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Vážení spoluobčané,
Oslovujeme Vás touto cestou, jako nově zvolené vedení obce, poprvé od nastoupení do obecního
úřadu v listopadu 2018. Rádi bychom Vás touto cestou seznamovali s důležitými, i méně důležitými informacemi a událostmi, které se týkají života v naší krásné obci Lačnov. Našim cílem je zvyšovat informovanost občanů a být maximálně transparentní ke každému, kdo projeví zájem o to, co
se v obci a na obecním úřadu děje. Připomínáme, že informace ze zasedání zastupitelstva obce jsou
průběžně zveřejňované na webových stranách obce. Ten, kdo rád pracuje s chytrými telefony má
také k dispozici aktuální informace o Lačnovu v aplikaci V OBRAZE.
Školákům a studentům přejeme krásné prázdniny a všem ostatním příjemné dovolené a slunečné léto.
Oldřich Pechal, starosta; Ing. Rostislav Zvonek, místostarosta
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Ohlédnutí za událostmi posledních měsíců a týdnů
• Dlouho očekávané stavební práce
související s výstavbou chodníků, se rozběhly ještě před koncem roku 2018
a prakticky ihned se musely začít řešit
problémy s opěrnými zídkami, které
v projektu nejsou zahrnuté. Stavební práce na zídkách se řeší operativně, po konzultacích se stavební firmou. Obec je provádí sama a prostřednictvím vybraných
subdodavatelských firem. Cílem je provedení nejnutnějších oprav havarijního
stavu. Náklady na celkovou rekonstrukci
opěrných zídek jsou odhadované na více
5 mil. Kč, což je v současné době mimo
finanční možnosti obce.
• S výstavbou chodníků je spojeno
mnoho podmínek, které požaduje statní
fond dopravní infrastruktury, který na jejich výstavbu poskytl dotaci. Jedná se
např. o minimální šířku a příčný sklon
chodníku, nášlapnou výšku obruby a podobně. Z tohoto důvody musely být vyměněné obrubníky položené v době budování kanalizace. Vzhledem k chybějící
smlouvě s předchozím zhotovitelem obrubníků, nebylo možné špatně položené
obrubníky reklamovat. Další podmínkou
vyplývající z projektu z r. 2014, je vybudování nástupišť při autobusových
zastávkách. Proto bylo nutné nově vybudovat zastávky u obecního úřadu a u bývalého pohostinství U Trčků.
• Touto cestou také vyzýváme občany, aby na nových chodníkách nenechávali zaparkovaná vozidla. Chodníky
jsou určené pro chodce.
• Stejně jako opěrné zídky, nebyly
do projektu rekonstrukce chodníků, zahrnuté kanálové a silniční vpusti, jejichž opravu tak musí obec hradit
z obecního rozpočtu. Tato skutečnost
mrzí o to víc, že v jiných obcích je tato
položka běžně součástí projektů oprav
chodníků a bývá tak hrazená z poskytnutých dotací, protože se jedná o uznatelný náklad.
• Velkým problémem je také to, že se
doposud nedařilo dořešit majetkově
právní vztahy pozemků, na kterých
jsou chodníky i účelové komunikace
umístěné. Všechny komunikace v obci
bude nutné nechat zaměřit, provést majetkové vypořádání a následně nechat
zhotovit pasport všech komunikací.
Jednou z podmínek získání dotace
na chodníky je převod pozemků do majetku obce do 1 roku od kolaudace.
Občany prosíme v této souvislosti
o maximální spolupráci a trpělivost.
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• Obec ve spolupráci s MŠ a ZŠ zahájila tradici rozsvěcování vánočního
stromu, která se uskutečnila první adventní neděli r. 2018.
• Přestože v posledních letech jsme si
zvykli spíše na srážkově chudé zimy,
prakticky koncem roku 2018 a ihned
zkraje roku 2019 postihla obec sněhová
kalamita, kterou obec zvládla bez větších problémů. I tak někteří občané
projevovali určitou netoleranci tím, že
vyvolávali spory se sousedy kvůli spadu sněhu. Rozpočet obce musel být navýšený o náklady spojené s odvozem
sněhu a celkovou zimní údržbou, neboť
se při sestavování předchozího rozpočtu s tak vysokými náklady nepočítalo.
• V souvislosti se sněhovou kalamitou a zimní údržbou, bylo také nahlášeno několik pojistných událostí, u kterých dochází k postupným výplatám
pojistného plnění ze strany pojišťoven.
• V sobotu 16.2. 2019 se uskutečnil
již. 10. ročník Obecního koštu pálenek,
kysaného zelí a okurek. Nejlepší slivovici měl Rostislav Talafa, nejlepší jablkovici Rostislav Janáč a nejlepší hruškovici Marie Trchalíková. Nejlepší
kysané zelí i kyselé okurky přinesla
Magdalena Trčková.
• Obecní úřad vyhlásil na uvolněné
místo výběrové řízení na pozici technicko-hospodářský pracovník; přihlásili se 4 zájemci, výběrové řízení vyhrál Dušan Sucháček, který nastoupil
1.4.2019
• Odchodem do penze ukončil svoji
činnost jako obecní hajný Antonín
Kurtin, kterému tímto děkujeme a přejeme zasloužený odpočinek. Na jeho
místo byl ve výběrovém řízení vybraný
Libor Jahoda, který bude mít dělený
pracovní úvazek – 50% správce obecních lesů a 50% lesní dělník. Vzhledem
k tomu, že zároveň došlo k uvolnění
pracovní pozice správce odpadového
centra, byl na jeho místo vybraný
v rámci výběrového řízení Petr Vlček,
který nastoupil 2.5. 2019.
• Pietní akty nám každoročně připomínají na konci dubna a začátku května
tragický konec 2. světové války. Zástupci
obce se zúčastnili aktů na Ploštině,
v Leskovci a v Prlově. Za účasti hostů
z okolních vesnic, otce K. Janíčka, pod
záštitou hejtmana zlínského kraje
J. Čunka a dalších zástupců parlamentu
a senátu ČR, proběhl pietní akt
na Vařákových pasekách. Doprovodný

