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adventní čas se Vám do rukou dosrává zpravodai našíobce. Jak už b/vá zvykem,
v prosincovém vydání hodnotíme končícírok, co se povedlo, co chysráme a na čem pracujeme. Na
začátku tohoto článku bych Vám chtěl všem poděkovat, za pro,jevenou dŮvěru, kterou isme od Vás
s místostarostou a zastupiteli dostali. Věřím, že jste vybrali správně a že na konci čtyřletéhoobdobí
budeme moci bilancovat, co se nám povedlo. S plány a projekty, na kteny'ch pracujeme, Vás budeme
seznamovat. Jsme připraven| pracovat na podnětech a nápadech od Vás spoluobčanŮ, protože obec
to není ien zvolené zastupitelstvo, starosta či úřad. Obec ie především společenství lidí, které spojuie iedno místo pro život a touha po tom, aby to bylo místo, kde se jim spolu dobře žije. A o to se
můžepřičinit úplně každý.
Chtěl bych poděkovat bývalému starostovi Karlu Matůšovi a celému zastupitelstvu obce za iejich
práci odvedenou v uplynulém období. Toto období bylo úspěšnéa podařilo se zrealizovat hodně
pro|ektů, které isou prospěšné pro zlepšení kvality života v obou částech našíobce. Chci také poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a zapo|ili se do dění v obci a všem spolupracovníkŮm za
odvedenou práci, firmám za vstřícný přístup, dobrovolným složkám za pomoc s organizací všech
veřejných společenských akcí.
Pomalu končírok 20l8 a iá bych nám všem chtěl v tomto předvánočním čase popřát, abychom se
uměli zastavit, potěšit se z přítomného okamžiku, který na rozdííod iiných mŮžeme prožívat v míru
a dostatku. Přeju nám všem ze srdce pevné zdraví, mladým pokroky ve studiu, starŠímúspěchy
pracovní a těm, kteří zaslouženě odpočívaiípo celoživotnínámaze, aby prožívali svŮi život obklopeni lidmi, kteří je mají rádi.
Oslavme tedy v příjemné atmosféře nadcházející vánoční svátky a vykročme do nového roku 20l9 s
chutí poprat se s tím, co nás čeká.

uvnitř tohoto
vydání:
ohlédnutíza

Přeji Vám v klidu prožitévánoční svátky a ve zdraví a pohodě prožitý rok

rninulýnr čtvr^rle*

Miroslav Brlica, starosta

tím
lníormace

SIŘÍPXY A PŘIPOMÍNKY ZÚŘaPU

z *r!ad§

Poplatek za odvoz

rok

Novinky z našich
škol

a

firmy

lníormuiíspolky a
íirmy

odpadu na

l9 je splatný

20
30.6.20 l9.

kalendárium

poplatků

Placení

Proiekty

lníormuiíspolky

20l9

do

Výše poplatku pro

dospělou osobu a za rekreační
obiekt je 400,- Kč. Poplatek za
osobu do 18 let |e 200,- Kč. Za

nově narozené dítě a

nově
přihlášeného občana se platí
poplatek za poměrnou část
roku. Narozené dítě je třeba
nahlásit v kanceláři obce.

Poplatek ze psů je splatný do
3 l. března 20 l 9.
Faktury za vodné jsou splatné

do l4 dnů od vystavení.
U nájemného z bytů je třeba
dodržet termín do 15. dne v
měsíci.

Poplatky

ie

možné zaplatit

i

převodem na účetObce Fran-

cova Lhota. Čísloúčtu!e
2l0383089/0300, jako varia-

bilní symbol ie třeba uvést

popisné číslonebo evidenční
číslonemovitosti.

Yodné
cena vodného z obecního
vodovodu se zvyšuie s plat-

ností od 1.1.2019 na 45,- Kč/
m3-

pracovní doba na

oú rr.

27,12.2018

7.00

-

12.00

7.00

-

l2.00

Lhota na konci roku
hod.

28.12.20l8
hod.
3

1.12.20l8

zavřeno

Průjezdnost

silnice

v zimním období
Při první sněhové nadílce v obci
iste jistě zaznamenali i novou
techniku, kterou naše obec

využívá pro údržbus|ízdnosti
komunikací a schůdnosti chodníků. Bohužel se vyskytly i menší

problémy s průiezdností v místech zúžených, nebo zarostlých.
Tímto prosíme občany, aby dbali
o své stromy v blízkosti takto
upravovaných prostor, aby technika mohla bez problémůproiet
a sníh odklidit. Dále vás prosím
o vhodné zaparkování odstavených aut, aby nedošlo k jejich
poškození.
Jan

Trochta

místostarosta

Stránka

- --a _
zn mtNutÝtv.l Čt'vaTLETíM
o HLÉDNUTí
-

2

ŘíInN
Volby do l/3 Senátu ČR se uskuteč- Jaroš
nily ve'dnech 5. - 6. října. Celková účast posezení
voličůbyla 47,6%.
pozvala

Již v prvním kole zvítězil pan Jiří Cunek a
to s počtem hlasů 358. Druhé kole se už
nemuselo konat.

Ye volbách do zastupitelstva obce
byla účast54,7B%.

Do

zastupitelstva

obce byli zvoleni:
Miroslav Brlica (starosta, člen rady ob-

ce), ,lng. Jan Trochta, Ph.D.

(místostarosta, člen RO), Radek Piastek
(člen RO), Radek Chmela, Jan Brlica
(člen RO), Stanislav Molek, Bc. Pavlína
Žídková, Mgr. Michaela Silvestrová. po

odstoupení Bc. Věry Trchalíkové Jiří
Bistrý, lng. Lumír Kliš (člen RO), Mgr.
Haha Trlicová, Petr Mikéska, Marek

Matůš,lng. Jozeí Bambuch ml. a Mojmír

u cimbálu. kulturní komise
občany na Ranč U Zvonu na
Posezení u cimbálu. Bylo to 20. ří,ina.
Hrála cimbálová muzika soláň.

Misijní neděle.

V neděli 2l.

