
Zptavodaj
Obce Francova Lhota

Yáženi a milí spoluobčané,

uběhlo už první čtvrtletí letošního roku 20 l9. Douíám, že jste tenťo zimní čas prožili ve
zdraví a načerpali dostatek sil a elánu do dalšího ročního období. Jaro nám přináší ne|en
radosti z probouzeiící se přírody, ale i začátek naplňování plánů, které isme si připravili
pro letošní rok. Nejinak je tomu i na obecním úřadě. Připravovali jsme projekty na jed-
notlivé investiční akce a u těch, na které lze získat dotaci, jsme řešili podání žádostí na
příslušné operační programy. Nevím, zda jste zaregistrovali, že už nám íunguje od polovi-
ny března nornf, rozhlas? Do konce měsíce května máme zkušební provoz, kdy můžeme
upravit hlasitost. Pokud budete mít někdo připomínky k hlasitosti rozhlasu, dejte nám

vědět a my se budeme snažit o správné ,,vyladění". Letošní rok máme jako hlavní bod
naplánovanou opravu našeho kulturního domu. Máme již vybraného dodavatele, připrave-
nou část financía čekáme na přiznánídotace (l0 mil. Kč). Dalšívětšíakcíje realizace l l.
sociálních bytů v budově zdravotního střediska za předpokládanou cenu l l mil. Kč
(dotace l0 mil. Kč). Realizace obou akcíje podmíněna přiznáním finančnípodpory. Věřím,
že budeme úspěšní a v příštím vydání našeho Zpravodaje Vás již budeme iníormovat o
termínech realizace. Akcí, které plánuieme v letošním roku realizovat, je víc a iníormuje-
me Vás na dalších stránkách tohoto vydání. Pro další léta připravujeme rozšíření parkoviš-
tě na Pulčíně, opravu budovy ,,Myslivecké střelnice", řešíme nakládání s odpady přípravou
projektové dokumentace pro vytvoření Sběrného dvora. Připravuleme přestavbu nevyuži-
té budovy bývalé obecní stolárny na ,, Multiíunkční obecní budovu" kde by bylo možné si
pronajmout místnost pro domácí ,,zabíjačku", usušit si ovoce v obecní sušárně, zpracovat
ovoce na mošt nebo si uvařit povidla. Plánuieme zde i šatny pro pochůzku mikulášské
družiny, klubovnu pro turistický a myslivecký kroužek a kancelář pro obecního lesního.
Budova ie v současné době prázdná a nemá využití. Pokud |e možno na tuto opravu vyří-
dit dotace, !e škoda je nevyužít pro zkvalitnění života v naší obci. Řešíme i posílení vod-
ních zdrojů pro náš obecní vodovod. Projektů, které by naše vesnice potřebovala je urči-
tě mnoho a budeme rádi za podněty od Vás - spoluobčanů. Přeji Vám pěkné velikonoční
svátky, hodně štěstí azdraví,

Miroslav Brlica, starosta

srŘípry A pŘIpoMíNKy z úŘapu
Volby do Evropského Upozorňujeme, že po- nin. Chtěl bych jim tímto
parlamentu se uskuteční platek ze psů ie splatný poděkovat za práci, kterou
v pátek 24. května 20 19 od do konce měsíce března pro naši obec mnoho let
14.00 hOd. dO 22.00 hOd. 2019. vykonávají nejen v pracovní
av sobotu 25. května20l9 Dne 30.3.20l9 proběhne době, ale ive volném čase.
od8.00hod.do 14.00hod. vnašíobciočkovánípsů. Věřím, že v této činnosti

budou pokračovat i nadále. ;

Svoz velkoobjemového Blahopřání Za pracovníky úřadu a
a nebezpeČného odpa- Chtěl bych poblahopřát ke všechny spoluobčany přeji
du ve Francově Lhotě pro- kulatým narozeninám paní hodně zdraví, rodinné po-
běhne dne 27.4,Z0l9. Aleně Kurtinové a paní Ale- hody, energie a vitality do
V místní Části PulČÍn bude ně Silvestrové. obě dámy dalších let!
ke svoz probíhat ve dnech oslaví v blízké době stejné
3.5. až 5.5.20 19. iubilejní číslo svých naroze- Miroslav Brlica, starosta
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LEDEN
ohlédnutí za koncem minulého
roku
v místním kostele se ve vánoční do-
bě konal beneíiční koncert pro
sdružení Šance s íolklórním soubo-
rem Meziříčan, beneíiční koncert
pro Filípka, na kterém vystoupila
místní Eva Sáblíková a koncert zpě-
vačky Dity Brlicové a Musicorum
aurum ensemble. Zivý betlém se
konal před kostelem. Celý byl v režii

místní schóly a schóličky.
závér tanečního kurzu žáků
8. a 9. třídy místní školy se konal

v kulturním domě l2. ledna.

