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Úvod

Program rozvoje obce Francova Lhota je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným v zákoně
č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje představy o budoucnosti
obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Slouží zejména jako manuály pro řízení
rozvojových činností obce (při rozhodování zastupitelstva, při přípravě projektů, při tvorbě rozpočtů).
Slouží i jako informační materiál pro občany a subjekty působící v obci. Program rozvoje zvyšuje
připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky.

Program rozvoje obce (PRO) je zpracován na roky 2019–2029, tj. 10 let. Dlouhodobý pohled na rozvoj
obce je formulován ve strategické vizi pro období cca 20 let (přibližně do roku 2040, což odpovídá
realizaci 2 návazných PRO).
 
Program rozvoje obce je tvořen analytickou částí (charakteristika obce, SWOT analýza, vyhodnocení
dotazníkových šetření, vyhodnocení předchozího období) a návrhovou částí (vize, opatření a aktivity,
podpora realizace).

Smyslem tvorby Programu rozvoje obce Francova Lhota je zajištění základního strategického dokumentu
obce, který naváže na Program rozvoje obce FL realizovaný v období 2008 - 2018. Dokument vytvořilo
vedení obce v roce 2019 společně s důležitými aktéry života v obci (zástupci NNO, podnikateli) a po
diskusích s veřejností.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce

1. Území

 Poloha obce
Valašská obec Francova Lhota leží na východní hranici České republiky ve Zlínském kraji v údolí říčky
Senice, v podhůří hřebene Javorníků. Celé území obce spadá do Chráněné krajinné oblasti Beskydy.
Nejvyšším bodem je Hradisko 767 m.n.m Střed obce leží v nadmořské výšce 487 m.n.m. Obec Francova
Lhota je členěna na 2 místní části: Francova Lhota a Pulčín s celkovou výměrou 2 286,52 ha.

Obr 1: Lokalizace obce v rámci České republiky

Správním členěním spadá obec Francova Lhota pod pověřený úřad Horní Lideč, kde je správa matriky a
stavební úřad. V rámci dalšího správního členění obec spadá pod ORP Vsetín, do okresu Vsetín a do
Zlínského kraje.

Tab 1: Správní obce a jejich dosažitelnost

Krajské město Zlín 42 km
Obec s rozšířenou působností Vsetín 24 km
Obec s pověřeným obecním úřadem Horní Lideč 5 km

Hustota zalidnění obce je 70,21 obyv./km2 (ČR: 133 obyv./km2).
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Krajina v okolí obce

Obec je leží na jižní hranici CHKO Beskydy - největší chráněnné krajinné oblasti v ČR. Krajina CHKO
Beskydy je tvořena hornatou zachovalou krajinou, které dominuje několik horských celků - Beskydy,
Vsetínské vrchy a Javorníky. Krajina okolí obce je typický reliéf vrchovin a hornatin, jeden z převládajících
typů kulturní krajiny v ČR s výrazným podílem lesa a trvalých travních porostů, jednoznačně převládá
lesní hospodářství, z doplňkových funkcí rekreace, určující pasekářský způsob využívání lesního území,
krajina atraktivní pro dlouhodobou rekreaci a zimní sporty. Součástí krajiny jsou jak významné přírodní
prvky (přírodě blízké lesní ekosystémy, potoční nivy, skalní výchozy), tak i kulturní (paseky, solitérní
stromy,  porosty  mezí,  kamenice,  vernakulární  architektura,  drobné sakrální  stavby a  votivní  prvky,
extenzivní  sady a  zahrady,  záhumenice).  Ráz  krajiny  udávají  hlavní  hřebeny okolních  kopců,  které
poskytují atraktivní výhledy na harmonickou krajinu. Hřebeny jsou ovšem často porostlé lesními porosty,
které zlepšují kvalitu ovzduší a vody.

Významnými prvky krajiny jsou:

NPR Pulčín - Hradisko, skalní výchozy  se zachovalým přírodě blízkým komplexem lesů tvořeným
jedlo-buko-smrkovými porostyv různých stádiích vývoje. 
Řeka Senice, která tvoří hlavní osu vesnice a definuje její tvar. Niva řeky je patrná až v monetě, kdy
opouští intravilán obce.
Hřebeny s lesmíni porosty a lučními prolukami, které umožňují atraktivní výhledy do krajiny. K
tomu účelu je zbudována i rozhledna na Čubově kopci.
Solitérní stromy v krajině, často spojeny i s kulturní stavbou možích muk nebo křížů.
Kostel sv. Štěpána
Kobzova lípa, přes 450 let starý strom.

 

Historické souvislosti

Vznik obce se vztahuje pravděpodobně do druhé poloviny 13 až první poloviny 14. století. V té době
vznikaly poblíž zemské hranice mezi Moravou a Uhrami vesnice pro posílení obrany této hranice. První
písemné zmínky se datují až do 15. století, kdy Lhota tvořila spolu se Senicí, Pulčínem a později zaniklou
vsí Zubrůvkou malé léno s určitým vztahem k hradu a panství Brumov. Několikrát obec změnila název
podle svých držitelů. Až od roku 1549, kdy tento statek převzal od Trystrama France z Háje Adam z
Lomnice na Brumově je už trvale uváděna jako Francova Lhota. Svým položením při hranici velmi trpěla.
Od 16. do 18. století procházela obdobím turkotatarských vpádů a vleklých pohraničních sporů mezi
moravskými a uherskými panstvími. Z důvodů špatných ekonomických a sociálních poměrů se v letech
1860-1914 přes 330 lidí odstěhovalo do Ameriky. Po 2. světové válce odešla řada rodin do pohraničí
uvolněného po odsunu německých obyvatel.

Nejvýznamnějším rodákem obce je Štěpán Trochta narozený 26. 3. 1905. Jako mladík se dozvěděl o
existenci salesiánů a po studiích v Itálii spolu s donem Ignácem Stuchlým založil roku 1927 ve Fryštáku
náš první salesiánský ústav. Opět v Turíně byl 3.7. 1932 vysvěcen na kněze a slaví v našem kostele
primici. Byl pověřen budováním dalších salesiánských ústavů v Ostravě a Praze – Kobylisích. Po atentátu
na Heydricha prošel koncetračními tábory Terezín, Mauthausen a Dachau. Dlouho nepobyl na biskupském
stolci v Litoměřicích (svěcení 28.9. 1947), neboť po nástupu komunistické totality střídá domácí věznění
pobyt v různých žalářích a nucené předčasné penzionování v Radvanově. Na biskupství se mohl vrátit v
roce 1968, následujícího roku byl papežem Pavlem VI. jmenován kardinálem bez zveřejěnění (in pectore).
Zemřel v Litoměřicích 6.4. 1974.
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2. Obyvatelstvo

 Demografický vývoj
Trendem posledních 10 let je klesající počet obyvatel, kdy za posledních 10 let klesl počet obyvatel o
2,15 %. Tento trend je patrný jak pro ORP, okres Vsetín tak i pro celý Zlínský kraj. Trend postupného
vylidňování venkova je patrný v rámci všech územních jednotek mimo celé ČR, kde velká města mají
přírůstek obyvatel. 

Struktura obyvatelstva zůstává na celorepublikovém průměru, kdy v kategorii 0-14 let je podíl obyvatel
15% (celorepublikový průměr je 15,7%), oproti tomu je v obci menší zastoupení obyvatel nad 65 let -
16,7% (průměr ČR je 19,2%). V rámci obce dochází k nárustu počtu dětí během uplynulých 10 let  o
necelých 5 %, kdy tento růst  je podprůměrný oproti  republikovému průměru (12,88 %).  Důležitější
ukazatel  demografie  je  ovšem  stárnoucí  populace,  kdy  je  patrný  větší  nárůst  obyvatel  nad  65  let  za
posledních 10 let (29,27%), i když i zde platí, že obec stárne pomaleji než je republikový průměr (31,1%).
Obec je  tedy v rámci indexu stáří (poměr vyjadřuje kolik je v populaci obyvatel nad 65 let na 100 dětí do
věku 14 let) ve srovnání s jinými územními jednotkami na dobré úrovni a obyvatelstvo obce nestárne tak
rychle jako např. Zlínský kraj. Zároveň je pozitivním bodem téměř vyrovnané procento populace do 14 let
a nad 65 let, kdy tento poměr ukazuje na stabilní vývoj populace.

