Francova Lhota
Kraj: Zlínský

Okres: Vsetín

Správní obvod: Vsetín

GPS souřadnice: 49.201743N, 18.111748E

Nadmořská výška: 490 m n. m.

První pís. zmínka: 1500 (521 let)

Počet obyvatel: 1 514

PSČ: 765 14

Adresa URL: www.francovalhota.cz

Facebook: fr.lhota

O obci
Obec Francova Lhota leží v jižní části bývalého vsetínského okresu v údolí říčky Senice.
Skládá se z místní části Francova Lhota a Pulčín.

Historie obce
Vznik obce se vztahuje pravděpodobně do druhé poloviny 13. a první poloviny 14. století. V té době vznikaly
poblíž zemské hranice mezi Moravou a Uhrami vesnice pro posílení obrany této strany hranice...

Ubytování a restaurace
Ubytovací možnosti zahrnují ubytování v hotelu Ranč U Zvonu (51 lůžek), ubytování v soukromí (celkem
22 lůžek) a ubytování na bývalé vrátnici ZD (16 lůžek).
Stravování nabízí 3 restaurace s 277 místy a 1 vinárna s 35 místy.

Okolí a příroda
Obec leží v údolí říčky Senice a náleží do CHKO Beskydy. V horní části obce stojí památný
chráněný strom Kobzova lípa, stará 300-400 let. Dutý strom je opředen řadou pověstí.

Současnost obce
V současnosti se v obci nachází veřejný vodovod i plynovod, kanalizace s napojením na čističku
odpadních vod, pošta, mateřská škola, základní škola, veřejná knihovna, kulturní zařízení, galerie,
zdravotnické zařízení, tělocvična...

Sportovní možnosti
V létě je obec zajímavá pro turistiku a cykloturistiku po značených trasách v okolní přírodě. Mezi
oblíbené a turisty vyhledávané patří také Pulčínské skály.
V obci je zbudováno fotbalové, volejbalové a víceúčelové hřiště...

Památky a zajímavosti
Historickou dominantu obce tvoří kostel sv. Štěpána (1787) s farou a hřbitovem. K zajímavostem patří
moderní zvonice ve středu obce se zvonkohrou od Laeticie Ditrichové. Nedaleko Pulčína (v NPR
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Pulčín-Hradisko) je archeologická lokalita se sídlištěm lidu popelnicových polí ...

Doprava
Dopravu v obci zajišťují autobusové spoje.

Ocenění obce
Obec Francova Lhota získala v roce 2010 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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