ří,ina

se naše farnost, iako

už každoročně, zapoiila aktivně do misijní neděle. Této neděli předcházelo pečenína faře, které bylo v režii děti neboť to byly právě ony, které toho nejvíce napekly. Do pečeníse mohli zapoiit
všichni, ať už přímou účastípři pečení
na faře nebo přinesením napečeného
cukroví či buchet. Celkem bylo z napečených produktů uděláno více než l 70
balíčků,které se téměř všechny v neděli
prodaly. Celkový výnos z prodeje balíč-

ků byl 14 650 Kč, po odečtenínákladů
na suroviny to dělalo rovných l0 000
Kč. Zároveň se tuto neděli konala při
mšíchi sbírka, ieiížvýnos byl 16 680 Kč.
Celkově odejde na misiiní dílo ?-6 680
Kč. Všem, kteří se na této akci podíleli,
patří velké poděkování.

Od zrníčkake chlebíčku. V úterý 23.
ří,jna se v družstevním areálu konalo
dočištěníobilí na historickém fukaru.
Obilí vyrostlo třetákům místníZŠna
Trochtově poli v rámci uvedené akce.

Zpracování obilí až do podoby mouky se
díky Valašskénadaci, místní škole, far-

nosti a ochotných lidí konalo v obci uŽ
po šesinácté.Nově se garantem příštích ročníkůstal pan Josef Kliš, předseda:
místního družstva.

LISToPAD

,

Mletí,obilí

l letos se áci třetí třídy místníákladní
školy přesvědčili, jak se mele mouka.
Valašská nadace je v rámci akce Od

ní lC a potrvá do konce února příštího
roku.

Setkání schól. Dvanáctý ročníktéto
akce se uskutečnil l 7. listopadu v KD
zrníčkake chlebíčku powala do soukro- v Lidečku.
Jela tam i naše schóla. Na
mého mlýna pana Jana Slováka do Horní
zaháiení sloužil mši sv. Mons. Jan GraubLidče. Doprovázel je p. učitel Jiří Hrbáner, arcibiskup olomoucký a metropolita
ček a také rodiče. Mouka bude použita

na pečeníhostií k ieiich prvnímu sv.
přiiímání a chleba.

Muzikanti z Valašska v moravských
dětech. Český rozhías odvysílal v pro-

gramu Dobré ráno, Moravo pásmo písní, které pro posluchače azpívali Áci
našíákladní školy se svými učiteli. Dětem se to moc povedlo a Francova Lhota byla z rádia slyšet na mnoha místech
v republice.

Výstava fotograíií. V Galerii lC

Radegast Cup

V restauraci U PťáčkŮ se 17. listopadu
konal již l l. ročníksoutěže v mariáši.

Zápolilo celkem 39 hráčů.Z místních
byl neilepšíAlois Bednář na šestém mís-

tě a Alois Filák skončil jedenáctý.
O zajištění soutěže se postaral pan Milan ptáček

Pulčín

byla l 2. listopadu zahájena výstava íotografií s náalem Valaši, Autory velkofor-

mátových fotografií jsou

moravský za doprovodu schóly z Boršic.
Součástíprogramu, který trval až do
večerních hodin, byly i tři koncerty.

Miroslav

Pinďák Martin Křižka a Martin Trčka.

Výstavu můžete'navštívitv době otevře-

Mateřská škota slavila. MístníMŠ
oslavila letos 40. výročíod založení. 23.
listopadu pozvala paní ředitelka na malou oslavu všechny bývalé i současné
učitele a zaměstnance. Pedagogických
pracovníků se za ta léta vystřídalo

3l

(z toho iiž 4 zemřeli), ostatních zaměstnanců bylo 32 (zemřelo jich 6).

Adventní dílna proběhla

v sále KD
v neděli 25. listopadu. Děti si zde s p. D.
Tomečkovou , mohly vyrobit andělíčky
nebo s p. L. Filákovou nazdobit perníčky.

K zakoupení byly výrobky od dětí ze
školnídružiny, členůvčelařskéhokroužku a daEích řemeslníků, kteří na tuto

akci iezdí už pravidelně. Příchozímohli
obdivovat zručnost krajkiřek pod vedením p. l. Žtakové, výrobu dřevěných
holubiček p. J. Brlice nebo předení na

kolovratu. K vidění byla výstava betlémů.
Sálem voněl vánoční punč, a když začalo
kulturní vystoupení dětí z MS a ZS byl
kulturák úplně plný.

Rozsvícenívánočního stromu. Na
ávěr se všichni přemístili před kulturní
dům, kde byl slavnostně rozsvícený vánočnístrom, Před samotným rozsvíce-

ním strom požehnal a k přítomným
promluvil Otec Stanislav. O rozsvícení
stromu i celé pouliční'vánočnívyzdoby
se i letos postaral pan Josef Ondrůš,

PRoSINEC
Valašslcý mikulášský jarmark se
Valašslcých Kloboukách konal

ve

l. prosince

již po dvacáté sedmé. Celý ,;čertovský"
ruch je každoročně doplněný i řadou
soutěží. Zde zabodovaly i naše občanky.
V soutěži o ne,ilepšídoma pečený chleba
získala první místo paní ZdenaZdráhalová a druhé místo paní Marie Brlicová.

Půjdem spolu do Betléma. Vernisáž

v/stavy současných tvůrcůz Valašska a
SV Moravy se na Zvonici Soláň konala

2. prosince. Mezi vystavuiícími ie i místní https://www.zonera ma.co m/íotodp/

řezbář p. Jan Brlica. Navštívit ii můžete Album/4906728.
Fotografie z výstavy můžetezhlédnout
do 29. ledna 20 l 9.

Valašsko kolem nás. Výstava umělec-

kých děl členůspolku Urgatina s tímto
názvem byla v Galerii Stará radnice zahájena 5. prosince. Vystavují zde i Jan Brlica
st. a Jan Brlica ml. Výstava potrvá až do
20. ledna 20 l 9.

Video z výstavy můžetezhlédnout

na:

na https://www.zonerama,com/fotodp/

Album/49067ll

Rozsvěcování vánočníhostromku
na pulčinách. v místníčásti obce pul-

čínse obnovila tradice a v pátek 7.'prosince zde za zpěvu koled proběhlo rozsvěcování vánočního stromku. stromek
svítípřed budovou lnfocentra.