Tříkrálová sbírka 20l9 proběhla
v obci rovněž l 2. ledna. Ve Franco-
vě Lhotě se letos vybralo 63.864 Kč
a ve Valašské Senici 17.227 Kč. Ko,
ledníci byli za odměnu pozváni do
kina vatra ve vsetíně. zhlédli tam

film Transylvánie. Obdrželi také
drobný dárek v podobě nákrčníku
s logem sbírky.
Good work v naší obci - tato
hudební skupina se dříve |menovala
Paprsky a vystoupila v našem koste-
le liž několikrát. Letos to bylo

v neděli l3. ledna. Dopoledne do-
provázela jejich hudba a zpěv mši

svatou. Odpoledne byl koncert
v kostele. Jednou ze zpěvaček je i

Jana Chromíková z Valašské Senice,
která kdysi začínala v naší schóle.
Memoriál Jana Zimka v mariáši
Jeho šestnáctý ročník se konal l 9,

ledna v restauraci u ptáčků. zúčast-
nilo se 22 hráčů. Z Francovy Lhoty
soutěžil jenom Alois Bednář, který
skončil na třináctém místě. zvítězil
Rostislav Machala ze Vsetína.
Obecní zabijačka - členky kulturní

oHtÉDNuTí zA MINyLÝM črvnrrcrím

komise l9. ledna zorganizovaly tuto
,,voňavou" akci. Před Rančem U
Zvonu si mohli zájemci zakoupit
zabijačkové speciality, které by|y

navařeny zkušeným řezníkem. Le-

tošní zabijačku doprovázel silný

mráz. Tradičně velký zájem byl o
klasickou zabijačkovou máčku, které
bylo navařeno několik kotlů.
7imní radovánky - obyvatelé
části Kočičina díky dobrým sněho-
rným podmínkám uspořádali 20. roč-
ník závodu ve s.iezdu z Kamenca.
Závodilo se v sobotu l9. ledna. Ve
čtyřech kategoriích soutěžilo osm-
desát dětí. Připraveno bylo bohaté
občerstvení a pro závodící spousta
cen. Děti se s radostí vozily na vel-

kých saních tažených koněm.

úNon
Prvním letošním plesem kona-

ným v místním kulturním domě byl

Sportovní ples. Pořádali ho členové
TJ Sokol. Hrály skupiny Vyhod'Blin-
kr a Deíect.
Farní ples - pořadatelství plesu

letos padlo na Střelnou. Konal se

v jejich kulturním domě rovněž
2. února. Hrála skupina Motýl Band.

Součástí byla tombola a různé sou-

těže.
Lyžařské závody
Obec pořádala v neděli 3. února v
areálu vleku lyžařské závody. Přesto,
že letos byly podmínky na lyžování
dobré, právě tento den počasí spor-

tu nepřálo. Soutěžilol4 dětí. V kate-
gorii mladších dětí vyhrál l. místo
Matyáš Capil, v kategorii starších
žákú zvítézil J osef Kl i š.

Myslivecký ples byl v KD v pátek
l5. února. Hrála Polančanka. Pří-
tomní, kterých bylo i tento rok opět
moc, mohli ochutnat u/borné speci-
ality ze zvěřiny. Připravena byla vel-
ká tombola. Jako doprovodný pro-
gram vystoupila skupina Babky ma-

žoretky s kankánem.
Čtrnáctý Kyseláč - soutěž o Fran-
covolhotského kyseláče a nejlepší
slivovici proběhla na Ranči U Zvonu
v sobotu 23. února. Předloženo bylo

25 vzorků hub. O prvenství bylo
rozhodnuto losem. Vyhrál místní
Alols Žídek před Milanem Adamem
z Ostravy. Třetí neilepší vzorek
předložila Marie Zídková z Francovy
Lhoty. Hlavní cenu pro v/herce vy-

řezal Jan Brlica starší. U koštu slivo-
vice bylo dodáno 26 vzorků. Vyhrála
slivovice od Karla Filáka, druhý nej-
lepší vzorek měl Pavel Blaha - oba
místní. Třetí místo připadlo dle po-
roty Josefu Balounovi z Újezda. Sou-
těž byla doplněna o odbornou před-
nášku pana Jiřího Polčáka, který
spolu s místním Stanislavem Filákem
vystavovali íotografie hub.

nŘnzBN
Fašankový průvod s medvědem
jste mohli v obci potkat l. a 2. břez-
na. Místní hasiči opět nezklamali a

připravili si dokonalé masky, Jenom
počasí jim letos obzvlášť nepřálo.
V sobotu večer pak pochovali basu.

V kulturním domě jim k tomu hrála
skupina Traverz Rock.
Pečení chleba - v útený 5. března
voněl Muzeem Kardinála Štěpána
Trochty chléb. Pekl se z mouky,
která byla z obilí sklizeného na

Trochtově poli. Celému dění ,,od
zrníčka ke chlebíčku" byly přítomny

děti, které letos navštěvují třetí třídu
a chystají se na první svaté přijímání.
Chléb požehnal otec Stanislav.
Dětský karneval - Sdružení rodičů
při místní základní škole tento uspo-
řádalo pro děti v sobotu 9, března.
Program obohatil Pája Chabičovský a
Kačule Pokorná. Letos byli pořada-

telé mile překvapeni. Přišlo téměř
l30 dětí. Každé si odneslo domů
malý barevný polštářek, který si sa-

mo vyzdobilo. Připravena byla i tom-
bola. Od pondělí l1.3. do čtvrtku
l4.3. byla možnost si prohlédnout

rf,tvarné práce žáků ZŠ v kulturním
domě, které byly součástí výzdoby
dětského karnevalu.
Divadelní přestavení Revizor
Kulturní komise pozvala l7. března
do místního kulturního domu kar-
lovský ochotnický soubor KOS, aby
zde zahrál divadlo. Ochotníci před-
vedli hru od Nikolaje Vasilieviče
Gogola Revizor. V režii lvanky Fora-
lové to byla veselohra o pěti dě|-

stvích. Přišlo necelých šedesát divá-

ků, kteří se velmi dobře bavili.
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EVIDENCE OBYVATEL
Navždy nás opustili