Tab 2: Změna počtu obyvatel a věkové poměry obce Francova Lhota a nadřazených územních
celků k 1.1. 2019

 
Počet
obyvatel k
31. 12.
2018

Změna počtu
obyvatel v %
(2008-2018)

0-14
let
(%)

65 a
více
let
(%)

Index
stáří
(%)

Změna podílu
obyvatel
0-14 let v %
(2008-2018)

Změna podílu
obyvatel
65+ let v %
(2008-2018)

Francova
Lhota 1 558 97,85 15,0 16,7 110,96 104,82 129,27

ORP
VSETÍN 65 735 97,41 15,1 19,2 127,1 101,34 126,99

Okres
Vsetín 143 291 98,25 15,2 19,5 127,8 103,52 129,1

Zlínský
kraj 583 056 98,59 14,9 19,9 133 105,44 126,59

ČR 10 610 055 101,36 15,7 19,2 122,1 112,88 131,10

Pramen: ČSÚ

Pohyb obyvatelstva

V rámci historického vývoje obce Francova Lhota lze pozorovat vývoj počtu obyvatel v posledních 150
letech, kdy je patrný propad obyvatel po 2. světové válce. Naproti tomu v posledních letech je počet
obyvatel ustálený, ovšem s mírně klesajícím trendem.
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Obr 3: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Francova Lhota od roku 1869. Pramen: ČSÚ

 

Klesající počet obyvatel  je způsobem především migračním saldem tj. více lidí se vystěhuje z obce, než
se do ní přistěhuje. V menší míře způsobuje úbytek obyvatelstva tzv. přirozený úbytek, tj. více zemřelých
než narozených.
 

Tab 3: Vývoj obyvatelstva v posledních 10 letech (2008 - 2018). Pramen ČSÚ.

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Celkem
obyvatel 1624 1611 1612 1596 1587 1604 1584 1590 1584 1591 1558

Živě narození 20 13 18 16 14 19 15 17 15 17  13
Zemřelí 13 15 17 18 13 12 15 14 13 13  23
Přírůstek
přirozený 7 -2 1 -2 1 7 0 3 2 4  -10

Přistěhovalí 21 14 20 22 20 33 19 25 17 28  12
Vystěhovalí 13 25 20 36 30 23 39 22 25 25  35
Saldo migrace 8 -11 0 -14 -10 10 -20 3 -8 3  -23
Meziroční
změna počtu
obyvatel

15 -13 1 -16 -9 17 -20 6 -6 7  -33

 

Vzdělanostní struktura obyvatel

Spolu se záporným migračním saldem je důležitým ukazatelem i vzdělanostní struktura obyvatel, která je
zobrazena v následující tabulce. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je patrné menší zastoupení
vyšších stupňů vzdělávání a naopak výraznější zastoupení obyvatel se středoškolským vzděláním bez
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maturity (SOU). V tabulce jsou uvedeny data z posledního sčítání obyvatel (2011) a v současném trendu
je patrný nárůst nových vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Zde je ovšem také riziko obyvatel, kteří po
skončení školy ještě zůstávají v místě studia, i když bydliště mají hlášeno u nás v obci.

Tab 4: Struktura vzdělání obyvatel  v obci Francova Lhota. Pramen ČSÚ

 bez
vzdělání ZŠ SOU SŠ VOŠ VŠ nezjištěno

Francova
Lhota 0,3% 25,6% 42,0% 21,1% 2,1% 5,7% 3,2%

ORP Vsetín 0,4% 19,6% 36,4% 27,1% 3,8% 9,5% 3,2%
Okres
Vsetín 0,4% 18,9% 35,6% 27,6% 3,8% 10,6% 3,1%

Zlínský kraj 0,4% 19,0% 35,8% 26,6% 3,8% 11,2% 3,1%
ČR 0,5% 17,6% 33,0% 27,1% 4,1% 12,5% 5,3%

 
Sociální situace
Obec je po sociální stránce kompaktní, co se týče národnostních menšin, víry, i sociálně vyloučených
lokalit. V rámci obce  uskutečňuje svoji činnost několik spolků, které se také starají o kulturní život v obci,
vzdělávání mládeže nebo o informační činnost.

Národnostní menšiny

Z posledního sčítání obyvatel je z celkového počtu 1560 obyvatel 78 % obyvatel národnosti české nebo
moravské, 21 % národnost neuvedlo. Zbylé národnosti jsou buď slovenská nebo polská.

Víra

K nějaké víře se hlásí  47,5 % obyvatel. Z této hodnoty se 86 % věřích obyvatel hlásí k římskokatolické
církvi.

Sociálně slabé skupiny /vyloučené lokality

V obci se nevyskytují sociálně vyloučené lokality. Částečně by se mohl do takových lokalit započítat život
v pasekářských usedlostech, které jsou často vzdáleny od intravilánu obce i více než 2 km. Částečně
ohroženou skupinou jsou sociálně slabé skupiny obyvatel s nízkým vzděláním, kteří nemohou delší dobu
sehnat práci.

Spolková činnost

V obci funguje několik formálních i neformálních spolků. Jejich aktivity patří k oblíbeným a ceněným v
rámci kulturního a sportovního života obce. Spolkový život je důležitým prvkem společenského života v
obci a mezi hlavní spolky patří:

TJ Sokol Francova Lhota(oddíl fotbalový, šachový, turistický, hokejový)
Sbor dobrovolných hasičů Francova Lhota
Sbor dobrovolných hasičů Pulčín
Myslivecký spolek Francova Lhota
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Český svaz včelařů
Hřibařský spolek

Téměř každý spolek vyvíjí  činnosti,  které se věnují  mládeži (včelařský kroužek, myslivecký kroužek,
sportovní oddíly, hasičský sport), a dále rozvíjejí kulturní život obce pořádáním nebo účastí na akcích v
obci (kácení máje, adventní dílna, obecní turnaj ve fotbale, hasičská soutěž, a další). Součinnost spolků je
zajištěna vzájemnou návštěvou na schůzích a při běžném životě. Pro práci s mládeží je důležitou složkou i
základní škola, která v letošním roce zastřešuje celkem 16 kroužků. 

Spolky mají sídlo buď v místě jejich výkonu (hasičská zbrojnice, fotbalové šatny), v místě obecního úřadu
nebo  u  předsedů  spolků.  Obec  zajišťjuje  finanční  pomoc  pro  spolky,  které  si  zažádají  dotaci  na  jejich
činnost.

Mimo hlavní spolky jsou ještě některé kulturní aktivity zastřešené neformální formou za účelem dané
akce, jedná se především o pochůzku mikuláše a čertů.

Kulturní akce v obci

Obec spadá do regionu valašska, kde je ještě spousta tradic živá a navázaná na celoroční  aktivity
obyvatel. Kulturní a společenské akce jsou pořádány v průběhu celého roku buď jednotlivými spolky, obcí
nebo dalšími zájmovými skupinami. Orientační seznam kulturních akcí je uveden níže.