ÍNFORMACE Z ÚŘADU
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EVIDENCE OBYVATEL
l 1.12.20l8

Navždy nás opustili
3.10.20l8 Marie Ondrůšová(x l940)
Francova Lhota 5 l
4.10.2Ol8 Marie Šipinková (xl936)
Francova Lhota 295
4.11.20l8 Anna Mačková (*1944)
Francova Lhota 330
21.1

l

.20l8 Zdeněk Drtina

(*

l93

Zlatou svatbu oslavili
l
.

zdraví společně prožitých let

yítání občánků
Vedení obce přivítalo lB.

mezi občany Francovy Lhoty tyto děti
narozené v ávěru roku 20l7 a v roce
20l8:

Jan Brandštetr, Filip Mikulín, Marek
Lukáš,_Antonín Surmař, Julie Jarošová,

Sára Será, Sebastian Divila, Ondřej

Škuláň, Voitěch Znamenáček, Jan Lalošák Jakub Vajdík, Valerie Kindlová,

Liana Mňačková, Sofie Husková, Jan
Trochta, Apolena Molková a Vojtěch
Filák

listopadu

Přejeme jim šthstný život

vÝRoČÍzALožENínnpuBLIKy
se

tomuto významnému výročíkonala

spousta různých akcí.

U nás

Hana Piastkovi

l5.11.20lB Jan a Marie Lažovi
Manželům přejeme ,ieště hodně ve

l)

Na mnoha místech republiky
k

6. l 1.20 l B Josef a

a diamantovou svatbu

Francova Lhota 349
6.12.,2018 Jaroslav Súkup (*l932)
Francova Lhota l 77
l 4.17.70 l B Stanislav Rošlapil (* l 965)
Francova Lhota 430

100.

zemřel pan Karel Jarošek,

l933) bývalý učitel místníZŠ
Čest jejich památce
(*

jsme ,,slavili" prostřednictvím

stromů. Bylo to nejenom vysazení lípy

na pěšízóně, ale stromy se sázely i
v místníčásti obce Pulčín. Jistě víte, že
se zde nachází sad Obory. Tento byl

v roce l933 lako Jubilejní
ovocný sad u příležitosti l5. výročí

vzniku republiky. A letos v roce l00.
výročízaloženíCSR byl sad revitalizován. Nově vysazeno byl.o 49 stromů.

vysazený

vtÍSINÍKNIHOVNA
l

2. listopadu obdržela naše knihovna

modny' výměnný

soubor. Přijďte si z něi

vypůjčit nějakou knížku. Možná vás však

zaujme některá z darovaných knih, za
které děku|eme.
Nebo upřednostníte knihy z našíknihovny? Je to na vás. Mimochodem, naší
nejmladšínávštěvnicí se v měsíci prosinci stala tříletá Maruška Trochtová, která
sice čístieště neumí, ale pod vedením
své maminky si sama knížkyvybírá.
A teď iedna prosba: Výpůjčnídoba je
v našíknihovně jeden měsíc! Rovněž připomínám, že ie nutné, aby všichni
čtenáři přišli podepsat nové přihlášky

vystavené dle Nařízení (EU) 20161679
GDPR o ochraně osobních údaiů.ln-

ÚSPĚCHY

N

o zásadách zpracování této
vyhlášky najdete na stránkách Obce
Francova Lhota v rubrice Úřední
íormace
deska.

Závěrem bych se zmínila o tom, že
moie nově vydaná kniha Příběhy

v

Knihkupectví Bureš ve Valašských

kloboukách, v knihovně Horní Lideč u
paní Povalačové, v Obecní knihovně
Francova Lhota a v lnfocentru pulčín.
Pokud byste chtěli napsat věnování; přiiďte do našíknihovny UT a CT od l6.30

do l9.00 hodin.

z Valašska se prodávala 25. listopadu
v Adventních dílnách kulturního do-

V období vánočních prázdnin

sát příběhů, které isem

na.

mu Francova Lhota. Obsahuie devadezpracovala
podle vyprávění občanůz Francovy
Lhoty a okolí. Jsou to většinou povídky
žertovné,ale i popisuiícízvyky na Valašsku. Je dobré si |e připomenout.

Všechny jsou pravdivé. Kniha ie
k dosání na Obci Francova Lhota,

od

pondělí 24. prosince 20l8 do středy
2. ledna 20 ! 9 bude knihovna zavře-

Všem čtenářům pře|i klidné prožitívánočníchsvátků a příjemně strávené
chvilk| nad knihou. Je to náš neilepší
přítel.

Mgr. lrena Kopecká

AŠICHSPOLUOgČaNŮ

Eliška Filgasová
Ze světového poháru kuchařů a cukrářů
Expogast Culinary World Cup 20l8,
který se konal v Lucembursku, si naše

mladá spoluobčanka Eliška Filgasová přivezla stříbrnou medaili. ocenění dostala

z^ kompozici Soví škola upečenou
z perníku. Na zhotovení díla pracovala
několik měsíců. Obdivuhodné bylo hlavně
precizní zdobení bílou golevou. Eliška na

výstavě zastupovala SOS Joseía Sousedíka

ve Vsetíně, na které studuje. Za ieií šikovnost, píli a talent ií patří velká gratulace.
Fotograíie zvýstavy naleznete na:

https://www,zonerama.co

m/fotod p/

která se konala l5. prosince v kulturním
domě obdrželi dva členovévyznamenání.

Josef Piastek
obdržel medaili Sv. Floriána Krajského

Album/490744l.

sdruzenl haslcu

Album/49075l2.

Čech, Moravy a Slezska,
By|i tím odměněni za dlouholetou obětavou práci ve sboru.

Video

z

výstavy naleznete na: https://
www.zo nerama.com/fotod p/

Vyznarnenání

Na Valné hromadě SDH Francova Lhota,

Alois Žídek
získal čestnéuznání sdružení hasičů

Grátuluieme
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pŘípnavA rRoJEKTů
Yážení spoluobčané,
dovoluli si Vás poprvé pozdravit jako
nově zvolený místostarosta. Hlavní

Novým proiektem, ktenf, se začal řešit,
je ,,Protipovodňová opatření obce
Francova Lhotď'. Součástítohoto
projektu je vybudování nového vodo-

s

sem stavu vodní hladiny a vybudování

náplní prvních dnů v této funkci bylo
seznámení s chodem samotného úřadu,

aktuálními problémy, probíhaiícími
akcemi a proiekty. Díky současnému
starostovi, kter/ byl uplynulé 4 roky ve

funkci místostarosty u všeho dŮležitého,
můžeme pohodlně pokračovat a navazovat ve všech rozpracovaných stavbách a
plánovaných proiektech.

