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Obce Francova Lhota

čislo lll/z0l8 t Ročník xxvll.

Y ážení spoluobčané,
končí další čtyřleté období Vámi zvoleného zastupitelstva obce, ve kterém byla dokončena největší
investiční akce v historii obce, a to splašková kanalizace s názvem Čistá řeka Bečva ll. Následně byly
opraveny místní komunikace, vybudovány nové chodníky přes celou obec a bylo provedeno mnoho
dalších investičních akcí, jak je dále ve zpravodaji uvedeno. Toto období bylo jedno z nejlepších při

získávání dotací. Vedení obce se snažilo provádět investice především ty, na které lze získat dotaci.

Musím moc poděkovat všem členům stávajícího zastupitelstva za podporu a důvěru, jež našemu
vedení dávali a vždy námi připravené projekty podpořili. Mám za to, že je to v obci vidět. Také chci
poděkovat všem občanŮm za dŮvěru, kterou nám v minulých volbách dali a trpělivost při našich

investičních akcích, kterými byli často dotčeni a omezováni.

Ve funkci starosty jsem pŮsobil šest volebních období. Když jsem po sametové revoluci přišel do
íunkce, nebylo to snadné. Jak začít, když finančních prostředků a vůbec dotací nebylo mnoho. Chy-
běl nám televizní vysílač, nebyl vodovod, telefony, kanalizace, plynofikace, nebyly zpevněné komuni-
kace na paseky Bechov, Rútov, Bílá Voda, a také místní komunikace v obou částích obce nebyly
v nijak dobrém stavu. Od začátku mého působení ve funkci starosty již uběhlo 28 let. Z pohledu
života člověka je to dlouhá doba, ale z pohledu života obce jen malý kousek, a přece se podařilo
opravit či zrekonstruovat kromě kulturního domu všechny budovy v majetku obce v obou částech
obce a vybudovat celou infrastrukturu. Stále je však mnoho potřeb obce, které musí nové zastupi-

telstvo realizovat.

Ještě jednou chci poděkovat všem voličům, kteří mi za ta léta dávali důvěru ve volbách, členům
vŠech zastupitelstvech, představitelŮm všech íirem, členům všech spolků v obci, bez |e,jichž nezištné
a obětavé práce při organizování společenského života by se obec neobešla.
VŠem nově zvoleným členŮm zastupitelstva a novému vedení přeji ať se jim práce pro obec daří.

Karel Matůš, starosta

SIŘÍPXY A PŘIPOMÍNKY Z ÚŘaPU
Volby do Zastupitelstva
obce a do l/3 Senátu Par-
lamentu čR
Volby se budou konat v pátek
5.10. od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 6.10. od 8.00 do
l4.00 hodin. Případné druhé
kolo voleb do senátu se bude
konat v pátek l2.10. a v sobo-
tu l 3,l0,20l8.
Volební místnost pro vol.
okrsek č.l - Francova Lhota
bude v kulturním domě, pro
volební okrsek č.2 - Pulčín v
budově lc pulčín.

Každý volič musí mít u sebe
platný doklad totožnosti.

Kompostéry
Občané, kteří v prvním kole
neobdrželi kompostér, mají
nyní možnost si tento vy-

zvednout. pro odebrání kom-
postéru je potřeba podepsat
smlouvu,v kanceláři obce.
Kompostér si odeberte co
nejdříve.

Smlouvy o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě v
rámci akce cistá řeka Beč-
va ll.
Připomínáme občanům, kteří v
minulých dnech obdrželi pí-
semnou žádost, aby se dostavili
na obecní úřad k podpisu uve-
dené smlouvy v co nejkratší
době,

Volné pobíhání psů
V poslední době se množí stíž-
nosti občanů z různých částí
obce týkající se volně pobíhají-
cích psů. Důrazně žádáme
majitele psů, aby brali ohled na

své spoluobčany, hlavně děti,
které do školy a ze školy pros-
tě docházet musí. každému
přece musí být jasné, že když
jde dítě samo po cestě a potká
psa, tak se bojí. Ma|itelé ,isou
povinni své psy zabezpečit tak,
aby nedocházelo k |ejich pobi
hání na veřeinosti a tím ke zby-
tečnému ohrožování majetku,
zdraví a života ostatních.
v tomto měsíci došlo v obci k
dopravní nehodě způsobené
právě volně pobíhajícími psy.
přĚtě bude obec řešit situaci
tak, že psa nechá odvézt odchy-
tovou službou a vzniklé nemalé
náklady bude požadovat po
majiteli psa.

Přejeme Vám

krásný

podzim

uvnitř tohoto
vydání:

ohlédnutí za
minulým čtvrtle-
tím

lníormace
z úřadu

Projekty

Novinky z našich 5
škol

lnformují spolky a ó
firmy

lníormují spolky a 7
firmy
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Fotbalový turnai
V sobotu 21.6.20l8 proběhl již 38. roč-
ník tradičního fotbalového turnaje
O přeborníka Francovy Lhoty mezi
Habásky, Kaiošky, Dolňany a Banticemi.
Počasí přálo a hráči všech týmů nabídli
pohledný fotbal s vysokým počtem na-

střílených gólů. Vyhráli Dolňané, na

druhém místě skončily Bantice, třetí
místo obsadili Habásci a čtvrté místo
zbylo na Kajošky. Nejlepším střelcem se
stal Adam Ducký z týmu Bantic, neirych-
lejším střelcem byl však Ota Zimek z
týmu Habásků, kteni svým gólem pře-

kvapil soupeře už ve 2. minutě zápasu.
Neilepším brankářem tunaje byl vyhlá-
šen Ondra Filák z týmu Kajošků. Večer
zahrála kapela Ládi Kamlera, DEFECT.

