovi, Radkovi Kučné-
mu, k ieho kulatým narozeninám. Od-
měnou nám byly podány různé speciali-

ty na grilu. Této akce se zúčastnilo l 2
členů.
A jak to probíhá s houbami v
letošním roce?
První nález bylo 40 kusů smržů 20. 4.

Pak přišel studený a velmi deštivý máj.

Ob jevily se závo jenky podtrnky
(podtrnkíče), ke konci května koneč-
ně začaly aj sinákv. V červnu se obje-
vilo pár hřibů smrkových a dost

,,dubáků", suchohřibů, babek, ale ty
hodně plesnivějí. Jsou k nalezení kuřát-
ka žluá (baraní vaica). V poslední době
začala růst muchomůrka růžovka
(masák).
Naší další akcí bude výstava hub, v září
nebo v říjnu, tak doufáme, že poros-
tou' 

Josef žídek

MARIAS
V sobotu 22.6. proběhl v Hostinci u

Páčků už l l. ročník turnaje v mari-
áši, a to Turnaj Aloisovský. Zúčast-
nilo se 25 hráčů napříč celou'Mora-
vou. Z iihu až z Mutěnic a Moravské-
ho Písku až na sever - opřivnice a

včnraŘt
4. května proběhla v Želechovicích u
Zlína Zlatá včela Zlínského kraje.
Naši školu v mladší kategorii repre-
zentovali tito žáci: ze 3. třídy Eliška
Šutová, Tereza Vetešková, ze 4. třídy
Anna Brlicová, z 5. třídy Bohouš
Mohyla, Viktorie Juráňová a Eliška
Brlicová, Ve starší kategorii soutěžil

Ostrava. Zvítézil Bob Krkoška z Os-
travy. Druhé místo obsadil Josef Kře-
nek z Horní Bečvy a třetí se umístil

Josef Čech z Valašského Meziříčí. Náš
Loizek - Alois Filák ubojoval krásné
čtvrté místo. ěkuieme pořadatelům i

Petr Juráň ze 7. třídy. Soutěž pro nás

dopadla velmi úspěšně, protože v
mladší kategorii obsadila l. místo
Anna Brlicová z celkového počtu 56
žáků. celkově naše družstvo obsadilo
l. místo z počtu 18 kroužků. Všem
žákům náleží pochvala a poděkování
za vzornou reprezentaci naší školy.

sponzorům za uskutečnění tohoto
turnaie. Všem přejeme hezké letní
dny. Mariášníci Z Francovy Lho-

ty.
MiIan Ptáček

Ráda bych poděkovala Obecnímu
úřadu ve Francově Lhotě za zaiištění
dopravy a její finanční úhradu na tuto
soutěž a řidiČi panu Josefu Piastkovi,
kten/ nám ochotně věnoval svůj vol-
ný čas.

Ludmila ptáčková
Rostislav zimek
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íNFoRMulí spotrcv

TI SoKoL
Sezóna 20l8 - 20l9 je již historií.
Družstvo mužů se v konečném dění
umísilo na l0. místě se ziskem 34
bodů. l když závěr sezóny byl velmi
nezodpovědný, v konečném hod-
nocení můžeme být spokojeni,
protože celé jaro ,isme se potýkali
se značnou marodkou hráčů.

Žáci se umístili na 6 místě a podě-
kování patří přípravce, která naše
žáky doplňovala. Výsledky by nemě:
ly mladé chlapce odradit, protože

naše mužstvo ie velmi mladičké
a některé zápasy byly opravdu
nesouměřitelné. určitě se vše
postuPem Času zlepŠÍ.

V současné přestávce je travnatá
plocha v regeneraci, a proto
všechny prosím o měsíční dopřání
klidu zelenému pažitu.

Pro všechny příznivce kopané sdě-
luji, že 20. července se bude konat
tradiční turnaj v kopané o přebor-

níka Francovy Lhoty za již tradiční
účasti včetně Bantic. Bude připrave-
no bohaté občerstvení včetně večer-
ního posezení za doprovodu hudby
Ladislava Kamlera se skupi-
nou DEFECT.

Všem příznivcům dobré kopané dě-
kuji za přízeň, přeji hezké léto a již
se těšíme na nastávající sezonu
20l912020.