program byl zajištěný také v muzeu
v horní části obce, kde bylo možné
shlédnout dokumentární filmy a ukázky
historické výstroje, kterou používali partyzáni. Letos poprvé po 74. letech zástupci naší obce navštívili místo popravy 4 občanů z Vařákových pasek, které
se nachází v katastru obce Ratiboř.
• Po dlouhých letech se konečně podařilo zajistit provoz mateřské školy
během prvního prázdninového měsíce
července, což ocenilo spoustu rodin
s malými dětmi, které by jinak řešily
problém se zajištěním hlídání.
• Dokončené a předané byly stavby
zahájené předchozím vedením obce –
zateplení, nová fasáda a výměna oken
u obecních bytů v čp. 243 na hřišti
TJ Sokol v hodnotě 770.157 Kč, oprava
šaten, klubovny TJ Sokol a zázemí
pro spolkovou činnost v hodnotě
1.281.933 Kč a výstavba nového dětského hřiště v katastru obce „Pod
Javorkem“ v hodnotě 550.405 Kč,
• Převzaté od předcházejícího vedení
obce byly i již v různých fázích rozpracované projekty – výstavba sociálních
bytů rekonstrukcí bývalé noclehárny řidičů u kterých již bylo proinvestováno
833.909 Kč. Dále byla přes MAS
Hornolidečska podána žádost o rekonstrukci chodníků v horní části obce
(od točny k parkovišti u muzea) –
do 30.6. 2019 jsme neobdrželi stanovisko, zda nám bude vyhověno. Přes Státní
fond dopravní infrastruktury byla podána žádost o dotaci na rozšíření propustku na křižovatce rozcestí v dolní
části obce a rekonstrukci chodníků
z křižovatky na konec obce směrem
k Horní Lidči – tato žádost nebyla
schválena, jedním z důvodů bylo to, že
se jedná o velmi krátký úsek. Proto
obec osloví nového projektanta, který
do projektu zahrne i nový chodník
směrem z křižovatky ke kostelu.
• Generální opravy se musely zajistit
u strojního vybavení obce – obecního
traktoru Belarus a malotraktoru Vega,
sněhové frézy, traktorku na sekání trávy a osobního automobilu Škoda
Roomster. Stejně tak se muselo objednat nářadí do dílny hospodářského
pracovníka, neboť po převzetí dílny se
zjistilo, že výbava je naprosto nedostačující pro zajišťování drobných oprav
a údržby obecního majetku. Jsou to
opět výdaje nad rámec schváleného
rozpočtu.

• Opětovně vyzýváme občany, aby
nenechávali volně pobíhat svoje psy.
Také upozorňujeme občany, aby zajistili úklid po svých psech, se kterými se
pohybují po obci. Opakovaně se na
chodnících a místech, kde se pohybují
děti, vyskytují psí exkrementy, což je
velmi nehygienické.
• Obec získala bezúplatným převodem od Policie ČR osobní auto Škoda
Octavia bílé barvy a VW Transporter,
které budou sloužit potřebám obce.
• Ve dvou nájemních bytech v č.p.
280 musely být na náklady obce opravené ohřívače vody (bojlery).
• Rozpočet obce na rok 2019 byl
schválený ve výši 20.616.050 Kč, rozpočet základní školy byl schválený
ve výši 425.000 Kč a rozpočet mateřské školy ve výši 500.000 Kč.