Amfolkfest
xxlll. ročník malého festivalu na konci
světa se konal 28.7.20 18. V areálu lC
Pulčín vystoupily kapely Folk Team,

Jasoň, Spolek vdolek, lsara, Alibaba,
4Susan, Sváth Kotas band a Archívný
chlapec. Závěr patřil country bálu se
skupinou Atapana.

oHIÉDNUTí zA M|NULÝM Črvarrcrín

Výstava fotograíií
Od 29. 7. Z0l8 byla v Galerii lC Pulčín
uspořádána výstava fotografií Petra Prc-
ka Zemana s názvem ,,Nature".

yalašská nadace odměňovala
l letos byly odměněny nejlepší děti z
místní školy. 15. 7. 20 18 se z letadla
mohly podívat na rodnou obec z ptačí
perspektivy. Vyhodnoceni byli a do
letadla nasedli Matochová Monika,
Trochtová Lucie, Hrbáček Štěpán. Děti
doprovodiI starosta Valašské Senice,
Pavel Novosád.

SRPEN
Výstava řezbářů jubiIantů
Slavnostní vernisáží byla 2. 8.20 l 8 zahá-

iena v Karlovském muzeu ve Velkých
Kar|ovicích výstava řezbářů iubilantů.
Návštěvníci se mohli seznámit i s tvor-
bou našeho řezbáře Jana Brlice mladší-
ho.

Myslivecké odpoledne a pytlácká
noc
Myslivecký spolek Francova Lhota
pozval na tuto akci příznivce dobré zá-

bavy a zvěřinových specialit v sobotu 4.
8. 20 l8. Akce se konala na střelnici.
Děti se mohly zúčastnit výtvarných dílni-
ček, různých soutěží, dospělí si mohli
vyzkoušet simulační střelbu na pohyblivé
terče. K tanci a poslechu hráli ,,2 ogaři z
Klobůk" .

Dožínky na Trochtově poli
Tuto akci bohužel zhatilo nepříznivé
počasí. Náhradou byla pouze dožínková
mše svatá sloužena v kostele. Obilí bylo

posečeno bez účasti dětí. Následného
kroku v akci od zrníčka ke chlebíčku,
což bude fukarování a mletí obilí, se
děti opět zúčastní. Termín bude upřes-

něn.

§polečné posezení na rozhledně na
Cubově kopci,
které bylo naplánováno na 25. 8. 2018
se také z důvodu špatného počasí neko-
nalo.

Z^Ří
Pout'
poutbvá taneční zábava, kterou každo-
ročně pořádají místní hasiči, byla v KD
l, 9, 20 l8, hrála skupina Vyhod' blinkr,
předkapelou byla skupina Traverza. Pou-
tbvé atrakce přivezla tradičně rodina

Zaháiení školního roku 20l8/20l9
Po dlouhé době letos neproběhlo slav-
nostní zaháiení v kulturním domě. Záci
a rodiče prvňáčků byli 3.9.2018 pozváni
do tělocvičny ZŠ. Všichnl si tak mohli
prohlédnout novou výmalbu chodby.

Sběr velkoobjemového a nebezpeč-
ného odpadu
proběhl ve dnech l 3,9.- l5.9.20l8. Svoz
zaiistila firma Technické služby Vsetín.
Lidé této možnosti využili a naplnili od-
padem celkem šest kontejnerů.

Flaksových. Nechyběla spousta
s rozličným zbožím.

stánkŮ Ňové žáčky přivítali i zástupci obce.

ZEVIDENCE OBYVATEL
Navždy nás opustili
l0.7,20l8 Marie Bučková (x l930)

Francova Lhota l42
JiříJánský (xl978)
Francova Lhota l 83
Marie Husková (xl934)
Francova Lhota l l6
Karel Trčálek (xl947)
Francova Lhota 22
lng. Jaroslav Novosád, CSc.
(* l 929)
Francova Lhota 3l6

Josef Zvonek (x l 936)
Francova Lhota 202

zlatou svatbu oslavili

27.7.2018 Emílie a Jan Bambuchovi
21.9.20 l8 Jana a Antonín Skýpalovi

Srdečně iim blahopřejeme

vítání občánků
Žádáme rodiče dětí narozených na

konci roku 2017 a v roce 20 l 8, aby do
kanceláře obce nahlásili děti na tuto
slavnost.
Nahlášení dítěte na vítání ie nutné z
důvodu přípravy akce.

ADVENTNÍ pÍrNa
Obec Francova Lhota a kulturní ko-
mise připravuje na den 25. listopadu
t.r. již známou Adventní dílnu. l |etos
bychom chtěli požádat o spolupráci,
uvítáme rádi Vaše výrobky (které zde
můžete prodávat), případně předve-
dení řemesel. Také bychom byli vděč-
ní za zapůjčení věcí na výstavu
(betlémy, dekorace aj.), za což pře-
dem děkujeme.
Adventní dílna bude v kulturním do-
mě.
slavnostní rozsvícení obecního stro-
mu bude před kulturním domem,

4,9,2018

6.9.20l8

8.9.20l8

20.9.20l8

73.9.2018

Čest jejich památce!



,NFORMAC E Z ÚŘADU

pŘípnnvA A REALIzACE rnolnrrů
Na této straně vás vždy seznamuji
s projekty, které realizu|eme nebo připra-
vujeme. S blížícím se koncem našeho
funkčního období bych se chtěl ohlédnout
a trochu zhodnotit uplynulé čtyři roky.
Převzetím vedení obce jsme se ocitli rov-
nýma nohama v první linii rozestavěné
splaškové kanalizace. Toto období bylo
určitě nejtěžším v novodobé historii naší
obce. Horší byly už ien nájezdy tatarských
válečníků. Celá vesnice byla plná bagrů,
stavební techniky, dělníků a těžko by-
chom hledali místo, které by nebylo do-
tčeno výkopem popř. skládkou materiálu.
Tato stavba byla navíc ve velkém časovém
zpoždění a hrozilo, že nebude dokončena
včas a mohlo se tak přijít o dotaci. Poda-
řilo se nám toto zpoždění dohnat díky
nasazení většího počtu těžké techniky
a lidí, ale i díky příznivé zimě. V nejvyšší
stavební špičce se kopalo souběžně na
l7 místech! Navíc jsme zajištbvali kanali-
zační přípojky pro všechny domy v obci,
včetně projektové dokumentace a kdo
měl zá,jem, mohl si u nás zakoupit potrubí
za třetinu běžné ceny. Mnohdy bylo nutné
oproti projektové dokumentaci nalézt