Josef Bambuch

HASICI
Mladí hasiči
Jarní část sezóny 20l8l20l9 zahálili
naši starší žáci senzačním 3. místem
na obvodovém kole v Janové. Na
okresním kole a na pohárovce v
Růžd'ce se však bohužel prolevila
nezkušenost. Děti obsadily shodně
8. místo. Dětská sezona je však
teprve na svém začátku. Tu letošní
nám opět zpestří tradičně oblíbený
hasičský tábor v Novém Hrozenko-
vě.
velkou radost nám dělali také do-
rostenci-jednotlivci. Nela Beránko-
vá po postupu z kola okresního
(2. místo) obsadila na krajském kole
v Uherském Hradišti 8. místo. V
dorostencích si po ne příliš povede-
ném okrese (4. místo) spravil chut'
Jakub Žídek. Z Hradiště si odvezl
krásné 5 místo.

Roman Silvestr ml.

Muži
Tento rok mají opět dvě družstva a
navzájem se doplňují. Závodí ve slo-
žení: Josef Kořenek, Radek Smolík,
Roman Kliš, Radomír Kindl, Jakub
Piastek, Petr Dorňák, Martin Bam-
buch, Martin Filák, Richard Kliš, An-
tonín Kindl, Ondřej Chromík a Ma-
rek šuta.

Naši hasiči se tento rok opět přihlá-
sili do slovensko moravské hasičské
ligy, kde můžete vidět ty nejlepší
družstva a výsledky. Náš sbor bude
reprezentovat také v blízkém okolí.
Soutěže začaly teprve nedávno, a
proto Vás můžeme zatím informovat
o pár výsledcích.

Výsledky SMHL:
Krásno - 9. místo ( la:86)

Poruba - 6. místo ( l4:58)
Lehota p. Vtáčnikom - 5. místo
(la:l9).
Celkově tedy zatím ó. místo
z 23 družstev.

Nejlepší výsledky z okolí: Obvodové
kolo v Lužné l. místo, Valašská Po-
lanka l. místo, Pozděchov 2. místo.

Pohárová soutěž na domácí pů-
dě se bude konat 77 .7 .20l 8 od l 4:00
hodiny na fotbalovém hřišti. Soutěž
je zařazena jako l0. kolo SMHL..
Všechny příznivce požárního sportu
zveme na tuto akci. Můžete se těšit
na skvělé sportovní výkony a bohaté
občerstvení. po ukončení soutěže
bude posezení s kapelou Tož Vitaj..

Martin Bambuch

TURISTICKÝ ODDÍL

Zahájení turistické sezóny na Pulčín-
ských skalách se zúčastnilo asi l00
turistů, z toho našich a ze Střelné
bylo 36, ostatní byli z celé ČR.

Akce KčT ve ll. čtvrtletí 20I9
22.3. Do Lačnova za šafránem,

pěšky, l4 účastníků,4 km
30.3. Zahájení turistiky na Pulčí-

ně, pěšky, l00 účastníků, l0 km
22.4. Yelikonoční královec, pěšky,

20 účastníků, l5 km
1.5, Sv. Hostýn, Sv. Hubert,

pěšky, 4+$ účastníků, l3 km,

4.5. Přátelství bez hranic-
Pulčín,
pěšky, účastníci 4, l0 km,

l8.5. Makyta (z Kychové)
pěšky, 39 účastníků, l 7 km,

27.5. Okolo Púchova na Ho!íš,
pěšky, 7 účastníků, l5 km

Připravujeme násIedující akce
na lll. čtvrtletí :
Pivní pochod ve Valašské Polance,
Návštěva Janova hradu u Vizovic,
Helíštýn - Hranická propasg
Výšlap na Lysou horu, a také akci

Z Karlovic přes Javorníček ke Sta-
novnici.

Podrobnější informace s termíny
budou ve vitríně kčT a na dalších
nástěnkách u obecního úřadu a dolní
prodejny Jednoty.