9.1.20l 9 Marie Ha|dová (* l 933)
Pulčín 48

l4. l .20l 9 Františka Surmařová (x l 938)
Francova Lhota 360

20.1 .20l9 Ludmila Ezechýlová (* l939)
Francova Lhota 328

23. l .20l9 Miroslav Zavadil (* l985)
Francova Lhota l l2

25. l .20l9 Emilie Trochtová (* l934)
Francova Lhota l43

3 l . l .2O l9 Marie Šerá (x l954)
Francova Lhota 73

27.2.7019 Marie Matůšová (*l9Z7)
Francova Lhota 26 l

17.3.2019 Ludmila Zvonková (*l936)
Francova Lhota 202

Čest jejich památce!

Stav obyvatel k l. 1.7019
Ve Francově Lhotě bylo k tomu-
to datu 1553 obyvatel /v tom
nad l5 let l33 l obyvatel/.

Složení bylo následovné:
799 mužů /v tom nad 15 let 692l
754 žen /v tom nad l5 let 639/
Nejstarší ženou je Anežka Mol-
ková, narozená v roce l 925.
Nejstarším mužem 1e Miloslav

Juráň, narozený v roce 1927.
v tom v místní části obce pulčín

bylo 83 občanů /nad 15 let jich
v tom bylo 76l
Složení:
47 mužů /v tom nad l5 let43l
36 žen /v tom nad l 5 let 33/
Ne,jstaršími občankami isou paní

tránka 3

Anděla Pechalová a paní Jaruška Na-
vrátilová, obě narozené v roce l 929
a neistarší muž |e Jaroslav Válek, na-
rozenývroce l933.

V roce 20 l 8 se ve Francově Lhotě
narodilo 14 dětí, zemřelo 27 obyva-
tel, v místní části pulčín se žádné dítě
nenarodilo, žádný obyvatel nezemřel.

zlatou svatbu oslavi l i:

l5.2.20l9 Marie a Ladislav Kabrhelovi

Srdečně blahopřejeme.

Žádá^. rodiče nově narozených dětí,
aby tyto přišli nahlásit na obecní úřad,
Nově narozené děti je nutné navést
do evidence obyvatel.

UÍSINÍ KNIHOVNA
l do naší knihovny už přišlo jaro.

Stromky vykvetly jarními květy, do
jejich větví si přiletěli odpočinout
barevní ptáčci, které hlídají víly Ko-
pretinka s Voděnkou od Nely Dubov-
cové a Veroniky Vaculíkové. Nástěnky
ozdobily práce žáků zdejší základní
školy zhotovené pod odborným vede-
ním učitelek školní družiny Lenky
Košutové a Lenky Mitášové. Největší
svátek jara - Velikonoce očekává i

velký tatar se zelenou stuhou, který
zhotovil pan Ptáček.
Do naší knihovny se 4. března přišlo
podívat 16 děť prvnítřídy s paní uči-
telkou Evou Novosadovou. Bylo to
milé setkání, děti byly hodné a měly
o knížky zájem.
Potěšilo nás, že jsme mohly přivítat
i nové dětské čtenáře: Elenku a Ri-

charda Mikéskovy a Lucii Trochto-
Vou.

Jak se stát naším čtenářem? Je to
jednoduché, dítě přijde poprvé s
některým z rodičů, který podepíše
přihlášku a zaplať 10 Kč půjčovné
na celý rok.
Uvítáme i nové čtenáře z řad dospě-
lých. Přijd'te, knihovna je otevřena
každé úterý a čtvrtek od 16.30 do
19.00 hodin. Těšíme se na vás!

Mgr. lrena Kopecká
Ludmila Hanáková

oDPADovE HosPopÁŘsrvÍ zdRoK 2018

Obecní úřad každoročně vyhodnocu-
je množství produkovaného odpadu
v naší obci a zde bych vás rád sezná-
mil s výsledky šetření. V rámci obce
je za odpad považováno vše, co je

v popelnici, pytli na tříděný odpad
nebo odvezeno v rámci velkoobje-
mového a nebezpečného odpadu.
celkové množství za naši obec činí
384,5 tun odpadu, kdy na směsný
komunální odpad připadá necelých
70% celkového množství, objemný
odpad tvoří 14% a l1,5% tvoří
recyklovaný sběr do pytlů (papír,
plast, sklo, kompozitní obaly) zbylou
část tvoří odpad ze hřbitova, barvy,
železo, pneumatiky a oleje.
Náklady obce na likvidaci odpadu

smluvně za,jištěnou firmou představují
celkem 756 909,- Kč. Aby obec toto
zajistila, vybírá poplatek za občana a
zároveň je motivována odměnou za
tunu tříděného odpadu.

Za rok 20l 8 bylo vybráno na poplat-
cích za odpady 59l l03,- Kč a odmě-
na za třídění odpadu činila l 63 59Z,-
Kč. Tedy vytřídění l 1,5% odpadu
nám zajistí 22% nákladů na odvoz
odpadů.