První pro.bíhajícíproiekt, kde isem mohl

přiložit ruku k dílu, by| projekt
,,Revitalizace ovocného sadu

v

Pulčíně".Jedná se o tříletou akci, kdy

v prvním roce, tedy letos, byly provedeny tyto aktivity: zdravotní řez stromŮ,

odstranění náletových dřevin, výsadba 49

nových ovocných stromků

a

výstavba

kamenné zídky, která esteticky doplňuie
sad. V následuiících 2 letech bude ieště
za,jištěna pravidelná údržbasadu, zejména álivka nových stromků a obnova

travního porostu. Celková realizační
cena tohoto proiektu ie 575 474 Kč
z čehoždotace Sátního fondu pro životní prostředí (sFŽP) činila 5l l 45l Kč.
Mimo důležitou kraiinotvornou íunkci
bude sad užitečnýi nám všem. Obyvatelé
našíobce budou moci po dohodě s OU

využívatúrodu z aktuálního počtu l 60
stromů. Vřele doporuču|i se při procházce ,,na Pulčíny"jít do obecního sadu
podívat a pokochat se tímto příjemným
místem,

Spolu s revitalizací sadu ,,na Půlčinách"
se obci podařilo získat dalších32 ovocných stromů (abloně a ,,trnky"), a zalo-

žit nový obecní sad

Lhotě. Nový

ve

Francově

sad ie umístěn pod Kobzo-

vou lípou a věříme, že bude neien dotvářet v/znamné místo obce, ale v budoucnu bude i ku prospěchu obce a jelich
obyvatel.
Další iiž probíhaiícípro,jekty byly staveb-

ního charakteru. Na podzim byla vybu-

dována nová sněžná jáma u stolárny
v Juráčkovém. Tato iáma sloužízejména
pro uchování stromků v jarním období
kdy sazenice jsou iiž vyzvednuty ze školky, ale v lese ještě nejsou vhodné podmínky pro sadbu.
Dalšívýstavbou bylo vybudování svodu

dešt'ové vody u místníkomunikace
u kabrhelů v dolní části obce o délce

cca l20 m. Důležitouprací byla

recyklace stavební suti, která byla
uložena na pozemcích v Juřáčkovém.

VŠechna suť byla rozdrcena a vytříděna
pro další možné použití.

měrného místa v obci s digirálním přeno-

bezdrátového iníormačníhosystému
v obci. V současné době probíhá admi-

nistrativní část, kdy ie požádáno o využí,
vání rádiových kmitočtůpro obě místní
části, samotná realizace nového informačního systému (nový obecní rozhlas)
bude probíhat na iaře příštíhoroku.
Celková cena proiektu ie 2 5BB 756 Kč.
Na tento projekt je získána dotace ze
SFŽP ve výši l 7BB 754 Kč.

k realizaci
proiekt úpravy zahrady MŠ.Zahrada
školky bude rozdělena na 4 tematické

V přGtím roce ie

připraven

oddíly pro pohyb dětí zahradnicwí, spo-

lečenský koutek a výukově hrací koutek.
Předpokládaná cena, v niž ie zapóčítána
i iiž proběhlá výstavba parkovacího stání
a úpravy plotu, činíl 440 000 Kč, kdy
dotace pokry|e náklady ve výši 49B 000
Kč.

Pro zvýšení dostupnosti internetového
připojení v obci jsme požádali o dotaci
Evropské Komise Wiíi4EU ve výši

|5 000 EUR (cca 375 000 Kč) pro v}.tyoření míst s přístupem k internetu zdarma. Tuto dotaci jsme obdrželi a nyní
můžeme zpracovat proiekt, který zajistí

minimálně na tři roky na veřejných místech připo,jení k internetu zdarma.

v

současnédobě také čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace pro výstav-

bu sociálních bytů v budově

zdravotního střediska. Případná dotace by měla

pokrýt 90% z celkových nákladů
l l 256 000 Kč. V budově ZS tak vznikne
l l bytů pro osoby v bytové nouzi.

-

Pro dalšíobdobí připravuieme podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci kD
ve výši l0 000 000 Kč od Ministerstva
pro místnírozvoj ČR. Tato maximální
výše dotace by pokryla přibližně 50%
celkových nákladů opravy a přístavby
kulturního domu obce.

Dalšídůležitou stavbou plánovanou na
příštírok ie zvýšeníkvality a dostup-

nosti infrastruktury pro základní
vzdělání v Zš Francova Lhota, kde
se počíás výměnou topení a vytvořením nových prostor pro keramické a
praktické dílny, počítačovoua $aikálněchemickou učebnu. Zde se |eště rozho-

duieme,

iak

tuto

akci

zafinancovat,

|elikož velkou část rozpočtu obce zatíží
rekonstrukce KD.

V

plánu staveb na dalšírok se začala

zpracovávat proiektová dokumentace:
oprava místníkomunikace v Jamě, která
je ve špatnémtechnickém stavu;

projektová dokumentace na rekon-

strukci lesní cesty na Čubůvvrch

k

rozhledně, která
erozí;

ie poničená vodní

rozšířenístávajícího hřiště

Špuntov

o nové prvky;

proiekt pro posílení zdrojů pitné vody,
jelikož díky dlouhotrvaiícímu suchu ie

obecní vodovod iiž na hranici možného
odběru.

