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 (520 let)

Počet obyvatel: 1 536

PSČ: 765 14

Adresa URL: www.francovalhota.cz

Facebook: fr.lhota

Sportovní možnosti Francova Lhota
V létě zde můžete provozovat turistiku a cykloturistiku po značených trasách v okolní přírodě. V obci
jsou hřiště - fotbalové, volejbalové, víceúčelové (v zimě kluziště), tenisové kurty. V zimě je zde
menší lyžařský vlek a možnost provozování běžkařského sportu. V obci provozuje činnost Hucul klub,
který nabízí možnost výcviku jízdy na huculských koních nebo hipoterapii a jízdu pro zdravotně
postižené (vhodné např. pro postižené roztroušenou sklerózou). V místní části obce Pulčín, v
blízkosti Pulčínských skal, mohou turisté využívat veřejné tábořiště.
Naučné stezky
Na Hornolidečsku byla vybudována hvězdicovitá síť naučných stezek. Pět z nich přivádí turisty na
Vartovnu z obcí Seninka, Leskovec, Valašská Polanka, Liptál, Jasenná a Pozděchov, šestá vede z Horní
Lidče k Informačnímu centru Pulčín. Společně s dříve vybudovanými naučnými stezkami
Vařákovy paseky I a II a Vizovické vrchy vznikla síť celkem 68 km vzájemně propojených naučných
stezek. Stezky připravil ČSOP Valašské Meziříčí, který tak po osmi letech splnil svůj cíl - spojit
naučnými stezkami všechna místa valašských válečných tragédií, které se v této oblasti odehrály na
konci II.světové války. Také na slovenské straně vedou k rozhledně dvě nové naučné stezky z obcí
Dohňany a Mestečko.
Naučná stezka Pulčínská cesta Trasa: Horní Lideč, nádraží ČD - Pulčín, rozcestí - Pulčín,
Informační centrum. Délka 6 km. Má 7 zastavení.
Naučná stezka vede malebnou kopcovitou krajinou s pastvinami a krýsnými výhledy, proto se věnuje
především valašské krajině. Další klíčové téma NS je křesťanská víra a péče o lidové
sakrální památky. První zastavení je u poutního místa zasvěceného Panně Marii, druhé je u tzv.
misijního kříže stojícího na místě, kde byly údajně pochovány oběti kuruckých válek.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/10091/francova-lhota/sportovni-aktivity/
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