Abychom nemuseli dotovat odpado-
vé hospodářství a mohli se věnovat
rozvo.ii obce, je důležité se snažit více
třídit odpad a také snižovat jeho
množství s využitím domácích kom-

postérů (možnost vyzvednutí na
OÚ), využitím míst zpětného odbě-
ru Pro textil, zářivky, baterie a vyřa-
zené elektrozařízení nebo připravo-
vanému sběru jedlých olejů a tuků.

K lepšímu zajištění sběru odpadů
v současné době zpracováváme pro-

iektovou dokumentaci pro sběrný
dvůr v Juráčkovém. Nebude tak
nutné odpad doma schovávat a če-
kat na sběr velkoobjemového odpa-
du nebo zakládat nové černé sklád-
J<y, ale zajet na určené místo a tam
odpad odevzdat.

lng. Jan Trochta, Ph.D.
místostarosta
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Letošní rok začal krásnou nadílkou
sněhu, kterou bylo potřeba uklidit
z chodníků a místních komunikací.
K tomu byl v loňském roce zakou-
pen nov,í zelený multifunkční stro|
Avant, který se se sv,f,m strojníkem
Zdenkem Matušincem staral o prů-
chodnost chodníků v obci. A myslím,
že se staral velmi zodpovědně. Jeho
plán byl každý den !asný: za,jistit prů-
chodnost chodníků v okolí školy,
školky, zdravotního střediska, pří-
stup k jednotlivým autobusorf,m
zastávkám a následně průchodnost
chodníků celé obce. Mimo chodníků
byla potřeba i zprůiezdnit naše míst-
ní a účelové komunikace, o které se
rozdělili místní majitelé traktorů -
Zemědělské družstvo Francova Lho-
ta, Jiří Bistr/ a náš obecní traktor.
Díky jejich nasazení byly silnice větši-
nu času průjezdné a pouze iednotlivě
se vyskytovaly případy špatně zapar-
kovaných aut, která bránila průjezdu
techniky nebo větví stromů, které
zasahovaly do profilu komunikace
a tyto byly odstraněny.

Oprava rolby
Se zvětšující se sněhovou nadílkou
jsme také zprovoznili rolbu, která
upravila svah Krajčovec a místní
i přespolní tak měli možnost siezdo-
vého lyžovánl Pro zájemce by|y

uspořádány i závody, ale pro nepří-
zeň počasí byla malá účast. Do bílé
stopy mohli vyrazit běžkaři, kdy byla
strojově upravená stopa z Pulčína
směr ledopády a dále na Zděchov
a Valašskou Senici. Na stroiově
upravenou stopu navazovalo i něko-
lik prošlapaných stop a yytvořili tak
okruh okolo celé obce.

poškození obecních budov
Jak sníh rychle přišel, tak bohužel
i stejně rychle mizel, což se nám
proievilo v poškození střech obec-
ních budov - kulturní dům, zdravotní
středisko, řadovky - a jejich násled-
nému zatečení. Opravy střech probi:-
haly hned po zjištění poškození
a nyní čekáme na proplacení škod
pojištbvnou.

Žádosti o finanční příspěvky
V kanceláři jsme nezamrzli a připra-

vovali se na sezónu podáváním žá-
dostí o finanční příspěvky na naše

chystané akce. Zde se jedná hlavně
o rekonstrukci kulturního domu,
rozšíření vybavení hřiště Špuntov o
nové herní a cvičební prvky a opravu
komunikace ,,Do jamy", která je ve
velmi špatném stavu, nebo rekon-
strukce učeben v základní škole,
Zjišťujeme také, jaké jsou možnosti
pro posílení obecního vodovodu,
který loni trpěl nedostatkem vody.

Úprava zahrady u MŠ
Výběrov/m řízením isme získali do-
davatele (fa Miriben) na úpravu za-

hrady u mateřské školky, která se
bude o prázdninách předělávat a

bude doplněna o spoustu nových
prvků. Celková cena za úpravu za-
hrady je l 5l2 369,- Kč, kdy dotace
ze SFŽP pokryje cca l/3 nákladů
(498 l27,- Kč).

Rekonstrukce KD
V uplynulé době proběhlo také v/-
běrové řízení na rekonstrukci kD,
kde se nám přihlásily 4 íirmy.
V současné době ještě probíhá vyjas-
nění požadavků rady obce k navrže-
nému rozpočtu, a pokud obec získá
dotaci, bude letos zaháiena rekon-
strukce vybranou firmou.

Vozový park
poslední uzavřenou soutěží za toto
čtvrtletí ie pořízení služebního vozu
pro potřeby úřadu. Do vozového
parku tak přibyl vůz značky Škoda
Octavia Scout z roku 20 l6. Tento
nahradil stařičkou škodovku, která
dosloužila a nebyly rentabilní |ejí
další opravy. Výměny se dočkalo i
vozidlo pro potřeby správce budov.
Toto jsme získali zdarma od KŘ
PČR, které vyřazovalo starší vozidla.

Výstavba sociálních bytů
Na další čtvrtletí připravujeme výbě-
rové řízení na zhotovitele výstavby
sociálních bytů nad zdravotním stře-
diskem. Připravujeme i podmínky
pro výběrové řízení na dodavatele
pravidelných revizí elektroinstalace,
hromosvodů a plynových spotřebičů
za účelem co nejhospodárnějšího
fungování obecního úřadu.

tNFoRMÁcE z ÚŘADa

Nov"ý obecní rozhlas
V únoru se rozjely práce na novém
bezdrátovém iníormačním systému,
který již nahradil současný obecní
rozhlas. Budeme rádi za všechny
připomínky k jeho íungování tak,

aby bylo slyšet vše, co má být slyšet
a zároveň vás hlášení nerušilo.