rychle nové řešení, protože se rozcházela
realita s projektem. V tomto období se
nám podařilo vyřídit stavební povolení i
íinanční dotaci na uýstavbu chodníků a
deštbvé kanalizace, kterou jsme souběž-
ně zrealizovali. Dokončením výstavby
splaškové kanalizace jsme se dostali před
problém s opravou poškozených cest,
které byly stavbou většinou zničeny. Část
jsme opravili z rozpočtu stavby Čistá řeka
Bečva ll. a část z našich finančních pro-
středků. Dokončením těchto projektů
získala naše obec nejen hezčí a čistší
vzhled, ale díky chodníkům i vyšší bezpeč-
nost, SnaŽili jsme se postupně pomocí
dotací z různých programů opravovat
obecní budovy. Rekonstrukce se dočkaly
fotbalové šatny, tělocvična, pavilon školní
družiny a hasičská zbrojnice. Z vlastních
zdro,iů jsme opravovali střechy obecní
stolárny a stodoly v areálu ,,Juráčkovo".
Na stolárně jsme letos opravili i fasádu,
natřeli vrata a vyměnili okna. Podařila se
nám i oprava hřbitovní zdi včetně dvou
schodišť a výměny se dočkalo i osvětlení
na hřbitově. Zrestaurovali jsme dva kříže
ve Fr, Lhotě a jeden na Pulčíně. Havarijní
stav jsme měli na mostě ,,U Rumánků",
tento musel být stržen a nahrazen novým.
Opravili jsme i dvě autobusové zastávky a

dvě nové vybudovali. Řešili jsme i usměr-
nění turistického ruchu na pulčíně, kde se
nám podařilo loni vybudovat parkoviště
s automatickou závorou. Vybudovali jsme
i čtyři zastřešené posezení pro turisty
(dvě na Pulčíně, u Kobzovy lípy a |edno
nad ZD ,, U Lipky". Propo,jili jsme chodní_
ky u OU lávkou, a tak se dá naše celá
obec bezpečně projít po chodníku. Každé

prázdniny se věnu|eme opravám MŠ a ZŠ.
V MS jsme rekonstruovali kuchyňky, pod-
lahy, vnitřní dveře, letos jsme zde vybudo-
vali parkoviště. V ZŠ postupně opravujeme
a modernizujeme |ednotlivé třídy, vyměňu-
jeme osvětlení, podlahové krytiny. Každý
rok investujeme část finančních prostřed-
ků do oprav cest, letos se nám podařila
opravit cesta na Pulčín a několik příjezdo-
vých komunikací k jednotlivým rodinným
domŮm. Snažili jsme se i doplnit a zmo-
dernizovat náš vozový park, Pro práce
v naších lesích jsme přes dotační programy
pořídili nový lesní traktor a vyvážecí vlek.
HasičŮm se nám podařilo zakoupit novou
dodávku pro přepravu devíti osob. Vybu-
dovali jsme i nový plot fotbalového areálu
včetně částečného zastřešení. provedli
jsme i hodně drobných staveb, a to zeimé-
na na opravě a údržbě obecních budov,
odvodnění komunikací, úprav příkop, čiš-
tění deštbvé kanalizace, nátěrů zábradlí a

další. Pro lepší údržbu obce a snadněiší
úklid, jsme tento týden převzali multi-
funkční nakladač. Pořízením tohoto stroje
chceme zajistit celoroční údržbu obce.
Tolik stručné ohlédnutí za minulostí. pro
nadcházející rok se nám podařilo připravit
následuiící projekty:

Adaptace nebytových prostor na
jedenáct sociálních bytů.
Rozhodli jsme se vyřešit poptávku po
sociálních bytech vypracováním pro|ektu,
kde chceme využít prostory v budově
zdravotního střediska na přestavbu. Touto
přestavbou nám vznikne l l bytů, o které
je mezi občany zájem. Na tuto stavbu již
máme hotovou projektovou dokumentaci
a pracujeme na vyřízení stavebního povo-
lení. Podali jsme žádost o dotaci (možnost
až90%), cena projektanta je l0,6 mil. Kč.
Předpokládaná realizace ;e podmíněna
přiznáním dotace.

MŠ - úprava zahrady : oplocení
a doplnění herních prvků
Začátkem letošního roku jsme vypracovali
projekt, který řeší doplnění venkovních
herních prvků na zahradě Mateřské školy.
Součástí projektu je i oprava oplocení.
Projekt dostal název ,,Sluníčko zahradní-
kem". Byla podána žádost na Státní fond
Zivotního prostředí - pro8ram Enviromen-
tální vzdělávání, výchova a osvěta. Ce-
na podle projektanta |e 1,4 mil. Kč
(možnost 50% podpory). Zde ;sme byli
úspěšní a byla nám přiznána finanční pod-
pora 500 tisíc. Připravujeme výběrové
řízení. Předpokládaný termín realizace

|sou prázdniny 20 l 9.

Digitální povodňový plán - nový roz-
hlas
Vypracovali a podali isme žádost na OPŽP
z programu Podpora preventivních proti-
povodňových opatření. Z tohoto progra-
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mu lze realizovat tuto opravu obecního
rozhlasu, včetně nové ústředny. Sou-
částí proiektu je ultrazvukový měřič
h|adiny vody v řece a tlakorny' repro-
duktor, ktený slouží pro varovný sys-
tém při vzniku povodní. Cena dle pro-
jektanta ie 7,84 mil. Kč, Byla nám při-
znána dotace ve výši 70%. V současné
době probíhá výběr dodavatele. Reali-
zace podzim 20l8 a dokončení na jaře

20l9.

Projekt obnovy sadu Pulčín
Byli jsme úspěšní i s žádostí na tento
pro|ekt, Přiznaná finanční podpora je

70% zEvropského fondu pro regionální
rozvoj - Operační program Životní
ProstředÍ. Celková cena obnovy sadu
Pulčín činí 640 tisíc Kč. Projekt zahrnu-
je dosadbu nových stromů, odstranění
náletů a staných |iž neplodících stromů.
V této ceně |e i odborná úprava stáva,jí-

cích stromů a čtyřletá údržba nově
vysazených stromů.
v současnosti má tento sad l 6 l stro-
mů, z toho l34 ovocných. Po revitali-
zaci bude 70 stromů (většinou náleto-
vých) odstraněno a 49 nově vysazeno.
Ve výběrovém řízení byla vybrána firma
Florstyl s. r. o za cenu 575 474 Kč.
Termín realizace je podzim 2018 a
dokončení jaro 20 l 9.