Zima: Novoroční výstup na rozhlednu, společenské plesy v kulturním domě, maškarní bál pro děti,
fašankový průvod obcí a pochovávání basy, Soutěž o nejlepší nakládané houby - O lhotského
kyseláče - a košt slivovice.
Jaro: Beseda pro důchodce,  vzpomínková akce na rodáka kardinála Štěpána Trochtu, Velikonoční
pomlázka, Slet čarodějek v poslední sobotu v měsíci dubnu, stavění a kácení máje, oslava dne
matek, svatodušní pouť na Pulčíně,  pochod Makyta
Léto: Fotbalový turnaj, hasičská soutěž, myslivecké hody, Amfolkfest - malý festival amaterské
folkové hudby na Pulčíně, setkání občanů u rozhledny, Jarmek na Pulčíně, Od zrníčka po chlebíček  -
farní dožínky, pouť
Podzim:  Drakiáda,  hřibařská  výstava,  Vvítání  občánků,  Mikulášská  obchůzka,  adventní  dílna,
rozsvěcování vánočního stromu, živý betlém

 

3. Hospodářství

Ekonomická situace
Dle dat z českého statistického úřadu se v obci nachází 350 registrovaných subjetů, z nichž pouze u 178
je zjištěna aktivita. Nejčastější činností je stavební činnost (58 subjektů), ostatní průmyslová činnost (41
subjektů), zemědělská činnost (19 subjektů) a velkoobchod, maloobchod a údržba motorových vozidel
(18 subjektů). Nejčastější formou podnikatelského subjektu je fyzická osoba (159), z nichž zemědělských
podnikatelů je 13. Nejčastěji se jedná o samostatně podnikající osoby bez zaměstnanců (112), případně s
počtem zaměstnanců 1-10 (17). Tři podniky v obci mají 10-50 zaměstnanců a dva podniky jsou vedeny,
že mají větší počet zaměstnanců (50-100). Zde by se mělo jednat o hlavní podniky v obci - Prodex, s.r.o.
a  Zemědělské  družstvo  Francova  Lhota.  Ze  statistik  ČSÚ  vyplývá,  že  nejčastějšími  činnostmi  jsou
speciální stavební práce, výstavba budov, rostlinná a živočišná výroba a velkoobchod kromě motorových
vozidel.
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Převažující  činností  je  u  ZD  Francova  Lhota  zemědělská  činnost  a  u  firmy  Prodex  s.r.o.  se  jedná  o
zpracování a obrábění kovů a zpracování plastů pro obaly, plachty a fólie. Firma Prodex je důležitým
zaměstnavatelem žen z obce.

Obec spolupracuje s místními podnikateli  převážně na zakázkách v rámci obce a na oplátku nabízí
pronájem prostor garáží nebo stolárny. V rámci obce jsou k dispozici budovy a pozemky pro rozvoj
podnikání v místech bývalých podniků Carnex a pily. V obci se nevyskytuje žádná administrativní budova,
která by mohla sloužit jako sídlo společnosti nebo jako administrativní centrum podniku.

Zemědělská výroba je soustředěna na chov dobytka a přípravu sena a senáže, kdy největším podnikem v
obci je ZD Francova Lhota, které obhospodařuje plochu přibližně 960 ha.

V obci jsou dostupné služby pro občany i návštěvníky:

1x pošta
4x obchod s potravinami
1x cykloservis
1x pneuservis
5x pohostinství, z toho 2x v místní části Pulčín

Cestovní ruch

Hlavním turistickým cílem v obci je NPR Pulčín, které nabízí návštěvu největšího pískovcového skalního
města na Moravě. Mimo prohlídky skal je zde velmi rozšířený i  zimní pohled na ledopády vznikající
namrzáním podzemní vody na skalních výchozech. Návštěvnost tohoto místa činí přibližně 22 000 osob
/rok. Hlavní těžiště je soustředěno do trasy: Pulčín - parkoviště, průchod obcí, průchod skalním výchozem,
návštěva skalní vyhlídky a zpět směrem k parkovišti aut. Zimní turistika je rozdělena na běžkové trasy,
které spojují Pulčín s okolními obcemi, a je zde zajištěna úprava běžkařské stopy a dále pěší, která je
soustředěna na prohlídku ledopádů.

Druhým často navštěvovaným místem je rozhledna na Čubově kopci, která skýtá výhled na údolí říčky
Senice a části pohoří Javorníky a Bílé karpaty. Díky blízkosti státní hranice se SR umožňuje rozhledna
výhled i na Lyský průsmyk, Strážovské vrchy s dominantou Sulovské skály nebo Malou Fatru. Průměrná
návštěvnost tohoto místa je dle vrcholové knihy cca 1500 osob/rok.

Dalšími významnými cíli jsou Kobzova lípa a Muzeum kardinála Štěpána Trochty. Obě dvě významné
dominanty obce se nacházejí  v  intravilánu obce nedaleko turistických tras.  Relativní  vzdálenost  od
velkých  měst,  zachovalý  ráz  krajiny  a  vesnice,  dobrá  dopravní  dostupnost  pomocí  železnice  a
autobusového spojení a umístění na okraji hřebene Javorníků tvoří z naší obce dobrý výchozí bod nebo cíl
mnoha turistům, kteří hledají nepřelidněné místa v naší republice.

Pro rozvoj, vzdělání návštěvníků a usměrnění turistického provozu bylo vybudováno Turistické informační
centrum v Pulčíně, které o víkendech a přes sezónu denně zajišťuje základní služby pro turisty.

Pro turisty je v obci k dispozici několik ubytovacích zařízení.

Tab 5: Seznam ubytovacích zařízení v obci a jejich kapacita.

Ubytování počet lůžek
Ranč u Zvonu 42
Penzion Pulčiny 43 24
ZD Francova Lhota 18
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Penzion Pulčínské skály 18
U Pulčinské stezky 10
Tkadlecovi 7

Mimo výše uvedené ubytovací kapacity mohou turisté využít veřejného tábořiště Na Svatojáně u
Pulčínských skal. Tábořiště je vybaveno suchým WC, kontejnerem na odpad, umývárnou a přístřešky
proti nepříznivému počasí.

Možnont stravování je v místní části Pulčín ve dvou zařízeních (Western saloon u Wiliho, Stodolní), v obci
Francova Lhota poté v 1 zařízení (Ranč u Zvonu).

 

Trh práce

V rámci obce je v aktivním věku (15 - 64 let) celkem 1087 obyvatel, což činí 68 % obyvatel obce. V
současné době je míra nezaměstnanosti v obci 11,3 %, což je podíl z celkového počtu obyvatel v rozmezí
15 - 64 let. Podíl nezaměstnaných osob vedených na ÚP Vsetín se pohybuje v 2,7 % což odpovídá výši 32
osob. Současný stav kopíruje situaci v ČR, kde je v současné době 2,8 % nezaměstnaných osob.

Ve struktuře ekonomicky aktivních obyvatel  převažují  zaměstnanci  nad OSVČ. Většina zaměstnanců
dojíždí za prací mimo obec, kdy většina dojíždí do velkých výrobních subjektů ve Vsetíně nebo Valašských
Kloboukách. Podobně jsou vedeni i studenti vzdělávající se na středních školách a učilištích, které jsou
umístěné ve zmíněných sídlech.

Podpora  zaměstnání  v  obci  je  řešena pouze jako  pomoc při  dlouhodobém pobytu  na  ÚP,  kdy  tito
obyvatelé mají možnost být zaměstnaní na OÚ při údržbě obecních prostor.

4. Infrastruktura

Technická infrastruktura

Pitná voda

Obec Francova Lhota je  z  větší  části  zásobena pitnou vodou od společnosti  VaK Vsetín,  která zde
provozuje také kanalizaci pro odpadní vody. Vodovod byl vybudován v letech 1996. Dále obec provozuje
také dva vlastní vodovody. 

První vodovod vybudovaný v roce 1995 - Piastkovo - zajišťuje zásobování části Kupcova kula a je na něj
napojena část obecních budov - kulturní dům, mateřská školka, základní škola a několik domů v části
Piastkovo a v okolí obecních budov. Zdrojem pitné vody je zdroj Piastkovo, kde jsou umístěny 3 studny o
šířce 100 cm a  hloubce max 2 m a jedna nová studna o šířce 150 cm a hloubce 6 m. Voda je dále
svedena do přerušovací komory s objemem 35 m3. Povolené množství k nakládání s podzemními vodami
je 0,18 l.s-1, kdy ovšem při dlouhotrvajícím suchu vydatnost klesá na polovinu. Voda je dále svedena do
vodojemu, kde probíhá úprava vody a je dále distribuována ke konečným uživatelům. Pro tento zdroj byl
vybudován dodatečný vrt o hloubce 100 m, kde se ovšem  nachází slaná voda a je tudíž nevyužitelná
jako pitná voda. Celková délka přivaděcího řádu je 800 m, délka rozvodních řádů je 1380 m z PE.

Druhý vodovod - Krajčovec, vybudován 1984-1985 - zajištuje zdroj pitné vody v místě u studánky na
Krajčovci, kde jsou umístěny 2 studny o hloubce 2 m. Voda je svedena do vodojemu na Krajčovci o
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objemu 150 m3, kde dochází k úpravě vody a je dále distribuována do části řadovky. Přiváděcí řád je
vybudován v délce 707 m a zásobovací řád je veden v délce 780 m do šachty, kde se rozděluje na dvě
větve v celkové délce 800 m (200 + 600 m).