Rekonstrukce bytu v ZŠ
Dále jsme začali rekonstrukci bytu
v základní škole, kam by se měl na

přechodnou dobu během rekon-
strukce KD přesunout obecní úřad.
Zároveň s rekonstrukcí přemýšlíme
s vedením školy nad jeho dalším
využitím, iestli zde bude spíše pro-
stor pro děti a učitele nebo zde
umístit např. obecní knihovnu se

zázemím pro volný čas a vzdělávání.

osvětlení kolem kostela
Pro letošní rok máme vyčleněny
finance na opravu osvětlení kolem
kostela. Toto osvětlení je již zasta-
ralé a jeho další údržba je neekono-
mická. Proto jsme se rozhodli ho
nahradit novým. Tímto chceme
pokračovat v postupné revitalizaci
hřbitova a prostoru kolem kostela.

údržaa komunikací a zeleně
Blížící se jaro nás také nutí se při-
pravovat na údržbu společných
ploch úklidem chodníků a krajnic
od kamínků a sečení travnatých
ploch v obci. Mimo zmíněných prací
bude potřeba ještě upravit zaroste-
né příkopy kolem místních komuni-
kací a vyčistit propustky, aby voda
z polí byla odvedena do kanalizace.
Mimo práci jsme se také vzdělávali
na semináři O ochraně a péči o
krajinu, kde nám byly představeny
ukázky hospodaření v krajině, aby
nedocházelo k degradaci půdy a
vrátil se do krajiny život. Dále byly
prezentovány možnosti čerpání
dotací na úpravu veřejné zeleně.
Pro nás byl tento seminář příno-
sem, neboť chceme upravit pro-
stranství před školou, aby lépe pre-
zentovalo naši obec.

lng,Jan Trochta, Ph,D,
místostarosta
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zE z^KLADNÍ Šrcory
V pondělí l8. března se žáci 9, třídy
zúčastnili již tradičního zájezdu do
bývalého koncentračního tábora
v polské Osvětimi, který se za 2.

světové války stal ne|větším hřbito-
vem na světě, a kde nalezly smrt
miliony lidí. Navštívili jsme obě části
tohoto rábora: Osvětim (Auschwitz)
a Březinku (Birkenau). Celým dnem
nás provázel pan doktor Pavel Kočí,
jenž je majitelem vzdělávací agentury
v Kroměříži. Od něj jsme se dozvě-
děli spoustu iníormací o polské his-

torii i současnosti. Samotný program
trval přes 3 hodiny. Doprovod nám

dělal pan průvodce, který je specia-
listou na 2. světovou válku a předal
nám mnoho zajímavostí o Osvětimi a

holocaustu. Směle odpovídal na

všechny otázky a naší skupině se plně
věnoval. V závěru naší rn/pravy za
historií měli cestuiící možnost indivi-
duálního volna v centru osvětimi.

Tímto bych chtěla poděkovat přede-
vším panu doktoru Kočímu za per-
fektní organizaci zájezdu. Dále panu

zástupci Miroslavu Hrňovi a paní
asistentce Lence Mitášové za výbor-
ný pedagogický dozor. Mé poděko-
vání patří i žákům 9. třídy a hostům,
kteří byli vděčnými posluchači.
V neposlední řadě pak i společnosti
KRODOS BUS Kroměříž a pánům
řidičům. Díky nim jsme v pořádku
do|eli zpět domů. Věřím, že se všem
tento velmi poučný výlet líbil. Dou-
íám, že téma holocaustu nezůstane
pro nikoho pouhou minulostí. Osvě-
tim je totiž místo, co žaluje na dlou-
hé věky o zvěrstvech, které přinesla
nesmyslná 2. světová válka.

Mgr. Lada Martinková

Recitační soutěž žáků 2. stup-
ně se v hudebním sále naší školy
uskutečnila v pátek 8.3.20l9. Do
soutěže se přihlásilo celkem l6
žáků, soutěžilo se ve dvou věko-
rnf,ch kategoriích. V porotě usedli
vyučující: paní učitelka Novosado-
vá, paní učitelka Sucháčková a pan

učitel Liška. Nejlepší recitátoři byli

odměněni diplomy a knihami. Všem
recitátorům děkujeme za účast a
těšíme se na příští ročník.

Výsledky:
l. kategorie' (6.-7 .třída)
l. místo: Jana Paprstková, 6. třída
2,. místo: Nela Machů, 6. třída
3. místo: Veronika Kroupová, 7.tř.
ll. kategorie (8.-9.třída)
l. místo: Robin Slováček, 9. třída
2. místo: Lucie Trochtová, 8. třída
3. místo: Nikola Sporková, 8. třída
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l když zima sále ještě vystrkuje
drápky, ,iaro je tu ! Naše školička již
rozkvetla barevnými papírovými kvě-
ty a společně s dětmi se těšíme, až
budeme moci trávit více času venku.
Čeká nás probouzení broučků a vy-
nášení Moreny, stavění májky, plavání
v Brumově a další akce. Nové zá,jem-

ce o docházku do naší školičky v
příštím školním roce zveme v pátek

3. května na Den otevřených
dveří. v tento den si mohou rodi-
če vyzvednout přihlášku pro školní
rok 20l9-2020. Tu potom vyplněnou
odevzdat v úterý l4.5.20l9, tedy v
den zápisu, zpět do t,,tŠ. Bližší iníor-
mace získají rodiče na webových
stránkách školy a na plakátech. Těší-
me se na vaši návštěvu. K zápisu do
základni školy, který proběhne v

ZŠ Francova Lhota l0.4.20l9, půjde
letos 22 předškoláků. Za kolektiv
MŠ jim hodně úspěchů přeie

Alena Silvestrová, ředitelka MŠ

PRo vtASTNÍrcy rpsa
V době kůrovcové kalamity Minister-
swo zemědělství pro letošní rok
rozšířilo možnosti příspěvků na hos-
podaření v lesích, které poskytuje
prostřednictvím krajských úřadŮ.