Mezi plánované aktivity na dalšíobdobí
ie zařazeno vytvoření nového strategického dokumentu rozvoje obce, kter/
nastíníhlavní problémy a vizi směřování

obce na dalšíchl0 let, nová podoba

internetových stránek obce, pokračování jednání pro vybudování cyklostezky
pro spolení s Horní Lidčía navázání na
cyklostezku Bečva-Vlára-Váh, aktualizace územního plánu, rozšířeníhřbitova
s úpravou zeleně a úprava prostranství

v okolí kostela, a dalšíaktivit/, které
povedou ke zpřlemnění života v naší
obci,
Jan Trochta, místostarosta

komentář

k volbám
Možná jste si všimli, že i když za stranu
KDU-ČSL vyhrála volby do zastupitel-

stva obce paní Věra Trchalíková,

v

současnédobě zastupitelkou není.
Rád bych vás tímto iníormoval, proč
tomu ták je. PříČinoutohoto stavu je

tzv. neslučitelností íunkcí- osoba, která
vykonává práci vzuhující se k územní
působnosti obce (např. je úředníkem
příslušného stavebního úřadu), nemůže
být zároveň i zastupítelem této obce.
z tohoto důvodu se věrka Trchalíková
rozhodla pomáhat obci z pozice svého

dosavadního zaměstnání vedoucí stavebního odboru v Horní Lidči a svého
mandátu v zastupitelstvu se vzdala ve
prospěch prvního náhradníka - Jiřího
Bistrého. Tímto bych jí rád poděkoval
za podporu našíkandidátlg a těšímse
na další spolupráci při rozvoli obce. Rád
bych také poděkoval vám všem, kteří
jste nás ve volbách podpořili, a douíám,
že vás nezklameme.
Jan Trochta, místostarosta

Noy,NKy

z
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ZEZ^KLADNÍ Šxory
loňském roce do Domova seniorů v Je dobře, Že díky těmto akcím si děti
Loučce. Novou aktivitou je zapojení připomínajÍ, že existují i lidé, kteří nemají
školní družiny do pro|ektu Českéhorozh_ to ŠtěstíprožítVánoce ve zdraví v kruhu

Naše škola v letošním roce přispěla k
pěkné předvánoční atmosféře v obci,

v

a

to hudebním vystoupením při rozsvícení

vánočního stromu a vánočním
beneíičnímkoncertem

v

lasu pod názvem Ježíškovavnoučata. Děti své rodiny a snažíse iim alespoň malou

Lenkou měrou přispět k zpříjemnění těchto
Košutovou a Lenkou Mitášovou připravily svátkŮ.
dárky, které potěší dva vybrané seniory. Za všechny děti a zaměstnance vám
Dalšítradičníakcí, která probíhá ve spo- přeieme št'astné Vánoce a dobrý a
lupráci s Mateřskou školou ve Francově úspěšnýrok20l9.
Lhotě ie charitativní prodej květů vánoční
hvězdy. Výtěžek, vice než 20 000 Kč,
Mgr. lrena Rotreklová

s paními vychovatelkami

kulturním

domě. Žáci ze základní školy si pod

vedením učitelůLady Martinkové a
Ondřeje Lišky připravili pásmo písní,
které nacvičili v pěveckém sboru a kytarovém kroužku. Pan zástupce Miroslav
Hrňa pak spolu s dětmi z l. stupně zazpí-

zasíláme na konto Sance o.p.s. při

vali několik místníchlidových písníza
doprovodu cimbálu. Výtěžek z této akce,
krásných šest tisíc korun, poputuje jako

Z

Hemato - onkologickém oddělení Dětské
kliniky FN v Olomouci.

MATEŘsrr Šxory

Konečně napadl první sníh, vánoce se navštíví,,ježíšek'a děti naidou pod stroblížía naše školička ie plná vánočních mečkem nové hračky.
Ráda bych |eště připomněla jednu výpřání a očekávání.
Čekánína iežĚka se snažímedětem znamnou akci, která proběhla v našíMŠ

vyplnit rŮznými aktivitami.
V rámci ,, Certovského dne ", který je u
dětí velmi oblíben, nás navštívil Mikuláš
se svou nadílkou. Byli isme se téžpodí-

vat na betlém v Horní Lidči. Čeká nás

ještě vánoční koncert žákůZUŠValašské

Klobouky, koledování po vesnici a vá-

nočnídílny - zde si děti společně s rodi-

či vyrobí vánočnídekorace a pohostí ,,
dospěláky" vlastnoručně upečeným vánočnímcukrovím.

A

pak

-

i naši školičku

23. listopadu. Jednalo se o setkání bývalých a stávaiících zaměstnanců našíMŠ

u

příležitosti 40. založeníškoly. Této

akce se zúčastnilo celkem 37 zaměstnanců a také hosté z Obce a základní školy.

bývalý ,,žáček"pan Ondřej Filák a stávající
zaměstnanci školy.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se na přípravě těchto oslav
podíleli, ať už zapůjčenímfotografií, sa-

motnou instalací a organizací výstavy.
Díky iim se akce vydařila

a

všichni účastnízávěr

ci se iiž těšína dalšísetkání. Na

íotografií a počítačováproiekce, která
mapovala život v našíškoličceza uplynu-

bych chtěla popřát rodičům,dětem, zaměstnancům i vám všem - radostné a
láskyplné prožití vánočníchsvátků, do
nového roku hodně zdraví, úspěchů a

lých 40 let.

pohody

Pro všechny byla připravena

výstavka

K radostné náladě přispělo i bohaté ob-

Alena silvestrová

čerstvení které pro všechny připravil náš

včBraŘsKÝ KRoužEK
Chtěla bych poděkovat Janu

Brlicovým zA

s občerstvením na

krásnou

Bílévodě,

a

Anně

besedu
která se

uskutečnila v červnu minulého školního
roku, dále pak panu Josefu Piastkovi za
dopravu na soutěž Zlará včela, která se
letos uskutečnila v uherském Hradišti.

se zúčastnilidílen
v kulturním domě při příležitosti rozsvěV listopadu jsme

cování vánočního stromu. Velký úspěch
zaznamenalo medové pečivo, zeiména

medovníčky, ieiíchžrecept pro záiem

Medovníky:
300 g hladké mouky, 200 g mletého

Jménem dětí i nás vedoucích Vám všem

přeleme krásné Vánoce a šthstný noui

cukru, 2 lžícechlazeného mléka, 2 lžíce
rumu, l vejce, půl prášku do pečiva, 2
lžícemedu
Zaděláme těsto, které necháme 2 dny
odležet. pak rozválíme a uděláme štrůdlíčky,které pomažeme povidly a posypenie posekanými ořechy.
Pečeme pomalu při nižšíteplotě (l50 l60 stupňů). Před upečenímpotřeme
rozšlehanými žloutky.

rok.

Děkujeme panu starostovi Miroslavu
Brlicovi za vyhodnocení turnaie a taktéžza přispění hodnotnými cenami.
Pomalu se připravujeme na l9. l. 20l 9,
kdy se odehraie l6. ročník,,Memoriálu

Vánočních a hodně zdraví a úspěchů v
novém roce 20l9.