• V rámci zlínského kraje se připravuje zásadní změna dopravní obslužnosti v obcích, která by měla být podle
původního plánu spuštěná v prosinci
2019. Cílem je zvýšení frekvence linek
v obcích tak, aby min. 1 krát za 2 hodiny měli občané k dispozici spoj a to
jak ve všední dny, tak o víkendech.
Druhou připravovanou změnou je integrace dopravního systému tak, aby bylo možné používat jednu jízdenku
na vlaky i autobusy. Projekt je aktuálně nicméně pozastavený – o schválených změnách budeme informovat.
• Nové vedení obce plánuje odkoupit
pozemek za kostelem, kde by bylo vybudované nové parkoviště pro návštěvníky kostela a hřbitova.
• Vzhledem k tomu, že nastává čas
prázdnin, apelujeme na rodiče, aby své

Výročí a jubilea

V měsících leden až červen 2019
oslavili životní jubilea:
Leden
Jindřich Sucháček
Marie Trčková
Jiřina Ovesná

81 let
81 let
80 let

Únor
Marie Obadalová

81 let

Březen
Ladislav Zvonek
Antonín Janáč
Františka Jahodová
Josef Mareček
Alois Maniš

89 let
88 let
83 let
81 let
75 let

Josef Trčka
František Mana

70 let
70 let

Duben
Ludmila Janáčová
Ludmila Zvonková
Zdislava Slováková
Anna Trchalíková
Jaroslav Vlček

81 let
81 let
75 let
75 let
70 let

Květen
Aloisie Trčková
Emílie Janků
Miloslav Trčka

90 let
83 let
80 let

Červen
Marie Zádrapová

89 let

Informace z obecního úřadu

Upozorňujeme občany, že odkládat odpady mimo vyhrazená místa
(vedle kontejnerů, před odpadové
centrum apod.) je považováno
za přestupek. Využijte služeb odpadového centra a nedělejte z naší obce
skládku.
Třídění odpadu není dobrá vůle ,
ale povinnost.

Každá domácnost vyprodukuje určitý druh a množství odpadů, které je
potřeba někam odstranit. Většina z nás
ví, kam s komunálním odpadem, který
vzniká běžným chodem domácností.
Tento komunální odpad končí v popelnicích a následně na skládce. Dál se
nevyužívá a zatěžuje životní prostředí.

Z komunálního odpadu je nutné pečlivě vytřídit všechny složky přímo
u zdroje vzniku – ve Vaší domácnosti,
a tím umožnit materiálové nebo energetické využití. Pokud nevíte, jak
správně třídit odpad, co se děje s vytříděný odpadem a další důležité informace, navštivte tento odkaz:
http://www.jaktridit.cz

Možná si kladete otázky: Proč třídit? Anebo: Mě se to netýká! Ať si třídí ostatní, ale já nebudu! Opak je pravdou, protože se to týká nás všech!
Při svozu odpadů se nám občas stane, že narazíme na odpady, které v dané nádobě nemají co dělat. Při třídění
je nutné dodržovat pravidla uvedená
v odkazech, bez kterých je následné

děti opakovaně upozorňovali, jak se
mají pohybovat po veřejných komunikacích. Opakovaně dochází k situacím,
že děti jezdí na koloběžkách či jízdních
kolech se sluchátky na uších a vůbec
nevnímají silniční provoz.
• Na webových stranách obec (www.
lacnov.eu) byl spuštěný rezervační systém pro víceúčelové sportovní hřiště,
pronájem společenských prostor čp.6
a prohlídek muzea. Na víceúčelovém
hřišti je možné kromě provozování míčových sportů, také pronájem tenisových a badmintonových raket.
• Z důvodu prevence poškozování veřejných objektů, byl na víceúčelovém
sportovním hřišti, dětských hřišť u muzea a Pod Javorkem a na sportovním
hřišti TJ Sokol, umístěný kamerový
systém.
František Hrabina
Marta Zádrapová

83 let
70 let

Noví občánci:

Lukáš Plšek
Lačnov 59
Marianna Fusková
Lačnov e.č. 07
Denisa Trčková
Lačnov 247
Alžběta Martinková
Lačnov 245
Gratulujeme!

Navždy nás opustili:

Ing. František Tichý
Lačnov 107
Gréta Sucháčková
Lačnov 19
Ing. Miroslav Trčka
Lačnov 196
Jindřich Sucháček
Lačnov 19
Petr Bartoš
Lačnov 67
Aloisie Manová
Lačnov 166
Upřímnou soustrast!
dotřiďování komplikovanější nebo dokonce znehodnocené.
Může nastat situace, že domácnosti
není vyvezena popelnice na směsný
komunální odpad. Důvod? Chybí žeton
nebo popelnice obsahuje jiný odpad,
než komunální např. stavební suť, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad, případně žhavý popel, který
může způsobit požár svozového vozidla či skládky.
Otevírací doba odpadového centra
(i během prázdnin): Středa a Pátek
8:00 – 17:00 hod. (přestávka 12.00 –
12.00 hod), Sobota 8:00 – 13:00 hod.
Mimo provozní dobu po telefonické
dohodě se správcem OC na tel.:
739 087 727.
Děkujeme, že správně třídíte!
Petr Vlček,
správce odpadového centra
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Termíny svozu odpadu v obci LAČNOV ve 2. pololetí 2019
měsíc

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

KOMUNÁLNÍ ODPAD - SKO
Netříděný domovní odpad popelnice
110 a 120 litrů
černý pytel

11.