Můžete žádat o příspěvky na ty-
to práce:
Asanace jehličnatého dříví pomocí
insekticidní sítě nebo netkané textilie,
insekticidního postřiku nebo strojním
odkorněním;
soustřed'ování dříví v lese lanovkou,
koněm, železným koněm nebo vyvá-

žecím strojem;
Štěpkování nebo drcení klestu;
Přirozenou obnovu lesních porostů;
Umělou obnovu síjí, umělá obnova
sadbou první - sazenicemi;
Zajištění lesních porostů;
Výchova lesních porostů, prořezáv-
ky a probírky;
Přeměna porostů s nevhodnou ne-
bo náhradní dřevinnou skladbou
nebo rekonstrukce porostů po ško-
dách.
Žádosti se podávají elektronicky ke
krajskému úřadu. Podmínkou získání

příspěvku je doručení ohlášení žada-
tele o íinanční příspěvek na krajský
úřad před zahájením prací v rámci
plnění předmětu finančního příspěv-
ku. podrobnosti a návod na získání
příspěvku najdete na webové stránce
Ministerstya zemědělství
www.mze.cz, na krajském úřadě,
odboru životního prostředí nebo u

svého odborného lesního hospodá-
ře.

Jan Brlica, obecní lesní
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Z NAŠÍ FARNOSTI

Jako každé jaro i letos se blíží oslavy
Štěpána kardináIa Trochty. Letos
je polokulaté, 45. vyročí ieho úmrtí.
Proto mši bude sloužit jeden z
biskupů z Olomouce, a to přímo na

rní,roční den v sobotu 6.4. v 16.00

hodin. Doprovázet ,ii bude známá
skupina Adorare. Počíú se, že při-
jede více kněží i věřících nebo zkrá-
tka příznivců otce kardinála i z
okolí. Po Velikonocích bude ještě

oslava s kněžími děkanátu ve
čtvrtek 25.4. v 9.00 hodin. Hostem
bude letos P. Jan Blaha SDB, nov/
ředitel DlSu ve Fryšúku. K v/ročí
našeho rodáka měli také žáci
druhého stupně soutěž ve znalo-
stech dějepisu a zeměpisu, do je-

iichž látky lze život a působení
Štěpána Trochty,,napasovat".

Na květen se připravu|e Noc
kostelů. v našem farním kostele
bude vůbec poprvé. Datum je celo-
státně určeno na pátek 24.5, Y

našem kostele nebude chybět:
prohlídka interiéru včetně varhan,
věže a půdy, stručný výklad dějin
našeho kostela, varhaní koncert
známeho hosta (nechte se
překvapit), pásmo scholičky, po-
vídání s knězem o předmětech uží-
vaných při bohoslužbě s malou
ochutnávkou mešních vín. průběžně

na plátně poběží prezentace íotek z
historie i současnosti. Mladí
průvodci budou také v určených
časech (mimo koncerty) podávat
zájemcům výklad k obrazům, sochám
a oltářům. Bude i koutek pro děti,
které budou moci luštit a odnést si
na památku vlastní ,,linoryť' kostela.
v našem kostele se akce zakončí
před půlnocí hudebními chválami v
podání našich mladých. Při té.příleži-
tosti děkujeme zastupitelŮm
obce za schválení dotace na nákup
nové kytary s příslušenstvím. Ta již
holkám slouží a bude naplno využita
právě i při Noci kostelů.

,NFoRMU/Í spotxv

Velikonoční bohoslužby budou
takto:
Zelený čtvrtek (s mytím nohou po
vzoru Ježíše ve večeřadle) v 18.00

hodin;
Obřady Ve|kého pátku s

uctíváním kříže a četbou pašijí v
l5.00 hodin;
Vigilie, ta nejdůležitější a nejkrás-
nější bohoslužba roku, se ještě
upřesní - sledujte, prosím, ohlášky.
Na Velikonoční pondělí je pak
mše ie. ráno v 7.30 a ve
Střelné.
Všem přeji radostné Velikonoční
svátky - pravou alelujovou radost ze
Zmrtrn/chvstalého!

otec stanislav zatloukal

rŘížovÁ cnsra
koncem minulého roku se do naše-
ho kostela vrátila zpět původní kří.-

žová cesta. Obrazy byly odborně
restaurovány v Brně. Rámy na ně
vyrobil pan Pavel Matůš ve stolárně
Pod hájem. První křížová cesta do
kostela Sv. Štěpána byla pořízena
v roce l 8 l l, čtrnáct obrazů dle

farní kroniky pocházelo z Holešova a
visely na pilířích. Vroce 196l byly
tyto nahrazeny obrazy z poutního
kostela Maria Hilí ve Zlatých Horách
a pověšeny byly na stěnách. Na ob-
razech i rámech se začalo projevovat
stáří. Vroce 2010 byla proto tato
křížová cesta nahrazena novou. Jed-

notlivá zastavení byla provedena
v barevných plastikách. Dřívější ob-
razy naštěstí nezůstaly na půdě a
díky ochotným lidem se dočkaly
obnovy. Příchozí tak můžou opět
obdivovat krásu původních obrazů,
které do našeho historického koste-
la vizuálně patří.