Rekonstrukce KD
Dokončena prováděcí dokumentace.
Máme stavební povolení. Vyřizujeme
dotaci ze SFŽP (cca 3,8 mil. Kč). Cel-
ková cena dle projektanta |e 23 mil. Kč.
Předpokládaný termín realizace je kvě-
ten 20 l 9 až duben 2020. Tento proiekt
budeme z větší části hradit z vlastních
prostředkŮ, Proto na něho postupně
vytváříme finanční rezervu.

Zkvalitnění zázemí pro výuku
odborných a praktických předmě-
tůvZS
Rekonstrukce učeben chemicko-
íyzikální, iazykové, výpočetni pracov-
ních dílen a zahradních úprav před
budovou školy. Součástí tohoto pro-
jektu ie i keramická dílna s pecí a bez-
bariérové přístupy do jednotlivých
pavilonů, Je to ,iediný projekt, kde jsme
nebyli úspěšní s žádostí o podporu.

Jsme zařazeni mezi náhradníky, ale je
zde možnost, že |ROP tento program
finančně posílí a bude uspokojeno více
žadatelů, popřípadě bude vypsán nový
dotační pro8ram.
Předpokládané náklady na provedení
projektu činí 5,77 mil. Kč (Žádost na
|ROP - možnost dotace až90%)

Miroslav Brlica, místostarosta
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zateplení tělocviěny a pavilon družiny 7 905 524 3777 00O 4 128 524 oPŽP

]hodníky a dešťová kanalizace 12 000 00c 4 600 000 7 400 000 SFDl

)pravy místních komunikací při ČŘB ll. 2707 079 2707 079 0

]hodník pod Hrábčím 1 400 00c 800 00c 600 000 Pv zK
\lová garážová vrata HZ 169 402 67 761 101 641 zK

-ávka pro pěší a chodník u kD 3 178 00c 793 00c 2 385 000 sFDl

Rekonstrukce fotbalových šaten 2 100 000 1 100 00c í 000 000 PoV ZK

cprava hřbitovní zdi 1 654 383 954 383 700 00c MZ-SZlF
)osezení v klidových zónách (4krát) 145 000 45 40c 99 60c MZ_SzlF

(říž Pulčín 82 800 34 20c 48 60c MZ-sZlF

Kříže pod kostelem 166 375 50 37€ 1 16 00c MZ_sZlF

Hasičské auto - Pulčín 920 000 170 00c 750 00c zK, GŘHZs
Cpravy MK (Vlčička,hřbitov, Bílá voda,
Pulčín, Pod Ameriků atd, ,l 600 000 ,1 600 00c

vlost u Rumánků 5 770 000 2 916 00c 2 854 000 MMŘ

lesnítraktor (bez DPH) 2 490 000 1 245 00c 1 245 000 MZ-SzlF

Hasičská zbroinice 3 250 000 325 00c 2 925 000 lRoP
přípoikv ČŘB ll obecních budov 200 000 200 000 0

)lot u hřiště 1 490 00c 1 490 000 0

)ovodňový DlGl plán s novým obecním
,ozhlasem 2 590 00c 780 000 1 810 000 MžP
,lwážení vlek (bez DPH) 895 00c 445 000 450 000 MZ-SZlF

levitalizace ovocného sadu pulčín 640 00c 1 30 000 51 0 000 MŽP

)světlení hřbitova 160 00c í60 000 0

)prava MK na Pulčíně 3 070 00c 1 535 00c 1 535 000 MMR

Multifunkční nakladač Avant 1 710 00c 1 710 00c

zastávka+přístřešek na konteinerv pulčín 207 00c 207 00c

lekonstrukce dvou zastávek u Raisů 70 00c 70 00c

]hodník u pavlíků 222 olc 222 00c

závora pulčín 1 95 00c 195 00c

)očítačová technika v knihovně 50 000 20 00c 30 00c MK

cprava střechv gaÉže u Juráčků 463 000 463 00c

stolovací zařízení kD 350 000 350 00c

lesní hospodářský plán na 10 let ,l09 000 1 09 00c zK

cpravv a modernizace Mš 1 000 000 1 000 000

Opravy a modernizace ZŠ 1 600 000 1 600 000

vÝstavba parkoviště u Mš 200 000 200 000

,,Myslím si, že za uplynulé čtyři roky se Francova Lhota změnila k lepšímu a věřím, že tento trend bude pokračovat i v následuiících
letech. Chtěl bych na závěr tohoto hodnocení poděkovat končícím zastupitelům, kteří funkci zastupitele prováděli oproti jiným obcím
po celou dobu bezplatně. Velké poděkování patří hlavně panu starostovi Karlu Matůšovi, který končí ve své funkci a odchází do důcho-
du. Dík mu patří za dlouholeté působení ve funkci starosty, kterou vykonával neuvěřitelných 24 let. Za tuto dobu odvedl spoustu práce
a zasloužil se velkou měrou o rozvoj naší obce". ,,Karle, přeji hodně spokojených Iet, zdraví, rodinnou pohodu a at'Ti Fran-
covka dělá fotbalovou radost"!

Miroslav Brlica, místostarosta

TABULKA AKCI

\KcE celkové nákladv v kč Finance vlastní v kč Dotace v Kč Zdroi

c

c

c

c

c

(

(

]elkem 60 759 56! 3,1 962 19t 28797 36!



NoyrNKy z NAšIaH šror

ZEZAKLADNÍ ŠXOIY
Vážení občané Francovy Lhoty, rodiče
našich žáků, učitelé i žáci,
ráda bych Vás pozdravila se začátkem
nového školního roku a popřála všem
krásný školní rok plný za|ímavých akcí,
soutěží, zážitků i splněných přán í.