8.

5.

3.

1. (pátek)

12.

25.

22.

19.

17.

14.

(27. pátek)

28.

interval svozu
týden
svozový den

1 x 14 dní
SUDÝ
čtvrtek
TŘÍDĚNÝ ODPAD - TŘO

PLASTY
žluté pytle, kontejnery 1 100 l
NÁPOJOVÉ KARTONY
oranžové pytle

10.

7.

4.

2.

6.

PAPÍR
modré pytle, kontejnery 1 100 l

12.

SKLO barevné
zelené pytle, kontejnery 1 100 l

19.

6.

8.

SKLO ČIRÉ
bílé pytle, kontejnery 1 100 l

26.

13.

15.

4.

18.

MŠ a Zš v 1. pololetí 2019

Mateřská škola

Mateřská škola v Lačnově je v letošním roce dvojtřídní, ve školním roce
2018/19 je zapsáno 39 dětí ve věku
od 2 do 6 let – 22 chlapců a 17 děvčat.
Kolektiv Mateřské školy:
Marie Vlčková – ředitelka
Markéta Kudelová – učitelka – třída
starších dětí „Motýlci“
Bc. Kateřina Šatková – třída mladších
dětí „Sluníčka“.
Součástí mateřské školy je školní jídelna:
Marie Baklíková – vedoucí stravování,
uklízečka
Iva Bařinková – vedoucí kuchařka
Eva Janošková – pomocná kuchařka,
příprava jídel pro cizí strávníky, uklízečka.
V kuchyni se připravuje denně strava pro 104 strávníků – 81 dětí – 22 seniorů a 10 ostatních dospělých.
Program MŠ nese v letošním roce
název „Rok s krtkem“. Smyslem programu je rozvíjet prostřednictvím herních činností kladný vztah k sobě,
k okolí, k přírodě, k prostředí, ve kterém žijeme, a také k pohádkám (sezná-
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mení s klasickými pohádkami, četba,
vyprávění). Základním prostředkem
práce v MŠ je hra, která přináší kladné
emoce, navozuje nové zážitky a využívá prvky zážitkové výchovy.

MŠ a rodiče

Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých
programů, podle svého zájmu vstupovat
do her svých dětí – včetně doby adaptačního procesu.

Projeví-li rodiče zájem, mají možnost
spolupracovat při vytváření plánů a programu MŠ, případně mohou kdykoliv
navštívit školu a zapojit se do her svých
dětí. Organizujeme společné setkání
a akce s rodiči. Usilujeme o spolupráci
rodičů při výchovně vzdělávací práci,
snažíme se různými způsoby zapojovat
rodiče do společných činností s dětmi
(Ježíškova dílna, Podzimní zahradní
slavnost, Maškarní karneval apod.).
Prohlubujeme spolupráci s rodiči předškolních dětí při přípravě na vstup do

1. třídy ZŠ. Využíváme nabídek rodičů
k opravám školního vybavení.
Společné akce pro rodiče s dětmi:
• Podzimní zahradní slavnost
• Mikulášská besídka – návštěva sv.
Mikuláše v MŠ,
• Rozsvěcování vánočního stromu
a příjezd sv. Mikuláše
• Oslavy všech svátků (Vánoce, Velikonoce, Den matek)
• Vánoční besídka
• Oslavy narozenin dětí ve spolupráci
s rodinou
• Dětský maškarní karneval
• Slet čarodějnic
• Besídka pro maminky
• Rozloučení s předškoláky – tablo dětí.
Marie Vlčková, ředitelka MŠ

Základní škola
Ohlédnutí se za školním rokem
2018/2019 – zamyšlení ředitelky
Základní školy Mgr. Olgy Jahodové
V době, kdy něco končí, můžeme začít bilancovat. Co se podařilo, co se nepodařilo, jakou příště najdeme cestu,
abychom napravili případné chyby…
Stejně tak je tomu, když končí školní
rok. Zdá se, že byl jako všechny ostatní,
protože vždy musíte dodržet stanovená
pravidla a osnovy. A přece je každý naprosto jiný. Tento rok nebyl výjimkou.
Společně s dětmi máme nové zážitky,
nové zkušenosti, nové znalosti, nové
kamarády. Ve školním roce 2018/2019
usedlo do lačnovských školních lavic
42 žáků, kdy první, druhý a třetí ročník
byl vyučován samostatně, čtvrtý a pátý
ročník se vyučoval spojeně. Při daném
školním režimu, kdy je potřeba ze strany žáků a pedagogů dodržet a splnit dané nemalé osnovy učiva, jsme vždy na-