V obou vodojemech je voda upravována dávkováním chlornanu sodného.

V místní části Pulčín není žádný obecní ani veřejný vodovod vybudován a zásobování jednotlivých domů
je řešeno pomocí vlastních studní.

Odpadní vody

V obci Francova Lhota byla v rámci projektu Čistá Řeka Bečva vybudována kanalizační síť, která odvádí
odpadní vodu do čistírny odpadních vod v Lidečku. Celá síť je ve vlastnictví VaK Vsetín a zkolaudována
byla roku 2015. V současnosti je připojeno na tuto kanalizaci 98% domů v obci. Zbylé domy se řeší
jímkou s odvozem. V místní části Pulčín není kanalizace vybudována a odběr odpadních vod z jímacích
zařízení zajišťuje VaK Vsetín.

Plynofikace

Kolem roku 1999 byla provedena plynofikace obce, kdy bylo položeno plynovodné potrubí po celé délce
obce. V současné době je možné se připojovat na toto vedení, ovšem není obyvateli využíváno z důvodu
jiného zdroje tepla, většinou na tuhá paliva.

Zásobování teplem

V obci není vybudován žádný společný teplovod, který by zajistil dodávku tepla do domácností. Všechny
domy si řeší získávání tepla svépomocí, převážně spalováním tuhých paliv.

Ostatní technická infrastruktura

V obci se nachází bývalá telefonní ústředna, která sloužila pro připojení obyvatel to telefonní sítě. Obec
se nachází mimo hlavní páteřní síť ČR a možným způsobem vedení datového přenosu je tak pomocí
optického kabelu, který je v obci přítomen, nebo beztrátovými technologiemi. V místní části Pulčín je
možnost datového připojení pomocí kabelu stejně jako v druhé části obce. K příjmu televizního signálu
byl vybudován zesilovač na Samcáku (katastr Valašská Senice), který pokrývá televizním signálem i
okolní obce. Dále je zde služba připojení k internetu pomocí wifi, kterou provozuje společnost Freewifinet
a Link24. 

Elektrické vedení je zde přítomno ve třech stupních - VVN, VN, a NN. VVN - velmi vysoké napětí - pochází
částí kastru u osady Bechov a na hřebeni přechází do katastru sousední obce Valašská Senice. VN -
vysoké napětí - je přivedeno do obce ze sousední obce Horní Lideč. Je vedeno mimo intravilán až po horní
část obce u areálu zemědělského družstva. Z tohoto napětí je zřízeno několik odboček k trafostanicím
(celkem 9 ks), které transformují proud na NN - nízké napětí - které je po sloupech vedeno k jednotlivýcm
domům. 

Veřejné ovstětlení je zajištěno obcí převážně na betonových sloupech společnosti ČEZ nebo obce. Druhou
variantou nosiče jsou hliníkové sloupy, které jsou umístěny převážně ve veřejných místech - hřbitov, okolí
kulturního domu, okolí středu obce. Vedení je nadzemní spojující jednotlivé body osvětlení s hlavním
rozvaděčem u  hasičské  zbrojnice.  Bodové  zdroje  světla  jsou  převážně  sodíkové  výbojky,  místy  již
vyměněny za úspornější LED osvětlení.
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Nakládání s odpady

V rámci hospodaření s odpady má obec systém pro sběr recyklovaného odpadu pomocí pytlů (papír,
plast, nápojové kartony, barevné a čiré sklo), kdy tyto pytle jsou k dispozi občanům a svozová místa jsou
určena u místní komunikace a časový harmonogram je obyvatelům předkládán v obecním zpravodaji.
Mimo běžný odpad je možné také odkládat recyklovatelný odpad na určené místo v Juřáčkovém, kde je
přistaven box pro vysloužilé elektrospotebiče. Mimo to je možné ještě využít  kontejnery na použité
oblečení, baterie nebo zářivky.

Pro směsný komunální odpad je vytvořen systém pevných popelnic, které obyvatelé předkládají na stejné
odvozní místa jako odpad tříděný. Poplatek za směsný odpad je vybírán formou ročního poplatku za
občana. Mimo pravidelný svoz odpadu je možné využít 2x ročně sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, který se uskutečňuje před kulturním domem.

Dopravní infrastruktura
Obcí prochází silnice III. třídy č. 4910 ve vlastnictví Zlínského kraje vedoucí od odbočky ze silnice I. třídy
č.49 mezi Střelnou a Horní Lidčí a končící ve Valašské Senici. Průměrná šířka silnice je 5 m a délka je 3
925 m. Celý povrch komunikace je  tvořen asfaltem, který byl  v  roce 2015 renovován.  Kolem této
komunikace vede v celé délce obce chodník, který umožňuje bezpečnější pěší průchod obcí. Dopravní
zátěž hlavní komunikace obce je odhadována na 1000 aut/24 hodin. Do místní části Pulčín vede silnice III.
třídy č. 5743 ve vlastnictví Zlínkého kraje, která  spojuje místní část s komunikací I. třídy č. 57 v úseku
Lidečko - Lužná. Napojení této silnice na komunikaci vyšší třídy je v místě Lomensko v katastru obce
Lidečko. Na katastru obce Francova Lhota se z tého silnice nachází celkem 790 m z celkové délky 4 km.
Průměrné šířka vozovky je dle pasportu komunikací 5 m. Dopravní zátěž této komunikace je odhadnuta
na 500 aut/24 hodin.

Nejbližší napojení na dálniční síť je v současné podobě vzdálené 51 km mezi Otrokovicemi a Zlínem. Tuto
situaci by mělo výrazně zlepšit plánované vybudování rychostní komunikace D49 spojující dálnici u Zlína
s hraničním přechodem Střelná.

Železniční doprava se v obci nevyskytuje a nejbližší zastávkou je stanice v Horní Lidči, která je důležitým
bodem se zastávkou rychlostních vlaků na trati Půchov - Hranice na Moravě. Z této stanice je možné také
využít trasy Horní Lideč - Brumov-Bylnice. 

Cyklostezky nejsou v obci přítomny. Hlavním požadavkem obyvatel je propojejí cyklostezkou s obcí Horní
lideč pro bezpečnější dopravu do důležitého dopravního uzlu.

Místní komunikace

V obci je vybudováno cca 21 km místních komunikací. Nejdelší místní kounikací je spojnice místních částí
v délce 4 650 m a průměrné šířce 3,9 m. Tato komunikace je využívána hojně také jako kratší varianta při
trase směr Vsetín.  Technický stav místních komunikací je dobrý, povrch je v naprosté většině případů
tvořen  asfaltem.  Obec  ale  má i  velkou  část  účelových  komunikací,  které  spojují  intravilán  obce  s
odlehlými samotami. Tyto komunikace často nejsou ve vlastnictví obce a jejich stav je špatný.

Zimní údržba je na komumikacích v majetku Zlínkého kraje zajištěna společností SÚS Valašska. Pro místní
komunikace je údržba zajišťována smluvně se Zemědělským Družstvem Francova Lhota, soukromými
majiteli traktorů, a v obecní režii. Obec v roce 2018  zakoupila pro údržbu chodníků nový multifunkční
nakladač s posypem, který umožní udržovat schůdný stav chodníků v celé obci. Frekvenci a čas údržby
místních komunikací je řešen operativně dle podmínek počasí.
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 Tab 6: Zimní údržba obce - rozdělení úseků

úsek obce odpovědný subjekt
Dolňansko (od začátku obce po lesáckou bytovku) Jiří Bistrý
Horňansko ( od lesácké bytovky  po konec obce + kočičina) Obec
Pulčín + pasekářské usedlosti Bechov, Růtov, Bílá Voda ZD Francova Lhota

 

V rámci obce jsou zřízena parkoviště v okolí středu obce, u kostela, u školy, u školky a v místní části
Pulčín.  V místní  části  Pulčín je parkoviště osazeno závorou a zpoplatněno cenou 50Kč za vjezd na
parkoviště. Za dobu provozu (1.3.-1.12.2018) zde bylo zjištěno ca 6200 parkujícíh aut.