L.Ptáčková, R. Zimek

občanůuveřeiňuii:
a

i]

MARIAs
Tak nám nastal zimní čas a s ním iako každoročně mariášové turnaie. Zaháiení
sezóny bylo tradičně v Kuníně 3. l l. 20lB.
U nás v hostinci proběhl l l. ročník
,,Radegast cup" 17. l l. 20 18. Hrálo se na
l3 stolech a naši borci se umístili takto:
6. místo - Alois Bednář, l l. místo - Alois
Filák, l6. místo Zdeněk Plšek.

Jana Zimka",

Mariášníci z Francovy Lhoty přeií všem
spoluobčanům pohodové prožitíSvátků

Milan ptáček

Stránka
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yánoce a to kolem
kromě vůně cukroví a kadidlového

zrnka, tzv. ,,írantiška", patří k Vánocům
cesta sněhem na půlnočnía krásná hudba. Sníh není vzhledem k mírnějším
zimám posledních let vždy zaručen, ale
hudba i letos vánoce v našífarnosti

nezradí. Můžetepřijít na sv. Štěpána
(26.12.) na l7.00 hodin poslechnout si
již potřetí naši Evu Sáblíkovou s ieií
kamarádkou a doprovodným elektrickým klavírem. Koncert ie benefičnípro
Filípka. Potom na Svatou rodinu (30. l2.)
vystoupí proíesionálové - Dita Ro-

zumková-Brlicová a Musicorum
aurum ensamble v l6.00 hodin. A

aby toho nebylo málo, na samotný závěr vánoční doby naši íarnost navštíví
hudební skupina

Good work. V

neděli

l3.1. doprovodí mši svatou v l0.30
hodin a večer pak bude mít koncert.

Chrámový sbor našífarnosti

letos

zazpívá při půlnoční- 24.12. ve 22.00
hodin, dále iednu ze mšína Svatou rodinu a iednu ve Střelné (bude upřesněno
v ohláškách).

Spolu s vedoucími sclroličky bych
chtěl moc poděkovat rodičůmza pod-

scholičky kdykoli rádi uvítáme

Novinkou pro příštírok bude nabídka
společné,,íarní'dovolené - pobyt pro

rodiny a kohokoli na Slovensku Ý oblektu Rodinkovo u Beluše v termínu l8.24.8. Rodinkovo má k nahlédnutísvůj
web - www.rodinkovo.sk, zá|emci mě
mohou jakýmkoli způsobem kontaktovat.

Některým mohly uniknout

běhlé, tak aspoň stručně i

i

o

akce pronich. Hos-

tem v našífarnosti byl někdejšíkaplan
P. Jan Bleša. V sobotu B.l2. měl pro asi
36 zájemců adventní duchovní obnovu,

inspirovanou příběhem víry Abraháma a
Panny Marie. V neděli 9.12. potom při
,,hrubé" představil Papežská misijní díla
jeiich národní ředitel Leoš Halbrštát s
manželkou. ve střelné měli besedu odpoledne. Přiieli až z Hradce Králové a
doplnili farníkům obraz o činnosti církevní organizace, kterou u nás řídía kterou
my podporuieme vždy v říjnu pečením
dobrot a tvořením na Misiiní neděli.
Všem přeii požehnanéa pokojné Vánoce

a vše dobré do celého nového roku
20l9.

poru a holkám samotným za i,ejich nad-

šení. Jeiich dílem bude i letos

nové,

nebo i staré členky.

Zivý bet-

o. stanislav zatloukal

léIn - v neděli 23.12. v l 7.00 hodin, po
několika letech opět u kostela. Do

Farní ples ve Střelné

Farnost po dvou letech opět pořádá farní
ples, tentokrát bude ve Střelné v sobotu

2.2.2019 v 19.00 hodin. Hraje Motýl
band, bude bohaté občerstvení i tombo-

la. Pro Lhocany a Seničany chceme zajistit
autobus k odvozu tam i zpět. Lístky očekáveite nejpozději po Novém roce v
sakristii farního kostela,

Program bohoslužeb o Vánocích
Mše svatá v kapli Sv. Ducha
v Pulčíněbude sloužena na Štěpána 76.122017 v l0,30 hodin.

Kostel Sv. Štěpána ve Francově
Lhotě

24. prosince
07.30 hod. ranní
l 5.00 hod. hrubá, dětská, zpívá schólička
22.00 hod. půlnoční,zpívá sbor

25. a76. prosince

07.30 hod. ranní
l 0.30 hod. hrubá
3

l. prosince

07.30 hod. ranní
l0.30 hod. hrubá
Na silvestra večer bude nabídnuta adorace s dalšímpro8ramem - bude upřesněno
v ohláškách

l. ledna

20

l9

07.30 hod. ranní
l0.30 hod. hrubá

TURISTIKA
Akce KčT ve tV. čtvrtletí20 lB
V tomto čtvrtletíse konal áiezd

setkání čechůa slováků na
do

Pulčíně
18. 5. - Makyta - turistický
pochod z Kychové

Súlovských skal. Bylo krásné počasí,

o

náročná. Hlbocký vodopád sice tekl
velmi málo, ale Šarkania.diera je,nádherný přírodníúkaz, o kterém isme nevědái. Zaiímavéie také Zrakové panora-

Podrobně|ší informace jsou ve vitríně
kčT a budou na dalších nástěnkách.

přesto se zúčastnilopouze 27 zájemců.
Trasa byla velice zajímavá, i když trochu

Přejeme klidné Vánoce všem občanůma
hodně zdraví a pohody v roce 20l9.

a Štěpán Hrbáček ze 3. třídy

zvítězilo a

stalo se přeborníkem okresu Vsetín

s

právem postupu do kraiského kola,
které se uskuteční ve vsetíně 6. února
z019.
V sobotu l5. prosince se konal 2. turnaj

v kulturním
domě ve Francově Lhotě. zúčastnilo se
74 šachistů ze Zlínského kraie a ze
Slovenska ve 3 katégoriích. Z našíškoly
soutěže l. VASTO Tour

se účastnilo7 hráčů.Mezi třiceti

Př!pravujerne - známé termíny:

!. 1.20l9 - Novoročnívý-

§tup na rozhlednu
od l3,30 do l4,30 hodin
2. 2. -

Okolo Francovky

-

přejezd na běžkách (záležína
podmínkách)
30.