šli chvíle, abychom si školní povinnosti
zpestřili. Na samém počátku školního
roku jsme navštívili Legiovlak
ve Valašských Kloboukách, v rámci environmentální výchovy jsme strávili
den v nádherné lačnovské přírodě, vyřezali jsme dýňová strašidýlka
na Halloween, zúčastnili se výstavy panenek, přicházející vánoční čas nám

připomněli školní čertíci a opravdová
Mikulášská družina, společně s rodiči
si užili vánoční tvoření, navštívili zábavní „vědecké“ centrum v Brně, v hudebním pásmu jsme se seznámili
s Antonínem Dvořákem, bobovali jsme,
oblékli skvělé karnevalové masky,
v rámci interaktivní besedy jsme zjistili, co je šikana a jak jí předcházet. Už
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také víme, jak si máme správně čistit
zoubky, jak se daří holubům u Jahodů
v Lačnově, k čemu slouží lačnovské odpadové centrum, uctili jsme památku
vypálených Vařákových pasek, popřáli
jsme maminkám k jejich svátku, navštívili bylinkovou zahrádku v Hostětíně,
v rámci školního výletu pak Olomouc
a své putování školním rokem jsme
ukončili v ZOO Lešná.
Školní rok 2018/2019 přinesl také
změny ve školské radě, což je orgán
školy umožňující rodičům, učitelům
a zřizovateli podílet se na správě školy.
Členové školské rady byli zvoleni dne
27. 3. 2019 a jsou jimi:
Za zřizovatele: 				
Ing. Rostislav Zvonek
- předseda školské rady
Za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Monika Vránová
- člen školské rady
Za zákonné zástupce žáků:		
Jitka Vlčková - člen školské rady

Milé děti, přejeme Vám krásné prázdniny, plné sluníčka, pohody a odpočinku.
Děkujeme rodičům za celoroční úsilí, čímž pomáháte nejen svým dětem,
ale také nám, všem pracovníkům Základní školy v Lačnově.
Mgr. Olga Jahodová, ředitelka ZŠ

Spolkový a společenský život v obci Lačnov

Sbor dobrovolných hasičů

				
V současné době je ve sboru 59 členů. Sbor je rozdělen na 3 soutěžní družstva a zásahovou jednotku, která je zařazena v kategorii JPO V.
Většina členů jednotky odpracovala desítky hodin údržbou techniky. Jsme sbor dobrovolných hasičů a tudíž
i veškerá práce odvedená pro
sbor je dobrovolná. A proto
se řídíme heslem: ,,BOHU
KE CTI, BLIŽNÍMU KU
POMOCI A VLASTI KU PROSPĚCHU“.
Nový rok 2019 pro nás začal smutnou
zprávou. V sobotu 5. ledna jsme se
v Horní Lidči rozloučili se zesnulým
bratrem Antonínem Pechalem. V ten
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samý den, večer jsme se zúčastnili výroční valné hromady v Lidečku.
12. ledna jsme zahájili plesem
ve Valašských Příkazích. Jakožto každý rok, tak i letos se jubilejního plesu
zúčastnila spousta členů.
V pátek 11. ledna jsme se
zúčastnili výroční valné hromady ve Študlově. Druhý
den nás přivítala Valašská
Senice na své výroční valné
hromadě.
Začátek března si již tradičně spojujeme s fašankovým průvodem obcí aneb „voděním
medvěda“. Fašankem končí doba zabijaček, svatebních hostin a zábav a začíná 40-ti denní půst před Velikonocemi.
Mládež SDH se postará o masky a zbytek členů s rodinnými příslušníky po-

může s organizací a rádi přiloží ruku
k dílu. Základem průvodu je bláznivá
svatba s družinou, kde nevěstu představuje muž a ženicha žena. Zbytek průvodu doplní masky z řad občanů, příbuzných a kamarádů. V průvodu nesmí
chybět zvířecí masky, voják, muzikant,
nevěsta nebo cikánka. Typický je medvěd, se kterým si v minulosti musela
každá hospodyně zatancovat“. Masky
měly svůj magický význam. Medvěd
měl zajistit dobrou úrodu, byl znakem
plodnosti a tanec s ním měl často erotický nádech. Během staletí do průvodu
přibyly také aktuální masky, kterými
místní lidé reagovali na politiku, kulturu či jiné dobově aktuální události.
Vždy se nás sejde kolem 50-ti lidí z toho cca 30 masek. V neděli naší obcí
prochází za doprovodu harmonikáře