Přejeme Vám hezké prázdniny
a hezkou dovolenou.

kare! sucháček

-
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porsalový TuRNAJ
Turnaj neregistrovaných O přeborníka Francovy Lhoty

Večer hraje skupina Defect
I

POHÁROVÁ SOUrĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
, Na závěr posezení při hudbě - hraje skupina Tož Vitai

:.
: AMFoLKFEST - MALÝ FEsTlvAL NA KoNcl SVĚTA
l 24. ročník hudebního festivalu '

i

] tqysuvecKÉ oDpoLEDNE A pyTLÁcKÁ Noc
: Posezení při dobrém jídle a pití. Zahraje Pepino band.

: Začátekve l 3.00 hodin

, společruÉ PosEzENí NA RozHLEDNĚ NA čusovÉ KoPcl
:,7apálení ohně v l6.00 hodin, občerstvení zajištěno

: poŽíNry NA TRocl-.|ToVĚ PoLl
; Bude násle-d.ovat mše svatá v areálu Muzea kardinála Š. Trochty

, TRADIčNí PoUŤvE FRANcovĚ t-HorĚ
Slavnostní mše sv. v kostele sv, Štěpána, poutbvé atrakce, stánky

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČrVÉHO ODPADU
prostranství před kulturním domem

MLÁCENÍ OBILÍ Z TROCHTOVA POLE

TJ Sokol Fr. Lhota

SDH Fr. Lhota

Spolek Amfolkfest

MS Fr. Lhota

kulturní komise

valašská nadace
a íarní úřad

SDH Fr. Lhota

Obec

valašská nadace

REGIONÁLNÍ HRA POZNÁVÁUE VALAŠSKO
poznávejte Valašsko a vyhrajte skvělé ceny. Už máte plány na léto? Zpestřete si rodinné dobro-

družství regionální hrou Poznáváme Valašsko. Tuto aktivitu pořádá SdruŽení obcí Mikroregionu

Vsetínsko v rámci činnosti Destinační spo|ečnosti Valašsko. Regionální hra mŮŽe být zábavou

jak pro děti, tak i dospělé. Možná vás zavede na místa, která na ValaŠsku ieŠtě neznáte. Hra

potrvá od 30. června do 30. září letošního roku a můžete se do ní zapojit dvoiím zpŮsobem.

irokud iste milovníci tiskovin a chcete si uchovat vzpomínky na putování, vyzvedněte si hrací

brožurku v jakémkoliv Turistickém informačním centru na ValaŠsku. BroŽurka obsahuie nejen

herní pláne[, ale také poskytne skvělé tipy, co na Valašsku vidět a zaŽÍt. Do hry se mŮŽete za-

pojit i přímým sáhnutím herního plánku z webovy'ch stránek www.poznavamevalssko.cz. ZÍs-

tuú 1.," heiní plánek nebo brožuru? Jste připraveni! Na Valašsku je uloženo dvacet razítek.
pokud nasbíráte minimálně deset z nich, jste zařazeni do hlavního slosovánÍ. Vyhra|te víkendový

pobyt, vstupy do kina, dřevěnou stavebnici a mnoho dalších zaiímavých cen. Ať uŽ jsou vaŠe

plány na letní putování lakékoliv, přejeme vám plno kouzelných chvil a zážitků.

KoUPAuŠrĚ VE vAlnŠsxn SENICI

50,- Kč
30,- Kč

l30,- Kč
30,_ Kč
40,_ Kč
zdarma

K dispozici ie aquazorbing, stolní fotbal, kulečník a ping-pongový stŮl. SouČasně ie zdarma k disPozici

víceúčelové hřiště, kde ie možno si zahrát tenis, nohejbal, volejbal, apod. Rakety, míČky a míČe isou

k zapůjčení za drobný poplatek.

Tento ZPravodai vydává obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR e tet:z. Čisto ttlzotg vyŠlo 28.6,20l9 v poČtu 520 ks.

připomínky, námět/ a dotazy, které rádi přijmeme, zasílejte na adresu: Obec Francova Lhota, Francova Lhota 375,756 l4

Telefon: 57l 458 237 E-mail: obec@francovalhota.cz
www.fřancovalhota.cz, www.facebook.com/fr.l hota

otevírací doba:
Pondělí až neděle l0.00 - l8.00 hodin
Noční koupání l9.00 - 22.00 hodin

Ceny:
Dospělí
Děti do l5 let, senioři, ZTP
Rodina 2 + 2
Od l6.00 - l8.00 hodiny
Noční koupání
lnvalidé s l doprovodem
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