3. - Zahájení turistické

sezóny na Pu!čínských skalách
4. 5.- Přátelství bez hranic -

šacHy
Zprava o Sacnovem tro
Zš Francova Lhota

Ve středu 28. l 1.2018 se konalo okresní kolo soutěže čtyřčlennýchdružstev

ákladních škol. Naše škola se zúčastnila
mladší kategorie - l. stupeň ZŠ.Družstyo ve složení:Tomáš Chromík Lukáš
Sucháček a Miroslav Matušinec z 5. třídy

n*

ne!-

mladšími byli David Změlík na l3., Štěpán Hrbáček na 18, a Andrea Polanská
na 29. místě. V kategorli do 13 let byl
Lukáš Sucháček 5., Tomáš Chromík l0.
a David Hrbáček 17. V kategorii do 16
let byl Adam Hrbáček 12, z osmnácti
účastníků.
Ještě budou turnaie ve Valaš-

ské Polance a ve Vsetíně. Všechny výsledky je možné najít na internetu na

adrese: chess-results.

karel sucháček

I
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Vedení Tělovýchovné iednoty Sokol
Francova Lhota v závěru roku děkuie
všem hráčůmza sportovní výkony,
trenérům a íunkcionářům za iejich
obětavou práci a příznivcům za podporu. Jim i všem spoluobčanům přeie
v klidu prožitéVánoce a do nového

prohloubit znalosti a spolupráci, jelikož
v řadě jednotek došlo k omlazení členů.

osobních úspěchů a štěstí.

.

roku hodně zdravi sportovních i

Také děkuje sponzorům za finanční
podporu a věři že iim íanoušci zachovaií přízeň i v příštímroce.
Josef Bambuch, předseda

LHoTA

Lačnov. Zinscenovaný požár proběhl v
na

Kozinci. Hlavním úkolem bylo prověřit
koordinaci, akceschopnost jednotek
na Hornolidečsku, vyzkoušet iednotli-

vé úkony při skutečnémpoáru

Připraveno bylo 6 stanovišt':
.
vyproštění osoby ze studny

e

a

vyproštění zraněné osoby ze
zakouřené kotelny
záchrana zraněného pracovníka
za pomocí motorové pily, zásta-

va krvácení a transport lesním

.

Výjezdová jednotka:
V pátek 2 l . září 20 l 8 se naše jednotka
zúčastnilahasičského cvičenív obci

proběhla

odborná příprava na stanici HZS Valašské Klobouky a v blízkémokoli které
se zúčastnilyjednotky JPO lll.

o

SDH FRANCOVA

areálu muzea Vařákových pasek

V sobotu l0. listopadu 20l8

.

terénem
Záchrana oběšeného - resuscitace

Automobilová nehoda, stabilizace a vyproštění zraněné osoby
Čerpánívody z potoka

Všechna cvičeníprohíhala pod dohledem zkušených instruktorů z HZS
Zlínskéhokrale.

činnost:
9|9*"ylí
zari _ kuen : uruzstvo

muzu se

na

podzim představilo ieště na pár soutěžích.Vyhrálo nočnísoutěž ve Lhotce a

zúčastnilo se prestižní (recesni) soutěže
s názvem Memoriál V. l. Lenina, která
se konala v ŠirokémDole (Okres Svitavy). Ade byla k vidění,opravdu ta nej-

lepšídružstva z celé CR a Slovenska.

Naše družstÝo skončilo na sympatic-

kém 38. místě z celkového počtu l 50.
Příštírok opět uspořádáme iedno kolo
soutěže ze seriálu slovensko-moravské
hasičskéligy. Na tuto prestižní soutěž a

nejlepší drúžstva v širokém okolí se
můžetetěšit v sobotu 27.7.2019 od
14:00 hod. Snad nám bude přát více
počasí,než tomu bylo tento rok. Všem
"hasičským" sportovcům patří velký dík
za reprézentaci našeho sboru a Obce
Francova Lhota za rok 20 l B.
V soboťu l5. prosince 20lB proběhla
výiočníschůze našich hasičů,která se
konala v kulturním domě.

členovéSDH Francova Lhota

děkuií Obci Ér"n.ova Lhota a sponzorům za finančnídary, podporu a celoročnípřízeň. Přeieme Vám št'astnéa
veselé prožitívánočních svátků, mnoho
pohody a do nového roku hodně zdraví.

,

Martin Bambuch

OBECNÍ LES
Hospodaření v obecních lesích jedle, l54 m3 habrů a buků, 1460 m3
smrku a 14 m3 borů a modřínů.Při

v roce 20!8

Dne 24. dubna t.r. byl Kraiským úřadem mýtních těžbách jsme vytěžili především
ve Zlíně schválen nový lesní hospodář- v zimě 952 m3, přípravnými těžbami 70
ský plán (LHP) pro období 2018-2027 m3 a při zpracování polomů a kůrov-

na našem lesním majetku o rozlozeZ97 cem Postižených porostŮ 662 m3.
ha. Tento nástroj vlastníka lesa, ienž je Těžbou obnovní a nahodilou vzniklo
povinen si jej nechat vypracovat a cca: 2 ha holin; Část pasek letošnícha
schválit příslušnými úřady (pokud vlastní těch vzniklých v roce minulém' jsme na
les o rnlměře větší iak 50 ha), nás sál iaře zalesnili sazenicemi smrku v počtu
89000 Kč bez DPH, s tím, že Minister- 1600 ks, dále bukem 500 ks, iedlí 1000
dubem
stvo zemědělství prostřednictvím Kraj- ks, modřínem 500 ks
ského úřadu nám poskytlo dotaci ve v celkovém množství7000 ks. V létě
výši l00%. LHP ie dokument, který isme mladé kultury ožínali,provedli
popisuje stav lesa a pomáhá směřovat jsme,výsek plevelných dřevin
dalšípéčio les a obsahuje i některá, pro v odrostlých porostech a na podzim
vlastníka lesa závazná ustanovení. Např. byly ošetřeny mladé stromky nátěrem a
celkem za l0 let platnosti plánu nesmí- ovazem ovčívlnou. Díky letnímu počasí,
me vytěžit víc, jak 2l600 m3 dříví,,musí- které nastoupilo iiž v dubnu a přetrvalo
me provézt minimálně prořeávk;r na téměř bez přesávek až do podzimu,
57 ha a první probírky na 38 ha. budeme na jaře muset část uhynulých
V konkrétních porostních skupinách sazenic vylepšit.
musíme při obnově dodržet minimátní .Tropické počasía velký nedostatek
počet melioračnícha zpevňuiícíchdře- srážek byl ideální pro množení a gradaci
kůrovců, kteří se bohužel nevyhýbají ani
vin - t|. listnáčůa jedle.
V prvním roce LHP jsme vytěžili cel- našim smrčinám. S takovým průběhem
kem 1684 m3 dřeva ,- z toho 56 m3 neanykle dlouhé letní sezóny nastár,á