tzv. „babkovníci“ zvaní též „cigáni“,
a jejich zpěv je slyšet na míle daleko.
Tradice fašanek, anebo také končin se
stala privilegiem hasičů, jelikož si tímto
způsobem hasiči dříve získávali finanční prostředky na hasičské vybavení.
V naší obci také poslední den v měsíci
březnu zakokrhal červený kohout – požár auta, jehož příčinou byla technická
závada. Od auta následně začala hořet
i dvojgaráž. Došlo tam k zahoření vrat,
podbití a částečně i střechy. V časném
zásahu požárních jednotek z Valašských
Klobouk, Horní Lidče, Francovy Lhoty
a samozřejmě i naší jednotky nedošlo
k velkým škodám na majetku majitele
a následně i sousedního obydlí.
V rámci prevence proběhla relace
v místním rozhlase ohledně vypalování
travního porostu a jejími následky.
Vypalováním může dojít ke vzniku velkých škod na majetku i na zdraví a životě, včetně ohrožení životů zasahujících hasičů.

27. dubna jsme se zúčastnili na svatém Hostýně 26. mezinárodní hasičské
pouti. Každým rokem si přicházíme pro
požehnání pro naši práci. Setkali jsme
se zde s hasiči z celé České republiky se
svými zahraničními kolegy Slovenska,
Polska a Chorvatska. 108 historických
praporů ze 100 registrovaných sborů
dobrovolných hasičů přivedlo účastníky
poutě do baziliky a jejího nejbližšího
okolí. Mši svatou celebroval arcibiskup
olomoucký mons. Jan Graubner. V závěru byly požehnané nové hasičské prapory včetně tabule pro označení hasičské zbrojnice. Následně druhý den
na Vařákových pasekách probíhá Pietní
akt. Památku obětí vypálení Vařákových
pasek, k němuž došlo 2. května 1945,

tedy na samém konci 2. světové války,
uctili v neděli 28. dubna formou pietní
vzpomínky.
V neděli 5. května jsme společně
s okrskem č. 8 ve Valašských Příkazích
oslavili svátek patrona hasičů sv.
Floriána.
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22. května se naší obci se nevyhnula
povodňová kalamita, kde při velkém
dešti došlo k zatopení sklepů v obchodě
u Bělašků, na obecním úřadu, základní
školy a dalších, kde jsme byli nápomocni při odčerpávání vody plovoucím čerpadlem. Dále jsme pomáhali při odčerpávání vody silnice u rybníků a dále
jsme za pomocí SDH Horní Lideč odstraňovali nánosy, které doplavila voda
z hráze rybníku. Zde hrozilo, že se hráz
protrhne pod tou tíhou vody a zatopí
obydlí pod těmito rybníky.
V měsíci květnu jsme také navštívili
jubilanty SDS - pana Miloše Trčku (80
let), Františka Trčku (60 let) a Ladislava
Změlíka (50 let). Ve středu 29. května
jsme se v Horní Lidči rozloučili s bratrem Pavlem Bělotou.
Červnový měsíc patří oslavám Božího
Těla. Svátek se slaví vždycky ve čtvrtek, letos to vyšlo na 21.6.
Členové výboru SDH se scházejí pravidelně každou první neděli v novém
měsíci nebo dle potřeby, kde probírají
a řeší aktuální záležitosti či činnosti
spojené s SDH.
Akce,
které nás v nejbližší době čekají:
Srpen
• akce pro děti se spaním na zbrojnici
(přesný název ještě nemáme ustanovený)
• pouť v kostele s praporem

Říjen
• volby do sboru SDH
• brigáda
• výlet pro členy sboru a jejich partnery
• hody
Listopad
• výroční valná hromada (30.11.)

Prosinec
• výroba adventních věnců
Zpracovala Jana Trčková,
kronikářka SDH

TJ Sokol Lačnov
Shrnutí sezóny podzim
2018 - jaro 2019
Muži sezóna
Po posledním jarním zápase se TJ
Sokol Lačnov umístil na 5. pozici 3.
třídy fotbalové soutěže ve vsetínském
okresu. Za umístěním v první polovině tabulky může zejména dobře odehraná podzimní část soutěže, kde se
většina utkání konala na hracích plochách soupeře z důvodu rekonstrukce
klubovny TJ Sokol Lačnov. Jarní část
soutěže pokračovala rovněž s dobrými výsledky a v jednu chvíli se dokonce objevily i myšlenky na historický postup do okresního přeboru.
Po několika zmařených zápasech se
však myšlenky na postup zcela vytratily. Tým po sezóně 2018/2019 očekává odchod dvou klíčových hráčů a bude tedy muset vyplnit tyto mezery
z vlastních řad, nebo sehnat nové hráče z okolních obcí.
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Žáci – kroužek
Sportovní fotbalový kroužek pro děti
je stále aktivní a narůstá své oblibě.