Prázdniny byly slunečné a uběhly velice
rychle, tak rychle, že někteří ani nestihli
zapomenout, co se ve škole naučili. Dou-
fám, že všichni zodpovědně odpočívali
a nyní se již mohou plně věnovat novým
úkolům.
Obec Francova Lhota již řadu let investu-

ie do rekonstrukce a modernizace školy,
za to isme velice vděČni. Během letních
prázdnin se mohlo ve školní budově
hodně pracovat a veškeré práce se poda-
řilo stihnout do začátku školy, za což
můžeme poděkovat především správci
budov panu Josefu Klišovi (plné nasazení
celé prázdniny, zásobování materiálem,
organizace práce, sledování a koordinace
postupů, výmalba a opravy všeho druhu)
a panu místostarostovi Miroslavu Brlico-
vi, ktenl, na vše dohlížel. Podařilo se
opravit výklenek na ll. stupni, který byl
nedostavěný (byly vidět cihly, základní
konstrukce a docházelo k úniku tepla).
Tady vznikl kabinet pro učitele. Až se
nám podaří sehnat nějaké íinance, tak jim
ho i vybavíme. Dále jsme opravili chodbu
před tělocvičnou. Bylo potřeba osekat,
odstranit staré nátěry a natáhnout nové
omítky. Firma Tip Art, o.p.s. z Přerova
(eiím nejvýznamnějším projektem je
humanizace prostor Dětské kliniky Fa-
kultní nemocnice v Olomouci) provedla
výmalbu prostředí dle výtvarného návrhu
na téma příroda, okolí školy, kulturní a
přírodní zajímavosti okolí Francovy Lho-
ty. Díky tomu se nám do školy dostala
Kobzova lípa, která dominuie celé krásné
přírodě na čelní stěně chodby, kopeč-
kům, stromům, dřevěnicím, ovečkám,
kravičkám, čertům i zvonici, kde si každý
může pro radost zazvonit (zvonici pro
školu vyřezal pan Jan Brlica).

Dále byla celá škola v místech, kde bylo
potřeba, vymalována, byly provedeny
nutné opravy včetně podlahových krytin,
oprav elektrického vedení, instalatér-
ských prací, úklidu a údržby, Byly vybu-
dovány šatny pro pedagogy. Velký kus
práce (za velmi sponzorské ceny) pro
školu opět udělala firma vk-systems:
opravy a údržbu datových pro|ektorů,
PC, správu sítě, instalace programů,
efektivní využívání stáva,iící sítě, zabezpe-
čení školy, vchod na ,,čipy"...
V plánu lsme měli od září spustit i elek-
tronickou žákovskou knížku, ale vzhle-
dem k problémům mezi poskytovateli
současných správců dat a přenosem do
nového pro8ramu vznikly menší pro-
blémy. Bude spuštěna hned, jak se vyřeší
tyto záležitosti, aby bylo vše ke spokoje-
nosti a hlavně dobře zabezpeČeno proti
úniku osobních údaiů. Každý rodič bude
mít svůj vlastní přístup.
Finance se nám podařilo získat z dotace
MSMT na podporu výulg plavání v ZS
v roce 2018. Tato dotace je pouze na
dopravu pro žáky. Nájem bazénu, výuku,
trenéry platí i nadále škola. l tak částka
bezmála 30 000,- Kč nám udělala radost.
Během prázdnin jsme také podávali pro_
jekt, kterým isme se ucházeli o finanční
příspěvek v Kulturním grantu Nadace
Synot 20 l8. Grantová komise rozhodla,
že náš pro|ekt podpoří. Za částku jsme
vděčni a chystáme se i nadále dovybavo-
vat školu hudebními nástroji (v loňském
roce se nám podařilo zakoupit díky to-
muto grantu 3 kytary a cajon). V řrinu
bude vyroben na Slovensku na zakázku
pro naši školu (opět za velmi sponzor-
skou cenu) cimbál a od října na škole
začne působit pod vedením našeho pana
zástupce Miroslava Hrni dětská cimbálo-
vá muzika.

V novém školním roce navštěvuje
školu celkem ló3 žáků, z toho l06
žáků na l. stupni a 57 žáků na ll. stupni.
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V průměru 18 dětí na třídu nám dává
možnost přistupovat ke každému žákovi
individuálně, intenzivně a tvořivě rozvíjet
dovednosti komunikace a spolupráce.
Třídními učiteli jsou v l. - 9. třídě
pí. uč. Novosadová, Silvestrová, Hrbá-
ček, Mikulínová, Ptáčková, Liška, Šůstek,
Susedík, Trlicová, netřídní učitelé |sou pí
uč. Pecinová, Martinková a Sucháčková,
výchovným poradcem ie pí uč. Silvestro-
vá - pro integrované žáky a pí uč. Su-
cháčková - volba povolání. Ve školní
družině s žáky budou pracovat paní vy-
chovatelky Košutová a Mitášová, která je

v dopoledních hodinách i asistentem
pedagoga.
Cizí iazyk vyučujeme od třetí třídy
Anglický a na druhém stupni se přidává
od sedmé třídy dle výběru Ruský nebo
Německý iazyk - letos Ruský v sedmé a
v osmé třídě, Německý v deváté třídě.
Nepovinné předměty budou Pohybo-
vé hry, a Náboženství.
Kroužky nabídneme jako v předešlých
letech: Včelařský, Šachový, Turistický,
Hra na kytaru, Paličkování Čtenářský a
nově Prožitková výtvarná výchova, Mysli-
vecký, Sbor a Dětská cimbálka.
Nově na naší škole bude také působit
soukromá základní umělecká škola
z uherského Hradiště, která nabídne
výuku hry na flétnu a další hudební ná-
stroje dle domluvy a iiž stálá Základní
umělecká škola z Valašských K|obouk,
která má malou kapacitu, ale jsme vděčni
za super výuku klavíru.

Moc děkuii všem rodičům, kteří se podí-
leli na jakékoli akci školy, za pomoc a

pochopení. Jsem moc ráda za každý pro-
jevený zájem i nápady, jak vylepšit čin-
nost, či prostředí školy, aby se nám i

vám ve škole líbilo.
Krásně prožité dny plné radosti, těšeni
nových zážitků Vám přeje

Mgr, Bc. lrena Rotreklová

Z MATEŘsxn Šxory
Prázdniny uběhly jako voda a máme tady
opět začátek nového školního roku
2018/2019. U nás ve školce se během
léta nezahálelo. Byla provedena izolace
balkónu a vybudována nová parkovací
místa před budovou rVŠ. tate se schválil
proiekt na zahradu v přírodním stylu.