a

problém s odbytem méně kvalitního dříví
a s citelnými potížemipři expedici dřeva,
které pak při přetíženídopravy v celé

Evropě nemá kdo odvézt z'

lesa

k odběratelům. Prognóza na dalšíobdobí
není přívětivá a pokud se nezmění ásadně počasí- především letní teploty a distribuce srážek, můžese sťát, že ,smrk
bude ohrožený rostlinný druh. A to ie
dřevina, která 300 let živívětšinu vlastníků lesa minimálně v oblasti střední Evropy. Ovšem obávám se, že smrk budou
následovat dalšídřeviny a pak i obyvatelé

z živočišnéříše včetně člověka, protože
iak známo, bez vody není života.

Přeii nám všem, aby si to klima ještě
rozmyslelo, abychom nemuseli doscávat

vodu na příděl a naše děti nepoznaly

smrk a zelené lesy jen z obrázků. Děkuiu
všem dotčeným, kterým naše lesy ne.isou
lhostejné,' za spolupráci a ochotu při
řešení někdy i složitých úkolů. Přeii kolegům a spoluobčanůmpohodové vánoční
svátky, dětem bohatého iežíška,kter/ by
mohl přijet i na saních a vše ien dobré
v roce 20 l 9.'
Jan Br:lica, správce obecních lesů

KALENDARIUM
u

Ne 2},l2.10!8

kostela §r. Štěpáua

§t 2ó.tt,20l$

ko§ťel:§v. §těpána

§e 30.11.?0l,B

kostot §v. Štěpána

Po

},1_1:2,1018

žtyý eerLÉ}a

ňK fornost Fr. Lhoto

Vánočnípříběh v podání dětí
Začátek v l7.00 hodin

BENEFlčNívÁttočNíKoNcERT

ŘK 1ornost Fr.Lhoto

Začátek v l 7,00 hodin, zpívá Eva Sáblíková

vÁruočruíKoNcERT

ňK fornost Fr.Lhoto

účinkuieDita Brlicová a Musicorum aurum ensemble

SlLVESTROVSKÁ KOPANÁ

TJ Sokol

začátek v l 0.00 hodin dopoledne

:

tÍt l-t,2019
toelrledna

1

l9.

RočNíKNovoRočNíHo výsrupu

KČT Fr. Lhoto

Přivíeínínového roku na Rozhledně na Čubově kopci

§o l2.1.1§í9
kult§rni dům

ZAVĚRECNE TANECNl ZAKU

§o l?.t.?§|?

rŘírnÁlovÁ sBíRKA 20l9

§o t9.1,.2§llÝ
u ptáčtů

MEMoRtÁLJANA ztMKA

M. ftóček

§o l9.].XBi}

TRADlČNÍzABlrAČKA

kulturní komise

před Bančem U Zvo§u

Leden

Zš Froncovo Lhoto

Závěr tanečního kurzu áků 8. a 9. třídy

l6. ročníkmemoriálu v mariáši

Nabídka zabijačkových specialit, posezení, hudba

PEČENÍCHLEBA

valošskó nodoce

Pečeníchleba a hostií v Muzeu Kardinála Trochty

§o 2.?.t0|?

&ultrrrrri dům

§o 2.2.?§it

KD §tř§lná

pá l§.l.t§l9
1ulturní dúm
§o ?3.?.2.0l9

fianř § zvonu
Pá t.3,30l9

§o 2.3,XS1?

sPoRTovNí plrs

Hraií skupiny Vyhod' Blinkr a Deíect

TJ Sokol Fr.lhoto

FARNÍ PLES

2. ročníkplesu, hraie skupina Motýl Band

Farní úřod

MYSLIVECKY PLES

Myslivecký spolek

Hraje Polančanka

o FBANcovoLHoTsKÉno rvselÁČe a

NEJLEPŠÍsllvovlcl

spolek houbořů

§outěž o nejlepšínakládané houby a slivovici

FAšANKY

SDH Froncovo Lhoto

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

, §o

2.3.1§|9

FAŠANKOVÁ ZÁBAVA S POCHOVÁVÁNÍM BASY

SDH Froncova l]loto

§c

1.3.2O1,9

DÉTSKÝ KARNEVAL S DISKOTÉKOU

sdružení rodičů

trulturrri dům

&ultarnídum

Hraje skupina Traverz

Rei masek doprovodný pro8ram

!, yedení firmy Prodex

,
,]

s.r.o Froncovo

Lhota

i, :,

] :
", děkuje svým zaměstnancům a brigádníkům;
i'! .'
za celoroČní práci
:
jim i ostatním spoluobčanům
přeje
o
*
§ ir
§ irriá^'"é prožitívónoLních svótků, § ř
mnoho zdroví o úspěšnýchdnů
* {
"*
,nové^ioce'
§ §
:

Krásné svátl<y noplněné štěstím a radostí

adoroku20l9

yšeclrno nejlepší, mnoho úspěchů,
zdraví g spokojenosti
všem přejí

zaměstnanciObceFrancovaLhota

Tento zPravodai vydává obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR r tgt:z. Čisto tv/20l8,yšto l9.12.20l8 v poČtu 520 ks,
Připomínky, námět/ a dotazy, které rádi přijmeme, zasílejte na adresu: Obec Francova Lhota, Francova Lhota 325, 756 l4
Teleíon: 57l 458 237 E-mail: ob*@francovalhota'cz

lhota.c, www.facebook.com/fr.lhota