Pravidelné páteční tréninky navštěvuje
průměrně 10 dětí. Pokud bude zájem
u dětí a rodičů, TJ Sokol Lačnov by rád

přihlásil děti do oficiální soutěže v kategorii starší přípravka nebo mladší žáci. V tuto chvíli je přihlášení dětí do oficiální soutěže pro klub velká priorita,
a to vzhledem k naší vizi rozvoje další
fotbalové generace a také rozvoje sportu a mládeže v obci.
Běžkařské závody
26.1.2019 se konal druhý ročník běžkařských závodů v Lačnově s tratí okolo Sucháčkových pasek. Oficiálně se
do závodů přihlásilo přes 30 soutěží-

cích, včetně dětí. Vydařené akce se zúčastnilo okolo 100 diváků. Pokud bude
zájem a počasí bude přát i příští rok, TJ
Sokol bude mít snahu uspořádat i třetí
ročník.
Na sobotu 29.6.2019 klub připravil
sportovní odpoledne, v rámci kterého
se uskutečnil turnaj dětského fotbalového kroužku s dětmi z okolních obcí.
Sestaveny byly tři mládežnická mužstva včetně fotbalového kroužku obce
Lačnov. Přestávku mezi jednotlivými
zápasy vyplnil sportovní program pro

děti a také prestižní zápas starších pánů
obce Lačnov a Horní Lideč. Sportovní
odpoledne bylo zakončené zábavou se
skupinou Quatro.
Do budoucna se chceme angažovat
v projektu, řešící zavlažování travnaté
plochy hřiště. Pokud by žádný dotační
projekt nebyl k dispozici, tak se TJ
Sokol Lačnov pokusí alespoň o instalaci vlastního provizorního zavlažovacího systému.
Za TJ Sokol Lačnov
Rostislav Mareček

Činnost Klubu seniorů Lačnov - období od ledna 2019

Spolek Klub seniorů z.s. Lačnov se
schází pravidelně každé první pondělí
v měsíci v místnosti budovy č.p. 6. V minulém roce jsme navázali příhraniční
družbu s klubem seniorů z Lysé pod
Makytou. V měsíci lednu jsme je pozvali na naši výroční schůzi, kde se nám
představili s kulturním vystoupením.
V březnu jsme uspořádali v Horním
Lidči turnaj v bowlingu mezi klubem seniorů Lačnov a klubem seniorů z Lysé
pod Makytou. 31.3.2019 jsme pořádali
v areálu Muzea Vařákových pasek
na Kozinci čtvrtý ročník akce pod názvem: ,, Drhnutí péří, ukázka zpracování
lnu, ovčí vlny a výroba březových metel.´´ O tuto akci je celkem velký zájem
a přijíždějí na ni lidé z dost širokého
okolí Moravy i Slovenska. V květnu
jsme se zúčastnili v Lysé pod Makytou
sportovních her pořádaných místním
spolkem klubu seniorů. Těchto her se
zúčastnily obce Lysá pod Makytou,
Lůky pod Makytou, Lazy, Strelenka
a Lačnov. Domů jsme si přivezli i nějaké
medaile. Na začátku června jsme uspořádali výlet na Pustevny. Zde jsme se podívali jak probíhají práce na rekonstrukci chaty Libušín a prohlédli jsme si
malebný objekt Maměnka. Po nově otevřené stezce v oblacích Valaška, jsme
postupně vystoupali až nad vrcholky
stromů do výše 22 metrů. Všichni jsme

zvládli i 150m dlouhý lanový chodník.
Odměnou nám byl pak krásný výhled
na velmi vzdálené okolí.
Co chystáme do konce roku:
1. brigáda v kostele Panny Marie
Královny nebe a země před jeho plánovaným malováním
2. návštěva města Olomouc
3. zájezd do termálních lázní v Popradu
4. zájezd do hlavního města Prahy
5. výlet do Domu přírody Litovelského
Pomoraví v Horce nad Moravou
6. opékání u Zvonice ve Střelné
Další akce upřesňujeme vždy na našich
pravidelných setkání a schůzích.

Josef Kudela,
předseda Klubu seniorů.