Jeho realizace se uskuteční v příštím
roce.
Letos MŠ navštěvu|e 54 dětí, které jsou
rozděleny do tříd KUŘÁTKA a SLUNÍČ-
KA. V l.třídě Kuřátek je zapsáno 26 détí

a ve 2. třídě Sluníček ie zapsáno 28 dětí.
Chtěla bych touto cestou popřát všem
dětem, rodičům a zaměstnancům pevné
nervy, hodně sil a spoustu krásných zážit-
ků při společných akcích, které nás bě-
hem roku čekaií. Našim neimenším co
nejméně slziček a rodičům co nejvíce

odvahy při ;elich odloučení.

Za kolektiv MŠ p,učJuráňová

40. výročí založení Mateřské školy
Francova Lhota
Při této příležitosti proběhne v pátek
23. l l. 2018 od 15.00 hodin v budově
MŠ setkání současných a minulých za-
městnanců.
lnstalována bude výstava íotografií z
historie školky, na kterou je zvána i ve-
řejnost.
Pokud by měl někdo doma fotografie
z historie školky, byli bychom rádi, kdy-
byste nám tyto zapůlčili,
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Z NAŠÍ FARNOSTI

Po prázdninách se roziel nový pastorač-
ní rok s novými výzvami a podněty, ale
aspoň krátce se za létem ohlédněme. S
partou ministrantů jsme se připoiili k
diecéznímu putovnímu táboru, který
měl letos základnu na Spiši. Podnikli

isme výlet do Košic a Prešova, kde kluci
navštívili řeckokatolický seminář a ka-
tedrálu. Také jsme měli poutní mši na
Levoči, zdolali Spišský hrad a cestou
domů navštívili Rajeckou Lesnou se
Slovenským pohyblivým betlémem.
Scholička měla své akce až po prázdni-
nách, ale o tom v ieiich samostatném
článku. Farní tábor proběhl pod vede-
ním skvělého týmu letos podruhé ve
Valašské Bystřici na chalupě, kterou
kdysi pro tamní farnost získal otec Ši-
mek. Hned vedle, na další ,,jeho" chalu-
pě, tábořily děti z Lidečka.
Naše farní pout' byla letos 2.9.
Ozvláštnila ii přítomnost hosta - novo-
kněze Jiřího Šůstka, kaplana z Ra|nocho-
vic. po všech bohoslužbách uděloval své
novokněžské požehnání. Návštěvy hos-
tů budou v našem kostele během podzi-
mu pokračovat. Můžeme se těšit na
sestru kateřinu klosovou z olomouce
a na ředitele Papežských misijních děl v
ČR, janna Leoše Halbrštáta.
V sezóně, která skončí 30.9., ožilo také
naše Muzeum kardinála Trochý.Již
třetí rok čerpáme finanční prostředky
na výplaty průvodkyň z projektu

,,Otevřené brány", tzn. z příspěvků Zlín-
ského kraje a naší obce, Velký zájezd,
celý autobus, k nám letos přiiel z farnosti
sv. Jakuba v Třebíči v sobotu 8.9.

A jak tam pokračují práce?
Zahájili jsme realizaci projektu zahrady u

našeho muzea. Aktuálně probíhá stavba
stodoly, která bude součástí programu
,,Od zrníčka ke chlebíčku" (a bude záze-
mím - vyjma letoška - pro ,,živý bet-
lém"). V těchto dnech íinišujeme s beto-
náží základů. Do zimy bychom chtěli
stihnout ještě zhotovit mlatové podlahy
s obvodovým dlážděním a přípravu dře-
věného opláštění. Na jaře příštího roku
by se měla dokončit horní stavba, Stavbu
provádíme z části brigádně, a z části
dodavatelsky, za významné íinanční pod-
pory Obce Francova Lhota. Celá zahrada
bude volně přístupná. Tímto bychom Vás
všechny chtěli požádat o pomoc při
brigádách, které budou vyhlašovány iak v
kostele, tak prostřednictvím obce, neboť
celá zahrada bude sloužit nám všem.
Brigády budou situovány na sobotní
dopoledne tak, aby moc nezatěžovaly,
ale aby zároveň vedly ke spo|ečnému
dílu, které nám dále pomůže rozvíjet
obec a dělat ji atraktivní a aktivní. Rov-
něž děkujeme všem, kteří už doposud
pomohli. S přáním vydařeného podzimu.

za celou farnost o. stanislav zatloukal
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SCHÓLIČrcn

Prázdniny skončily i naší scholičce a jsme

opravdu rády, že se nás po prázdninách
opět sešlo na první zkoušce tolik, Přivítali
jsme i par nových členek. A tímto bych
vybídla, kdo by měl zájem, může přilít
klidně mezi nás vždy v útený v l6.00 hod.
na faru.
V září jsme se zúčastnili Živtal<festu na

Turzovce, kde jsme zvládli výstup i na
troru ŽtVČÁr a svým zpěvem jsem roz-
tleskali místní návštěvníky. Prožili |sme
spolu s holkami krásnou mši svatou na
počest narozenin Panny Marie, která byla
celebrována už v novém kostele.
Třetí neděli v měsíci bývá dětská mše
svatá, kterou jsme doprovázeli naŠim
zpěvem. Už se těšíme na výlet s otcem
Stanislavem, který bude 29.9.2018
Tím však naše aktivita nekončí v měsíci
říjnu proběhne opět misijní neděle
a s ním i pečení koláčků na faře. Všichni,
kteří mají chuť se zapojit a přispět na
dobrou věc, můžou přiiít za námi na faru
20. l0.20 l8 v odpoledních hodinách ane-
bo si zakoupit balíček buchet, který se
bude prodávat vždy po mši svaté,
V listopadu nás přespolní pozvali iako
l<aždÝ rok na přehlídku schol do
Lidečka, což bývá opravdu vydařená
akce. A holky si to tam parádně užijí.
Přeleme všem krásný a vydařený podzim.