V obci je vedeno několik turistických tras, které spojují významné body obce (rozhledna na Čubově kopci,
Kobzova lípa, Pulčín, střed obce) s okolím. V obci chybí cyklostezka, která by umožnila propojení obce s
okolními obcemi a navázala se na síť cyklostezek. Předpokladáné napojení je ve směru Horní Lideč, kde
by  měla  být  vybudována  dálková  cyklostezka  Bečva-Vlára-váh.  Obcí  prochází  pouze  cykotrasa
Hornolidečská magistrála, která kopíruje turistické trasy.

Obr 4: Okolí obce s turistickými trasami.

Dopravní obslužnost
Obec  je  obsluhována  autobusovým  spojením  provozovaným  firmou  ČSAD  Vsetín,  a.s.  Celkový  počet
nástupních míst je v místní části Francova Lhota 8 (2x U lávky, 2x Ranč u zvonu, 2x U školy, 2x U
Pavlíků), a jedna je v místní části Půlčín.  V msítní části obce dfrancova Lhota je zastřešeno celkm 6
zastávek, a tyto jsou již v jednotním stylu a dobrém stavu. Zbylé dvě jsou bez přístřešku. V místní části
Půlčín je vybudována nová zastávka odpovídající rázu obce.

Autobusová společnost zajišťuje přímé spojení se dvěma okolními městy - Vsetín a Valašské Klobouky,
kdy většina spojů zajíždějí k vlakovému nádraží v Horní Lidči. Linka v místní části Půlčín zajišťuje spojení
pouze s obcí Lidečko a Horní lideč.
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Tab 7: Počet autobusových spojů směřujících do hlavních směrů v obci.

Směr
Všední den Den pracovního klidu, svátek, víkend
Přímý nepřímý přímý nepřímý

Fl -Vsetín 7 5 2 1
Vsetín - FL 7 5 2 1
FL- Valašské Klobouky 7 5  3
Valašské Klobouky - FL 7 5 1 2
Půlčín - Horní lideč 3    

 

 

5. Vybavenost obce

Zdravotnictví
Dostupnost lékařské služby praktického lékaře je zajištena v obci 2x týdně, zbylé dny je možné se k lékaři
dostavit do Horní Lidče. V Horní Lidči je dostupný také dětský lékař, gynekolog, stomatolog a lékárna.
Stomatolog je také ordinuje v naší obci, ale také pouze dva dny v týdnu. Pohotovosttní služba je zřízena v
nemocnici  Vsetín,  kde  je  také  stanoviště  rychlé  záchranné  služby.  Druhé  blízké  stanoviště  je  ve
valašských kloboukách u polikliniky.

Sociální péče
Sociální služby nejsou v obci zatoupené a většinu služeb zajišťuje několik společnost zabývající se pomocí
klientům pomocí terénní služby. Hlavními společnostmi je Charita Vsetín a Letokruhy o.p.s., které zajišťují
terénní služby pro zaregistrované obyvatele. V současné době je vypracována projektová dokumentace
pro sociální byty, které by zajistili přípanou bytovou nouzi pro obyvatele obce. Dále je v přípravě prostor
pro terénního pracovníka, který by byl umístěn v obci stále nebo dle potřeby.

Kultura a péče o památky
Kulturní akce v obci se soustředují především do Kulturního domu obce, kde je k dispozici sál se dvěma
přísálími, pódium a zázemí pro účinkující. Dalším častým místem menších kulturních akcí jsou Myslivecká
střelnice,  Fotbalové  hřiště,  Jídlena  místní  ZD,  Infocentrum  Pulčín,  prostor  středu  obce,  nebo  při
pochůzkách celá vesnice. Z okolních obcí disponuje kulturním domem Lidečko Střelná a Valašská Senice,
ostatní  obce  využívají  větších  sálů  místních  pohostinských  zařízení.  V  místním kulturním domě se
uskutečňují rozličné akce během roku v průměrném počtu 27 za rok s průměrnou návštěvností 50 osob.

Mezi důležité kulturní cíle patří Muzeum kardinála Štěpána Trochty v jeho rodném domě, kde probíhá část
programu celoroční  vzdělávací  akce pro žáky zákaldní  školy "Od zrníčka po chlebíček".  Zachovalou
stavbou v původním stylu  je  hrnčířova chalupa,  kde se lidé mohou přesvědčit  o  způsobu života v
minulosti. Kulturní dominantou obce je kostel sv. Štěpána Uherského z roku 1787 se svým okolím. V
rámci intravilánu i extravilánu obce je umístěno také několik křížů a božích muk. Kousek od hranice
katastru je ve Valašské Senici vybudována kaplčka sv. Huberta a Josefa, která je umístěna na příjezdové
cestě k horské chatě Antarik.
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Sport a tělovýchova
V obci zaštiťuje hlavní sportovní událsoti TJ Sokol Francova Lhota a Sbor dobrovolných hasičů Francova
Lhota. K dispozici jsou dvě hřiště - fotbalové s přilehlým asfaltovým a polyfunkční areál u Základní Školy.
Obě hřiště nají vybudované zázemí, které může sloužit i veřejnosti. Mimo tato sportovní hřiště je v obci
ještě volnočasové dětské hřiště Špuntov umístěné za kulturním domem a lyžařský vlek. Obyvatelé mohou
také využívat turistických tras v okolí obce pro turistiku a poznávání okolí obce. Mimo venkovních prostor
je možné využívat také tělocvičnu v ZŠ, nebo sál kulturního domu.

V obci působí několik sportovních oddílů fotbalu, hokeje, šachu, turistiky, a hasičského sportu. Mimo tyto
spolkové oddíly  je  možné v současné době navštěvovat pravidelné cvičení,  které se uskutečňuje v
mateřské školce. Okolní obce mají každá své fotbalové hřiště, případně hřiště pro volnočasové aktivity.
Největším  hřištěm v  okolí  je  areál  u  Základní  školy  Horní  Lideč  s  možností  ubytování,  bowlingu,
atletického oválu a dalších aktivit.

6. Životní prostředí

 Stav životního prostředí
Obec spadá celou svou působností  pod Chráněnou krajinou oblast  Beskydy.  Z toho je  deklarováno
relativně zachovalé životní prostředí obce. Hlavní typ využití půdy v obci je lesní půda, která zabírá 51 %,
dále trvalé travní porosty (24%) a orná půda (16%). Hlavní část obce (část Francova Lhota) je tvořena
údolní zástavbou na březích toku Senice. Přechod intravilánu do extravilánu je tvořen převážně malými
políčky s ovocnými stromy, na které navazují pastviny a dále lesní komplexy na hlavních hřebenech.
Místní část Pulčín je naopak umístěna na hřebeni, kde na zástavbu navazují drobná políčka, louky a lesní
komlex hlavního hřebene.

Obr 5: Podíl typů půdy v v obci. Pramen: ČSÚ
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Hospodaření s půdou v obci má charakter extenzivního chovu mastného dobytka, a tomu je uzpůsobena i
skladba na orné půdě, která je ve velké míře zatravněna. Jelikož se obec nachází na flyšovém podloží s
typickým střídáním propustných a nepropustných vrstev, jsou častým jevem svahové sesuvy a vodní
eroze. Větrná eroze není významným činitelem. Díky extenzivnímu hospodaření není ovlivněna kvalita
vody v tocích. V obci se nenachází větší znečišťovatel ovzduší mimo rodinných domů s kotli na tuhá
paliva. Obec je mimo hlavní silniční trasy, není v blízkosti žádný lom a díky tomu zde není většího
ohrožení hlukem. Za největší ohrožení hlukem lze považovat střelnici v obci Střelná, která slouží pro
testování  nových  zbraní  a  nábojů.  V  současné  době  se  zde  nenachází  větší  množství  opuštěných
průmyslových  objektů  (brownfield),  které  by  mohly  být  využity  jinou  formou.  Lokalitou  s  ekologickou
zátěží  je  v  obci  bývalá  skládka komunálního odpadu umístěná na hranici  katastru nedaleko místní
komunikace na Pulčín. 

V obci proběhla digitalizace katastru a vyjasnění vlastnických vztahů, ovšem komlexní pozemková úprava
zde  neproběhla  a  byla  by  vhodným nástrojem pro  rozvoj  obce.  Důležitým chybějícícm prvkem je
zadržování vody v krajině, kdy dlohotrvající sucho může ohrozit celou obec. 