SCHOLICKA

Jaro pomalu už vystrku|e růžky a
holky z naší scholičky rovněž neotá-
lí. Během pár měsíců, lsme toho
uskutečnily tolik. Neien že dopro-
vázíme dětské mše v neděli či
v týdnu, ale stíháme i jiné akce.
V lednu jsme si protáhly tělo a za-
hrály si v Lidči bowling. Některé
z nás jsme měly premiéru, ale kužel-
ky padaly |ako hrušky. V únoru
jsme si daly trochu maraton - zpěv
na dětské mši, po obědě isme na-
běhly do tělocvičny, kde jsme

v hoiném počtu strávily celé odpo-
ledne plné různých her a aktivit.

v tělocvičně zazníval smích holek,
kluků, ale i maminek, které ochotně
přišly pomoct,
Rády bychom touto cestou poděko-
valy všem účastníkům, maminkám za
pomoc a otci Standovi za financo-
vání tělocvičny a bohatého občer-
stvení. Z toho odpoledne lsme si

všichni odnesli nejen znějící smích
v uších, ale také spoustu pěkných
okamžiků azážitků.
Postní dobu jsme zahájili ,,Popeleční
středou" a půstem. S akcemi však
nekončíme, nyní nás čeká přespání
na faře s bohatým programem -

hry, zpěv i duchovní zážitky. Těšíme
se, že s námi prožijete i křížovou
cestu a velikonoční dobu. Rády uvítá-
me nové členky či členy. Naše úterní
zkoušky nespočívají pouze v ,jakési
disciplíně a zpěvu, ale během zkou-
šek si můžeme zahrát hry, popoví-
dat, zaskotačit i na farní zahradě. vše
děláme rády, protože to obohatí nás
i naše vztahy navzáiem. Přidat k nám

se můžete kdykoliv i během roku.
Rády poznáme nové tváře a hlasy.

Anna Kovářová, Radka Capilová
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TJ SoKoL
Do jarních bojů sezóny l. B třídy
vstoupí Francovka z pozice 8. místa.

Tabulka ie velmi vyrovnaná, a proto
se očekávají urputné bo|e nejenom
o postup, ale i pozice na chvostu
tabulky, zaručuiící příslušnost l. B

třídy.
Pro rodiče dětí a mládeže sděluji, že
tréninky budou i nadále probíhat
vždy v úterý a čtvrtek v 16:30 ho-
din. Na začátku jarní sezóny budou
tréninky přípravky a mladších žáků
společné. Pošlete své děti se pro-
běhnout na íotbalové hřiště bez
rozdílu kluků či holek a tím posílit
budoucnost sportování a fotbalu ve

Francovce. Do nastáva,jící sezóny
přeji všem hráčům hodně úspě-
chů, íanouškům trpělivost a přede-
vším radost a pohodu na krásném
fotbalovém areálu Francovky.

Josef Bambuch, předseda TJ

Rozpis jarního kola fotbalové
sezóny 20 l8/20 l9- mladší žáci

Fr.Lhota - Jablůnka 7.4
Kateřinice/Ratiboř - Fr. Lhota l4.4.
Fr. Lhota - H.Lideč/Val.Příkazy Zl .4.

FC Vsetín - Fr. Lhota 7B.4.
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Rozpis jarního kola fotbalové sezó-
ny 20l8.l20l9 - muži

I

Fr. Lhota - Semetín
Val. Polanka - Fr. Lhota
Fr. Lhota - Hutisko
Horní Lideč - Fr. Lhota
Fr. Lhota - Poličná
SlavičínB-Fr.Lhota
Fr. Lhota - Hovězí
Lidečko - Fr. Lhota
Fr. Lhota - Choryně
Prlov - Fr. Lhota
Fr. Lhota - Halenkov
Ratiboř - Fr. Lhota
Prostř. Bečva - Fr. Lhota

24.3. l5,00
3 1.3. l 5.00
7,4. l 5.30
l3.4. l5,30
z1.4. l6.00
z8.4. l0.15
5.5. l6.30
lz.5. l6.30
l9.5. l 7.00
76.5. l7.00
2.6. l7.00
9.6. l7.00
l6.6. l7.00

HASICI
Hasiči nabádají ke zvýšené opatr-
nosti při iarním pálení. Vegetace je

suchá a hrozí zvýšené nebezpečí
vzniku požáru s jeho následným
rychlým šířením do okolního pro-
středí. Přetrvávajícím problémem

ie, velmi často lidmi podceňované,
vypalování suché trávy, které je
však zákonem č, l33/l985 Sb., o
p ožár ní oc h ran ě, zakázán o.
Při porušení zákazu umožňuie tento
zákon uložení peněžité sankce *
pokuty, občanům až do výše 25 tisíc
korun, íirmám až půl milionu korun.