Radka Capilová

TURISTICKÝ ODDÍL

Akce KčT ve llt. čtvrtletí 20 l8
V tomto čtvrtletí se konaly pouze tyto
akce:
5.7. 20 l 8 část turistů byla na Radhošti,
druhá část na Malé skalce u Trenčína a
nejvíce bylo na zajímavém Pivním po-
chodu ve valašské polance. Do této
akce je zapojeno několik organizací
z obce a stává se jednou z největších
turistických akcí na Hornolidečsku.

Připravujeme - známé termíny:
28. 9. 2018 Záiezd na Slovensko -
přechod Súlovských skal kolem Hlboc-
kého vodopádu, prohlídka Dračí jeskyně

a další za!ímavosti.

Další podzimní akce budou inzerovány
na nástěnkách v obci.

Karel Sucháček, KČT Francova Lhota

vtÍSINÍ KNIHOVNA

V měsíci září zaplatila obec Francova
Lhota pro místní knihovnu knihy za
čtyři a půl tisíce korun. Vybírala ,jsem
knihy pro děti i pro dospělé. Upřed-
nostnila isem bestselery - romány a
detektivky.

V měsíci říjnu se mohou naši čtenáři
těšit na nový modrý výměnný soubor.
pokud máte ze starého modrého sou-
boru něiakou knížku vypů|čenou, pro-
sím o urychlené vrácení.
Co se týká knihobudky, domnívám se,
že slouží dobře.

|eště jedna nová zprával
V listopadu při příležitosti rozžíhání
vánočního stromu vyjde moje dvacátá-
šestá knížka ,,Příběhy z Valašska", která
vznikla díky vám, kteří iste se se mnou

podělili o své příběhy. Děkuli i sponzo-
rům, bez jejichž í'inanční podpory by
knížka nevyšla.
Autorem ilustrací je ředitel ZUŠ
v Kopřivnici Zdeněk Babinec, tiskne ji

tiskárna Josefa Kleinwáchtera ve Frýdku-
Místku. Jedná se o humornou knížku,
která vám |istě přinese radost.

Mgr. lrena Kopecká

V kanceláři obce je možno i nadále za-
koupit knihu pana Mgr. Miroslava Trlice,

kniha stojí 350 Kč.

Brožura
Přílohou tohoto vydání zpravoda|e |e
nově pořízená brožurka s fotograíiemi z
obou částí obce ,,Francova Lhota radost-

ná a krásná obec".
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TI soKol,
podzimní sezóna
V srpnu byla zahájena podzimní částí
sezona 20l8-20l9. Po více jak padesáti
letech nebylo do soutěží přihlášeno
družstvo dorostu. Dětí stále ubývá
a navíc dnešní mládež sportování až tak
vážně nebere. Do této sezony byly
přihlášeny týmy mladších žáků a mužů.
Věřím, že dosáhnou dobrých výsledků.

Zamyšlení na závér volebního ob-
dobí
V úvodu chci poděkovat starostovi,
vedení obce a členům zastupitelstva
obce za to, že podpořili realizaci vybu-
dování nového oplocení fotbalového
hřiště a tím přispěli především k větší
bezpečnosti, a také k vylepšení vzhledu

obce. Za bezmála čtyřicetileté používá-
ní sportoviště se povětrnostní podmín-
ky značně podepsaly na stavu oplocení
a ocelové sloupky držely snad jen
silou vůle. Tak lak se za právě končící
volební období investovalo do značné-
ho množství různých projektů, bylo
nutné podpořit i tento záměr a při-
spět především k zajištění větší bez-
pečnosti sportovců, dětí a široké ve-
řejnosti navštěvu|ící náš sportovní
stánek. Fotbalový areál není využíván
jenom fotbalisty, ale i hasičským sbo-
rem, základní školou a slouží
k uskutečňování různých sportovních
a kulturních akcí. Podotýkám, že uve-
dený areál je majetkem obce a velké
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dík patří těm, kteří se stara|í o jeho fun-
gování a zabezpečují jeho provoz, proto-
že to dělají svou obětavostí ze svého
volna. Na závěr uvádím, že tento příspě-
vek není sepsán na žádost právě končící-
ho starosty obce, nýbrž jako reakce na
názory někteny'ch občanů, kteří si zře,imě
vzájemnou vazbu sportovního areálu
a obce, iako neodmyslitelnou část udáva-
jící dění společenského života v obci,
plně neuvědomují. již dnes nám může
řada obcí náš společensko-sportovní
areál závidět. Jedná se o investici do bu-
doucnosti všech občanů obce
a především dětí tak, iak tomu bylo a je
u všech ostatních realizovaných činností
a proiektů. Všem za to patří dík.

Předseda TJ Sokol

HASICI
Požární sport 20 l 8 (červenec/září)
Starší žáci a výsledky:
Družstvo obsadilo celkově 3, místo
v Okresní lize starších žáků a zajistilo si
tak postup na pohár ředitele HZS Zlín-
ského kraje.
Nelo Berónkovó - celkově 3. místo
v okresním poháru v běhu na 60m
s překážkami a 3. místo na soutěži Olo-
moucký drak.
Doniel Kobrhel - celkově 2. místo
v okresním poháru v běhu na 60m
s překážkami a 9, místo na soutěži Olo-
moucký drak.
Marek Suto - celkově 4, místo na mis-
trovství ČR dorostu v Plzni (dvojboj).

Muži a výsledky:
Nejlepší výsledky za léto - l. místo

v Lidečku, 2. místo ve Študlově a Horní
Lidči, 5. místo v Lúky p. Malgtou. 7.

místo na domácí soutěži.
l0. kolo SMHL ve Francově Lhotě
(28.7.20l8). Počasí nám příliš nepřálo a

v pátek odpoledne to po velkém dešti
vypadalo tak, že se soutěž neuskuteční.
Zaplavené hřiště a částečně polámané
zázemí tomu napovídaly. Nakonec jsme
to vše po náročné práci dali dohromady
a v sobotu se soutěž uskutečnila. všech-
no bylo nachystáno na jedničku a po-
chvalovali si to i soutěžící.
Výborný dojem zkazila trochu technika
(časomíra), ale nakonec jsme všechno
zvládli.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem,
co si přišli zasoutěžit anebo se jen podí-
vat na kvalitní výkony a družstva.