Ochrana životního prostředí

Celá obec se nachází v CHKO Beskydy, a ve správní obvodu lze najít několik důležitých chráněných
území. Nejvýznamnějším je NPR Pulčín - Hradisko, jejiž cílem je ochrana význačných skalních útvarů -
největšího skalního města v pískovcích moravské části Karpat, které je tvořeno drobnými i rozsáhlými
skalními stěnami, bloky, kamenným mořem, sutěmi a dalšími pseudokrasovými jevy. V části lesních
porostů je zachována přirozená druhová skladba. Rozloha této rezervace činí 72,73 ha.

Francova Lhota je i důležitým místem výskytu hub, kterých bylo zatím identifikováno přes 200. Obec je
svoují polohou vhodná pro výskyt velkých šelem - medvěda, vlka, rysa nebo divoké kočky, kteří byli na
území obce opakovaně spatřeni.

 

7. Správa obce

Obecní úřad a kompetence obce
Obecní úřad Francova Lhota je úřadem I. typu se službou ověřených výstupů z informačních systémů
veřejné správy (Czech POINT) a provádějící ověřování podpisů a kopií dokumentů (vidimace a legalizace).
Správní obvod obce se skládá se ze dvou katastrálních území (Francova Lhota, Pulčín). Obec spadá pod
pověřený obecní úřad Horní Lideč, kde je umístěna matrika a stavební úřad. Pověřený úřad spadá svou
působností pod ORP Vsetín, Zlínský kraj.

Obecní úřad je složen ze dvou uvolněných členů zastupitelstva -  starosty a místostarosty.  účetní  a
sekretariátu. Samospráva obce dále zaměstnává obecního hajného, správce budov a obecního majetku,
uklízečku  v  celkovém množství  3  úvazků.  Sezónně  jsou  zaměstnáváni  i  dlouhodobě  nezaměstnaní
obyvatelé obce jako pomocní dělníci v údržbě. Pro stejnou pozici jsou využíváni i lidé zařazeni ve veřejně
prospěšných pracích.

Obec zřizuje dvě příspěvkové organizace -  Základní  Školu a Mateřskou Školku.  V každé instituci  je
odpovědnou osobou ředitel/ka, který zodpovídá za chod. 
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Hospodaření a majetek obce

Bilance rozpočtového hospodaření je vyrovnaná, graf zachycuje příjmy a výdaje za posledních 5 let s
udaným hospodářským výsledkem za daný rok. Je patrné, že i obec postupně hospodaří se stále více
prostředky, které získává jak z daňových příjmů, tak i z transferů, které představují získané dotace od
jiných subjektů (EU, ČR, kraj). Nedaňové příjmy plynou z činnosti samosprávy, pronájmu majetku a pod.
Na druhé straně je patrné postupné snižování běžných výdajů, které jsou použité hlavně na každodenní
provoz obce, a také nárůstu kapitálových výdajů, které znamenají investice do majetku obce, z kterého
bude resp. měl by být užitek i v následujících letech. Mimo roky 2015 a 2016 obec hospodaří s kladným
hospodářským výsledkem, který je dále využit v následujícm roce.

 

Obr 6: Vývoj a struktura obecního rozpočtu obce Francova Lhota za posledních 5 let.

V podlesních 5 letech byla obec úspěšná v příjmu dotací od různých subjektů. V níže uvedené tabulce je
přehled dotací za poslední 4 roky.

Tab 8: Přehled přijatých dotací obci za posledních 5 let

Rok Poskytovatel
dotace Název projektu Celkové

náklady Dotace Procento
dotace

2014 SFŽP Svozový vůz pro biologicky rozpložitelný odpad 2 814 460,0 2 533
014,0 90%

2015 SFŽP Zateplení tělocvičny a pavilon družiny 7 905 524,0 4 128
524,0 52%

2015 SFDI Chodníky a dešťová kanalizace 12 000 000,0 7 400
000,0 62%

2015 ZK Nové garážové vrata Hasiči 169 402,0 101 641,0 60%
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2015 PV ZK Chodník pod vrábčím 1 400 000,0 600 000,0 43%

2016 POV ZK Rekonsrukce fotbalových šaten 2 100 000,0 1 000
000,0 48%

2016 SZIF Oprava hřbitovní zdi 1 654 383,0 700 000,0 42%
2016 SZIF Posezení v klidových zónách 145 000,0 99 600,0 69%
2016 SZIF Kříž Pulčín 82 800,0 48 600,0 59%
2016 ZK Hasičské auto - Pulčín 920 000,0 750 000,0 82%

2017 MMR Most u rumánků 5 770 000,0 2 854
000,0 49%

2017 IROP Hasičská zbrojnice 3 250 000,0 2 925
000,0 90%

2017 MK Počítačová technika v knihovně 50 000,0 30 000,0 60%
2017 ZK Lesní hospodářský plán na 10 let 109 000,0 109 000,0 100%

2017 SFDI Lávka pro pěší a silniční přechod u OU 3 348 622,0 2 385
000,0 71%

2018 SFŽP Sluníčko zahradníkem - MŠ Francova lhota 1 439 161,0 498 127,0 35%
2018 SZIF Kříže pod kostelem 166 375,0 116 000,0 70%

2018 SZIF Lesní traktor 2 490 000,0 1 245
000,0 50%

2018 SZIF Vyvážecí vlek 895 000,0 450 000,0 50%
2018 SFŽP Revitalizace sadu Pulčín 640 000,0 130 000,0 20%

2018 MMR Oprava kominukace na Pulčín 3 070 000,0 1 535
000,0 50%

2018 SFŽP Protipovodňová opatření obce Francova Lhota 2 555 364,0 1 788
754,8 70%

2018 EK Wifi4EU 375 000,0 375 000,0 100%

 

Majetek obce

Obec  hospodaří  s  majetkem  movitým,  nemovitým  i  finančním  v  celkové  hodnotě  264  429  234  Kč.
Největší položkou  jsou budovy a stavby v hodnotě 219 841 146 Kč, druhou největší položkou jsou
pozemky v hodnotě 20 226 466 Kč a dopravní prostředky v hodnotě 10 783 070 Kč.  Z finačního majetku
obce je jedinou položkou akcie VaK Vsetín, kde obec vlastní 9000 akcií v celkové hodnotě 9 072 000 Kč.
Obec má závazky z minulých let v celkové výši 1 743 800 Kč, kdy plácí úvěr na výstavbu bytů, výstavbu
kanalizace a opravy místních komunikací. Příspěvek na činnost zřizovaných organizací (ZŠ, MŠ) činí 1 943
000 Kč na činnost ZŠ a 428 000 Kč na činnost MŠ. 

Nemovitý majetek obce se skládá z pozemků lesních o výměře 302,58 ha,  20,67 ha trvalých travních 
porostů, 21,63 ha komunikací a 16,32 ha ostatní plochy. Hlavními budovami, které obce vlastní jsou:
Kulturní  dům,  Mateřská  školka,  Základní  škola  s  tělocvičnou,  Požární  zbrojnice,  fotbalové  hřiště  se
zázemím, polyfunkční areál se zázemím, budova garáží a stolárna v Juráčkovém, Zdravotní středisko,
kaple Pulčín, IC Pulčín a 5 řadových domů s 15 byty.

Z těchto budov je již většina opravena  a slouží svému účelu. Posledními budovami jsou kulturní dům,
stolárna  a  garáže,  které  potřebují  opravit  střechu,  zateplit,  fasádu  a  vnitřní  vybavení.  V  rámci
Zdravotního střediska je vhodné vybudovat v patře nové byty, které by řešily bytovou nouzi občanů.
Součástí obecního majetku jsou i stavby pro provoz vodovodního řádu - 2x vodojem, které potřebují
zásadnější opravy pro zajištění funkčnosti a byla by vhodná i oprava vodovodního řádu, který v jedné
větvi vykazuje poruchy.
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Z movitého majetku jsou hlavními položkami stroje pro lesní provoz (2x traktor, vyvážečka, vlečky), stroje
pro provoz v obci (multifunkčí nakladač Avant s příslušenstvím, multikára), pro údržbu lyžařského vleku
(rolba), osobní auta pro správce budov, hajného a pro potřeby OU. Další vozidla jsou v majetku obce a
využívána pro spolkové účely - hasičská auta (2x Ford transit, Avia, Tatra). Dopravní prostředky pro
spolkové účely jsou v dobrém stavu mimo Avie, která již překračuje svoji životnost. Podobně jako Avia, již
stejně dosluhují i osobní auta určená pro správce budov a pro potřeby OU.