Při pálení biologického odpadu
doporučujeme dodržovat tato
pravidla:
velikost hromad zeleného odpadu
po úklidu (případně zbytků po těž-
bě) volte tak, aby shořely během
doby, kdy je na místě přítomen do-
zor starší l8 let;
při náhlém zhoršení počasí - silném
větru - pálení ihned přerušte a oheň
uhaste;
místo pro pálení izolu,jte pruhem
širokým neiméně jeden metr, kde
budou odstraněny hořlavé materiály

až na zeminu;
mějte připravené jednoduché hasební
prostředky (lopata, kbelík s vodou,
písek atd.);
místo pálení můžete opustit až po
úplném uhašení ohně;
přrlezdové cesty vedoucí k místům
spalování nesmí být zataraseny;
spalovat klest či odpad lze pouze v
bezpečné vzdálenosti od obytných
nebo hospodářských objektů.

Martin Bambuch

TURISTICKÝ ODDÍL

Akce KČT v t. čtvrttetí 2Ol9 Připravujeme známé termíny:
Rok 20 l9 začal pro nás lnf,stupem na 30.3. Zahíjení turistické sezóny na

rozhlednu na Čubově kopci. Letos Pulčinských skalách
bylo i několik akcí na běžkách. Pře-
jezd Javorníků jsme ale neuskutečnili, 5.4.
protože Horská služba nedoporučo-
vala pohyb v této lokalitě kvůli padají-
cím stromům. 20.4.

1.1. Novoroční rozhledna, pěšky
39 účastníků, 8 km

22.1. Yýlet naAntarik, pěšky 1.5.

5 účastníků, l0 km
2.2. Okolo Francovky, pěšky

16 účastníků, l0 km 4.S.
Únor Návštěva ledopádů, běžky

i pěší, 20 účastníků, l2 km.

l8.5. Makyta - turistický pochod z
Kychové do Lhoty

Podrobněiší informace budou ve vitrí-
ně KČT, také budou na dalších ná-
stěnkách u obecního úřadu a dolní
prodejny Jednoty.
Přejeme Vám hezké Velikonoce, třeba
na královci.

Karel Sucháček, KČT Fr. Lhota

Za šafránem do Lačnova pěš-
ky nebo na kole

Velikonoční Královec - přes
Bílé Karpaty do Střelné
a domů

Výlet na Hostýn nebo vycház-
ka ke kapli sv. Huberta

přátelství bez hranic, setkání
čechů a slováků na pulčíně



KALENDÁRtUM

OTEVÍRÁNÍ PULČÍNSKÝCH SKAL
Zahájení tu ristické sezóny

VELlKONOCE NA MUZEU
ukázka tradic

SVOZ YELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČnÉnO ODPADU
prostranství před kulturním domem

sTAvĚNÍoBEcNÍHo MÁJA
Občerstvení zaiištěno

SETÍ OBILÍ NA TROCHTOVĚ POL|

DEN MATEK
Zájezd na výstavu Floria do Kroměříže, dopravu hradí obec

HRADNívĚŽ _ soUTĚŽ v šncHu _ 23. ročník
Finále hrané formou živých šachů na nádvoří hradu. Doprovodný program

TURIST!CKÝ POCHOD MAKYTA
Srazv 8.00 u Ranče U Zvonu

rÁceNí mÁJa

POUŤOVÁZÁBAVA PULČÍN
Za nepříznivého počasív KD Fr. Lhota

SVATODUŠNÍ POUŤ V MÍSTNÍ ČÁSrI OBCE PULČÍN

SETKÁNÍ SCHÓL NA SV. HOSTÝNĚ

DEN DĚTí
ábava, skákací atrakce, soutěže a hry pro děti

AlolsovsKÝ MARlÁŠo\rý TURNA,
l l. ročník soutěže v karetní hře

LET HoLUBlc KE 45. výnočí úmnríKARDINÁLA š. rnocHw Valašská nadace

2. ročník, tentokráte z Litoměřic na Valašsko

KčT Fr. Lhota

valašská nadace

Obec

MS Fr. Lhota

valašská nadace

kulturní komise

valašská nadace

KČT Fr. Lhota

MS Fr. Lhota

SDH Pulčín

valašská nadace

-. -x5druzenl rodlcu Prl Z)

Milan ptáček

r,ŘíxraD K zAMyšrnNí
Potkáváte ji , když ráno doprovází dcerku do školy, zametá chodníky, nebo vysypává odpad-
kové koše v autobusotných zastávkách a na pěší zóně. Možná se zdá někomu málo komunika-
tivní, ale my kdo ii známe víme, že tomu tak není. V období, kdy ani není součástí skupiny
provádějící veře|ně prospěšné práce, sama přijde a zepá se, zda-li nepotřebujeme s něčím

pomoci, ochotně a nezištně přiloží ruku k dílu. Pomůže tam, kde je třeba. V mnohém by

mohla být příkladem pro druhé. Nedávno našla peněženku s obsahem dokladů i celého právě

vyzvednutého důchodu, neváhala ani chvilku a aniž by ji otevřela, přinesla ji na obecní úřad,

aby byla vrácena majitelce. Za všechny zaměstnance obce a spoluobčany Ti děkujeme, Lenko

Pohůnková!
Josef Kliš, správce budov

Tento zpravodaj vydává Obec Francova Lhota pod evidenčním číslem MK ČR E l8 l 32. Číslo l/20 l 9 vyšlo 28.3.20 l9 v počtu 520 ks.
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