Velký dík patří také sponzorům, pořada-
telům, rozhodčím a lidem v občerstvení.
Bez všech těchto lidí by to nešlo.
A zda se uvidíme u nás i v roce 20 l9l
počkáme si, ale rozhodně to zkusíme,
protože to stálo za to!
Den otevřených dveří na naší hasič-
ské zbrojnici
V sobotu 1,9.20 l8 jsme pro veřejnost
otevřeli naši zbrojnici. Bylo připraveno
malé občerstvení a lidé si mohli prohléd-
nout prostory po rekonstrukci a techni-
ku. Za rozsáhlou rekonstrukci (nová
střecha, zateplení, fasáda, rozvody elek-
triky, obklady, podlahy) a přístavbu gará-
že děkujeme Obci Francova Lhota a li-
dem, kteří se o to postarali. Opravdu se
to povedlo a máme moderní zázemí.

Martin Bambuch

Z HISTORIE OBCE

Rok l948
Dne 29.2.1948 byl v obci vytvořen Akční
výbor tak, že ze 20 členů bylo l 6 členů
KSČ nebo ČSSO, Z členové byli nestra-
níci a 2 byli z lidové strany. Tento akční
výbor ihned převzal správu obce místo
MNV, a to až do voleb 30.5. l948.
Dle voličských seznamů bylo v obci v
těchto volbách 66 l voličů. v nich získala

Jednotná kandidátka NF 406 hlasů. Bí-
lých lístků bylo odevzdáno 2l6. Neplat-
ných hlasů bylo 39. Podle výsledků voleb
byl ustanoven místní národní rnýbor ve
složení:

Juráň Josef, (ČSSD), předseda MNV,
Trochta František (KSČ), Kabrhel Jan

(KsČ), Filák Josef (ČSt-;, Kocourek Karel
(KSC), Brlica Josef (KSC), Hajda Antonín
1Čsso;, Daněk František (KSČ), rimek
Josef (KSC), Horalík Zdeněk (CSSD),
Husek Vincenc (ČsSD), Filák Štěpán
(CSSD), Vrána Josef (CSQ, Matušinec
Karel (CSL), Trochta Jan (CSSD), SLová-
ček Jan (CSSD), Pavlacký Petr (CSL),
Reis Robert (bezp.).
V červnu se konal slezd ČSSD, ktený se
rozhodl, že strana splyne s KSČ. Tím se
stali členy KSČ v MNV i dosavadní čle-
nové CSSD, pokud své členství v CSSD
neukončili před uvedeným sjezdem.
Strana lidová v průběhu roku 1948
přestala v obci vyvíjet činnost.

statistika
V roce 1948 bylo v obci 260 čísel po-
pisných.
Z těchto bylo l 45 domů dřevěných a
l l 5 zděných, Z toho 95 domů bylo
krytých šindelem nebo i doškem.
K 1.7. 1948 měla obec l l72 obyvatel.
V roce l 948 byla také dokončena elek-
trifikace celé obce nákladem
l l4l 324,- Kčs. Odpracováno bylo
6 678 brigádnických hodin jednotlivci a
285 hodin koňskými potahy.

/Citováno z knihy Francova Lhota v 2.
polovině l9. a l. polovině 20. stolení
od Josefa Václavíkď.



VOLBY DO ZASTUP|TELSTVA OBCE A DO !/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR
Francova Lhota - kulturní dům - vol, okrsek č. l
lnformační centrum Pulčín - vol. okrsek č.2

,(ALENDÁR,UM

vÝsrnva HŘla
Když bude co vystavovat

KURZ TANCE PRO ŽÁKY ZŠ
každý ávrtek

voLBY Do l/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR (2.KoLo)
Francova Lhota - kulturní dům - vol. okrsek č. l
lnformační centrum Pulčín - vol. okrsek č.2

TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU REFLEXY

POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU SOLÁŇ
Začátek v l9.00 hodin

MlSUNÍ NEDĚLE
před kostelem Sv. Štěpána

sLAvNosTní vírÁní oBčÁNKŮ Do ŽlYoTA
Začátek v l5.00 hodin

OSLAYA lO. VÝnOČÍ ZALOŽENÍ MŠ FRANCOVA LHOTA

ADVENTNÍ DÍLNA
Výroba a prodej vánočních dekorací, výstava betlémů, kulturní program
Začátekve l4.00 hodin

SPOLEČNÉ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Začátekv l7.00 hodin

MIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraie skupina Headmaster

šacnovÁ souTĚž

VALNÁ HROMADA SDH

BENEF!ČNÍ KONCERT PRO SDRUŽENÍ ŠANCE
Vystoupí folklórní soubor Meziříčan
Začátek bude upřesněný

Spolek hřibařů

záklodní škola

kulturni komise

Farní úřod

kulturní komise

Moteřskó školo

kulturní komise

kulturní komise

T] Sokol

Šachový oddíl

sDH

šonce, o.s.

Tento Zpravodai vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E l 8 l 32. Čklo lll/20 l 8 vyšlo 26.9.20 l8 v počtu 5 l 0 ks.

Připomínky, náměty a dotazy, které rádi přijmeme, zasí|ejte na adresu: Obec Francova Lhota, Francova Lhota 325,756 14

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

řiien

říien - prosinec
kulturní dům

Pá 5.10.20l8
l4.00 - 22.00 hod

So ó.l0.20l8
8.00 - !4.00 hod.

Pá 12.10.20l8
l4.00 - 22.00 hod

So l3.10.20l8
8.00 - !4.00 hod.

Pá l3.10.20l8
kulturní dům

So 20.10.20l8
Ranč U Zvonu

Ne 21.10.20l8

Ne l8.1 1.20l8
kulturní dům

?e 23.| 1.20l8
budova MŠ

Ne 25.11.20l8
kulturní dům

Ne 25.11.20!8

So 1.12.20l8
kulturní dům

So l5.!2.20l8
kulturní dům

So l5.1Z.2018
kulturní dům

čt le.tz.zolg