Hospodářská činnost obce se skládá především z lesního hospodaření, pronájmu obecních pozemků a
prostor.

Bezpečnost

Obec v současné době má vytvořen krizový plán, který odpovídá požadavkům a je propojen s krizovým
štábem ORP Vsetín. Povodňový plán končí v roce 2018 a pro rok 2019 vzniká nový povodňový plán spolu
s informačním systémem obce. Obec je začleněna do integrovaného zachranného systému Zlínkého
kraje. V rámci okresu Vsetín bylo evidováno 188 požárů za rok 2017, při kterých zemřela 1 osoba a 11
bylo zraněno.  Policií ČR , obvodním oddělení Horní lideč bylo za rok 2018 evidováno 3 trestné činy ( 2x
zanedbání  povinné výživy)  a  17 přestupků (15x přestupek proti  bezpečnosti  a  plynulosti  silničního
provozu). V roce 2017 bylo evidováno 8 trestných činů - nejčatěji krádež a zanedbání povinné výživy. V
roce 2016 bylo přestupkovou komisí řešeno 29 přestupků, v roce 2017 již bylo evidováno 51 přestupků.

Vnější vztahy a vazby

Obec je členem dvou sdružení obcí - Sdružení obcí Hornolidečsko a Mikroregion Vsetínsko. Obě sdružení
slouží ke společnému řešení problémů vzniklých při rozvoji samosprávy, při kulturním dění v obci a ve
vztahům k orgánům státní správy a vyšších samosprávních celků.

Sdružení  obcí  hornolidečsko sdružuje 15 obcí  z  okolí  obcí  Horního Lidče a Valašské Polanky.  Roční
poplatek je veden jako 150 kč za každého občana obce. Z minulých projektů  se obec podílela na řešení
projektů spojených s ukládáním bioodpadu. V současné době se řeší příprava cyklostezky BVV - Bečva-
Vlára-Váh,  která  protíná  území  obcí  a  je  důležitým článkem pro  rozvoj  turismu v  regionu.  Dalším
připravovaným projektem je výstavba společného domu sociálních služeb ve Valašské Polance, který by
zahrnoval jak terénní služby pro jednotlivé obce, denní stacionář a i domov důchodců.

Mikroregion Vsetínsko sdružuje 44 obcí a měst z bývalého okresu Vsetín. Hlavním řešeným projektem
bylo vybudování kanalizace pro členské obce s názvem Čistá řeka Bečva. V naší obci se tato akce
ukončila v roce 2015.

Obec nemá žádné další partnerské obce nebo regiony v ČR nebo v zahraničí.
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A.2 Východiska pro návrhovou část

Hodnocení předchozího období
Do  roku  2018  platil  v  obci  Mistní  program  obnovy  venkova  obce  Francova  Lhota  schválený
zastupitelstvem obce dne 18. července 2008. V dokumentu bylo stanoveno celkm 68 aktivit v celkem 8
oblastech. Z celkového počtu 68 aktivit bylo při aktualizaci v roce 2014 splněno 29 (42%) aktivit, 17
(25%) aktivit je splněno částečně a 22 (32%) aktivit splněno nebylo. Při vyhodnocení v roce 2018 bylo
splněno 33 (49%) aktivit, 20 (29%) aktivit bylo splěno částečně a 15 (22%) splněno nebylo.

Část nesplněných úkolů je spojena s nemožností  ovlivnění  rozhodnutí  jiné společnosti  (ČEZ, Inogy),
případně  s  nedostatkem  financí  na  jejich  realizaci.  Aktivity,  které  se  podařilo  zrealizovat  jsou  velmi
důležité pro další  rozvoj obce (výstavba chodníků v celé obci,  kanalizace, rekonstrukce ZŠ, zvýšení
atraktivity a zlepšení zázemí v místní části Pulčín pro turismus, třídění odpadů, a další). 

Pro návrhovou část bude i tento dokument důležitý v navázání na kontinuální rozvoj obce.

 

Dotazníkové šetření
V rámci zapojení občanů na rozvoji obce bude na obecních webových stránkách zveřejněn dotazník k
jednotlivým bodům programu rozvoje obce, kde mohou občané vyjádřit svůj nároz a naléhavost řešení
problémů v obci.
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SWOT analýza

Silné stránky

Bohatá spolková činnost
Dostatek řemeslníků
Dostatek řemeslníků
Jedinečný krajinný ráz
Obec je typickou ukázkou jihovalašské obhospodařované krajiny
Stabilní menší firmy v obci
Existence turistických atraktivit na území obce

Slabé stránky

Nedostatek pitné vody
Při dlouhodobém suchu jsou ohroženy domy v části Kupcova Kula, která nemá možnost připojení k
jiné síti a domy připojené na obecní vodovod
Pasport veřejného osvětlení
Chybející nformace o umístění a stavu veřejného osvětlení
Sběrný dvůr
Potřeba dobrého zázemí k ukládání odpadů.
nízká úroveň vzdělání obyvatel
Ve srovnání v průměry za celou republiku, nebo i v rámci kraje, okresu nebo ORP je naše obec
méně vzdělaná.
Pohraniční poloha obce
Obec leží na hranicích státu, okresu i kraje.
Klesající počet obyvatel
Vyšší nezaměstnanost
Vysoká vyjížďka za prací
Stárnutí populace v obci

Příležitosti

Automatizace veřejné správy
využití moderních technologií pro fungování úřadu a komunity
Přeshraniční spolupráce
Možnost navázání přeshraniční spolupráce s okolmíni obcemi, případně s obcemi s podobnými
problémy.
Rostoucí zájem o venkovský turismus
Trendem posledních let je venkovský turismus

Hrozby

Vysoké náklady na údržbu obecního majetku
Tlak na slučování obcí
Tlak na slučování obcí
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Strategická vize vyjadřuje představu, jak by obec měla vypadat za 20 let, tj. cca po roce 2040.
Vize a strategické cíle s ní spojené jsou rámcem, který musí obec respektovat při plánování konkrétních
rozvojových činností a projektů. Vychází z poznatků analytické části a z diskuzí členů zastupitelstva obce,
členů pracovní skupiny a podnětů od občanů.

 

Strategická vize zní:

Obec Francova Lhota

je příjemné místo místo k životu na valašské
dědině

s aktivními občany zachovávajícími zvyky a
tradiční hodnoty,

s moderní infrastrukturou a kouzelnou
krajinou

 

  Strategická vize je rozvinuta v podobě strategických cílů.  Strategické cíle jsou rovnocenné co do
důležitosti. Jednotlivé strategické cíle jsou doplněny komentářem naznačujícím souvislosti a rozvojové
principy spojené se strategickým cílem.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl : „1 Živá obec”
Francova Lhota je živou obcí a aktivními občany

Opatření : „1.1 Systematická a pravidelná podpora činnosti místních
spolků”
Podpora činnosti obecních spolků při jejich aktivitách, propojování činností spolků a
jejich vzájemná součinnost pro lepší život v obci

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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 „Vytvoření grantového systému pro podporu NNO v obci” 2015 - 2017 starosta 30 Vlastní

 „Organizovat pravidelné setkání s představiteli spolků” 2016 - 2018 starosta 7000 Vlastní

 „Výstavba místa setkávání členů spolků” -

Opatření : „1.2 Podpora místních talentů”
Podpora místních významných talentů ze všech oblastí činnosti Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Pravidelně vyhlašovat témata pro studentské práce a ocenit nejlepší” 2015 - 2020 starosta 25 Vlastní

 „Informování o úspěších Lhocanů” 2015 - 2020 sekretariát 0 Vlastní

Opatření : „1.3 Sport”
Podpora rozvoje sportovních aktivit a rozšiřování sportovních možností v obci Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava vleku” 2017 - 2020 starosta 1000 Externí

 „Zajistit správu zimního kluziště” 2015 - 2020 starosta TJ
Sokol 5 Vlastní

 „Správa sportovních areálů” -

Opatření : „1.4 Kultura”
Rozšíření a zlepšení nabídky kulturního vyžití v obci Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Pořádat a vylepšovat stávající kulturní akce pořádané obcí” 2015 - 2020 kulturní
komise 500 Vlastní

 „Přemístění a rekonstrukce knihovny” 2017 - 2017 starosta 300 Vlastní

 „Vybudování zázemí pro venkovní kulturní akce” -

 „Zlepšení kvality kulturního zázemí v kulturním domě” -

Opatření : „1.5 Školství”
Podpora vzdělanosti obyvatel ve všech věkových skupinách Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vytvořit dílny v suterénu školy” 2018 - 2019 ředitel ZŠ 400 Vlastní

 „Pořádat pravidelné setkání nad rozvojem obce se žáky ZŠ” 2015 - 2020 starosta 0 Vlastní

 „Rekonstrukce zahrady u mateřské školy” 2017 - 2019 starosta 1000 Externí

 „Volnočasové aktivity pro děti všech tříd” -

mateřská
škola,

základní
škola,
spolky

 „Obnova vybavení specializovaných tříd” -

Opatření : „1.6 Volnočasové aktivity”
Rozvoj volnočasových aktivit obyvatel a návštěvníků obce Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Rozvoj míst pro aktivní / pasivní odpočinek” -

„Komunitní centrum se zázemím” -

Cíl : „2 Vybavená obec”
Obec má dostatečné zázemí pro život

Opatření : „2.1 Kvalitní podmínky pro bydlení”
Rozvoj stávajících a tvorba nových míst k bydlení Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Příprava pozemků pro výstavbu bydlení” 2015 - 2020 starosta 5000 Vlastní
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 „Vytvořit fond na podporu oprav neobydlených domů pro nové
využití”

2015 - 2020 starosta 1500 Vlastní

 „Zavedení technické infrastruktury do nových míst” -

 „Změna územního plánu pro rozvoj bydlení” -

Opatření : „2.2 Kvalitní místní komunikace”
Údržba a zkvalitnění místních komunikací Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava místních komunikací na paseky” 2015 - 2020 starosta 8000 Vlastní

 „Oprava zábradlí u místních kounikací” 2018 - 2018 starosta 200 Vlastní

 „Plán zimní údržby” - Vlastní

Opatření : „2.3 Dokočení základní technické infrastruktury”
Rozvoj technické infrastruktury obce Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vodovod v místní části obce Pulčín” 2018 - 2020 starosta 150000 Externí

 „Podpora domácností v místní části obce Pulčín k řešení likvidace
odpadních vod”

2017 - 2020 starosta 1000 Vlastní

 „Posílení zdroje obecního vodovodu na Piastkovém” 2016 - 2019 starosta 1600 Externí

 „Oprava přivaděče obecního vodovodu Krajčovec a na Piastkovém” 2018 - 2020 starosta 12000 Externí

 „Revitalizace veřejného osvětlení v místní části obce Pulčín” 2017 - 2018 starosta 2000 Externí

 „Revitalizace veřejného osvětlení v obci Francova Lhota” -

 „Oprava a zkapacitnění vodojemů v majetku obce” -

Opatření : „2.4 Správné hospodaření s odpady”
Zkvalitňování nakládání s odpady Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Sběrný dvůr pro odkládání odpadů” -

 „Podpora recyklace odpadů” -

 „Snižování tvorby odpadů” -

Opatření : „2.5 Řešení krizových situací”
Tvorba zásadních dokumentů a plánů pro řešení krizových problémů, rozvoj spolupráce
s integrovaných systémem

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Povodňový plán obce” -

 „Prevence pořární bezpečnosti v obci” -

 „Příprava na dlouhodobé sucho” -

Opatření : „2.6 Kvalitní podmínky pro podnikání”
Rozvoj míst určených pro průmysl a podporu zaměstnanosti v obci Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Rozvoj ploch pro výstavbu nových podnikatelských subjektů” -

 „Možnosti pronájmu prostor pro podnikatele” -

 „Rozšíření možnosti poskytování kancelářských prostor” -

Opatření : „2.7 Vybavení pro zužitkování plodů země”
Zázemí pro zpracování pěstitelských plodů Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Výstavba sušírny ovove” -

 „Výstavba varny povidel” -

 „Zřízení obecního lisu pro moštování” -
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Opatření : „2.8 Sociální vybavení obce”
Zajištění sociálních potřeb obyvatel Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Domov pro seniory s možností denního stacionáře” -

 „Zajištění terénní pečovatelské služby pro indisponované občany” -

 „Sezonní ubytování v obci pro starší obyvetele z odlehlých míst obce” -

Cíl : „3 Pohledná obec”
Obec je příjemným místem k životu s kouzelnou krajinou

Opatření : „3.1 Komplexní pozemkové úpravy”
Zajištění vhodných ploch průchodnosti a pro všechny potřeby v obci Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Příprava komplexních pozemkových úprav” 2015 - 2018 starosta 500 Vlastní

 „Realizace vybraných opatření z návrhu komplexních pozemkových
úprav”

2018 - 2020 starosta 150000 Externí

Opatření : „3.2 Podpora péče občanů o vzhled obce”
Zkvalitnění vizuální reprzentace obce Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vyhlášení soutěže o květinovou výzdobu” 2015 - 2020 starosta 25 Vlastní

 „Pravidelné veřejné brigády na veřejné zeleni v obci” 2015 - 2020 kulturní
komise 25 Vlastní

Opatření : „3.3 Revitalizace hřbitova a okolí kostela”
Údržba a rozvoj pietních a sakrálních míst obce Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybudování kolumbária” 2016 - 2016 starosta 300 Vlastní

 „Rozšíření hřbitova” -

 „Úprava zeleně v intravilánu i extravilánu” -

Opatření : „3.4 Revitalizace středu místní části Pulčín”
Zlepšení pohledové situace středu místní části obce Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybudování pulčinské návsi ve středu obce” 2018 - 2020 starosta 1800 Externí

 „Nová organizace dopravy v místní části” 2015 - 2018 starosta 10 Vlastní

 „Doplnění mobiliáře v turisticky exponovaných částech” -

 „Vybudování odpočinkové zóny se zelení” -

 „Rozšíření turistických tras v okolí místní části” -

Cíl : „4 Moderní obec”
Správa obce je otevřená občanům a využívá moderních technologií při její správě

Opatření : „4.1 Otevřený a transparentní úřad”
Otevřené hospodaření a dostupnost služeb obecního úřadu Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Rozklikávací rozpočet obce” 2015 - 2015 starosta 80 Vlastní

 „Pravidelné komunitní plánování” 2015 - 2020 starosta 100 Vlastní

 „Lepší informovanost o práci úřadu a života obce” -

Opatření : „4.2 Moderní technologie na úřadě”
Začlenění nových technologií do správy obce Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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 „Pořízení GIS pro obec” 2015 - 2015 starosta 80 Vlastní

 „Pasporty komunikací, veřejného osvětlení, veřejné zeleně,” 2017 - 2019 starosta 20 Vlastní

 „Online zobrazení informací o technické infrastruktuře a pasportech” 2016 - 2016 starosta 100 Vlastní

 „Webový portál obce sloužící pro potřeby občanů” -

 „Dostupné přístupové body pro veřejné připojení k internetu” -

 „Informace pro občany formou sms / mobilní aplikace” -
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Zásobník aktivit

„Aktivity, které mají nižší důležitost, které se týkají pozdějšího období,
resp. různé další náměty na rozvoj obce. Využitelné pro aktualizaci či
tvorbu nového rozvojov0ho dokumentu.”

- 0
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B.3 Podpora realizace programu

Realizaci tohoto dokumentu zaštiťuje zastupitelstvo obce spolu s radou obce a vedením obecního úřadu.
Plnění cílů, opatření a aktivit bude hodnoceno jednou ročně zastupitelstvem obce pomocí stavu
jednotlivých položek jako splněno, částečně splěno, nebo nesplněno podobně jako tomu bylo u
předchozího dokumentu. Aktualizace dokumentu by měla probíhat vždy po ustavení nového
zastupitelstva, případně i v průběhu volebního období, pokud bude potřeba doplnit nebo aktualizovat
dokument.