Schola Farnost
Valašské Klobouky
Letos slavíme kulatiny!
Tak jako každým rokem, pořádá i letos naše schola letní dívčí tábor. Letos
je to v pořadí již třicátý ročník, což
znamená, že budeme slavit! ☺
Přihlásit se mohou dcérky již od první
třídy.
Za přípravný tým: K+A+J +M+A+Z
(kontakt: 604 338 408)
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Knihovna

Milí čtenáři, návštěvníci Obecní
knihovny, milé děti i dospěláci.
Dovolím si citovat z velkého díla
Luciuse Senecy:
„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“
Naše Obecní knihovna nám podle
těchto slov velkého filozofa, básníka
a dramatika nabízí:
1. poznání – v nabídce jsou knihy naučné i beletrie, literatura pro dospělé,
děti i seniory
2. učí nás – pro školáky jsou připravovány školní besedy naučné i zábavné, pravidelně jsou noví prvňáčci pasováni na čtenáře atd.
3. rozšiřuje naše obzory a povznáší nás
– všichni čtenáři si mohou vybrat
z pestré nabídky knih, probíhá vyhodnocení nejlepších čtenářů atd.
Z obecního rozpočtu, jsou nakupovány nové knihy, což přispívá ke slušné
obnově našeho knihovního fondu.
Knihy jsou obměňovány také „výměnným fondem“, který probíhá pravidelně čtyřikrát do roka mezi knihovnami našeho regionu.
Naše knihovna má také své webové
stránky www.lacnov.knihovna.info.
Zde si můžete mimo jiné prohlédnout
např. online katalog či naše aktivity.
Pravidelná otevírací doba knihovny
je vždy v pondělí 14:00-17:00 nebo jindy na požádání.
O nastávajících prázdninách bude
provoz knihovny omezen, tzn. že bude
zavřeno, nicméně bude možné se domluvit na výpůjčkách telefonicky na tel.
604 338 408.

Děkuji vám všem, kteří navštěvujete
naši Obecní knihovnu pravidelně či nepravidelně. Dětem přeji krásné prázdniny, dospělým příjemnou, odpočinkovou
dovolenou a nám všem hodně sluníčka
a radosti.
Na setkání po prázdninách v naší
Obecní knihovně se těší
Marie Trčková, vedoucí knihovny

Spolek Lačnovjané pro lepší Lačnov
Spolek LPLL čítá celkem 27 členů,
předsedou je Ing. Rostislav Zvonek.
Cílem je nabídnout zájmovou činnost
pro občany všech věkových kategorií,
kteří se rádi v rámci různých aktivit setkávají, baví a usilují o udržování a obnovu tradic.
V první polovině roku 2019 se uskutečnily tyto společné akce:
• 4. 1. výroční schůze, v rámci které se
hodnotil rok 2018, přijímali noví členové spolku a plánovaly akce na rok
2019
• 9. 2. návštěva mysliveckého plesu
ve Vlachovicích, kterého se zúčastni-
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lo celkem 28 tancechtivých
členů spolku a jejich partnerů a partnerek
• 7. 6. kácení Máje pro členy
spolku a jejich rodinné příslušníky, které se uskutečnilo v areálu muzea
Ve 2. pololetí 2019 plánujeme tyto akce:
• 18.8. účast v krojích na dožínkách v Horní Lidči
• 31. 8. pořádá spolek 4. ročník turisticko-zábavní akce

Činnost
keramického kroužku
I o prázdninách bude v nezměněném
provozu a ve stejných prostorách
(požární zbrojnice) keramický kroužek
– každé úterý 15.00 – 19.00 hod.
Poplatky: - děti 60 Kč, dospělí (místní)
– 80 Kč, - ostatní 100 Kč

Valašské túlání; i letos se můžete těšit
na 4 turistické trasy, zábavný program
pro děti a vystoupení členů klubů vojenské historie
• 22. 9. si připomeneme hody na
Matouše, které patří neodmyslitelně
k historii obce

• 5. 10. se uskuteční již tradiční zájezd
na Burčákový pochod.
Plánujeme také turistický výlet
na Slovensko a společné lyžování –
termíny zatím nejsou stanovené.

Zveme tímto také případné zájemce
o členství ve spolku Lačnovjané pro
lepší Lačnov, aby posílali přihlášky
(stačí krátký text volnou formou) na
info@lacnovjane.cz.
Ing. Rostislav Zvonek,
předseda spolku LPLL

Myslivecký spolek
Myslivecké sdružení Lačnov uplatňuje dlouhodobě v obci zásady ochrany
přírody, péče o zvěř a uchovávání mysliveckých tradic. Sdružení je samostatné od r. 1992, do té doby bylo spojeno
s myslivci v Lidečku. Po dobu samostatné existence se na místě předsedy
vystřídali 3 osobnosti – Alois Změlík,
Alois Martinka a v současné době již
11 rokem vede sdružení Karel Brhel.
Aktuálně má sdružení 18 členů a v posledních letech zažívá velký zájem ze
strany mladých zájemců o členství, kteří si průběžně podávají přihlášky.
V roce 2018 se podařilo svépomocí
a za přispění sponzorů vybudovat nový
taneční parket a průběžně probíhají
další práce za účelem zvelebení areálu
okolo myslivecké chaty. Postupně probíhají také opravy a výstavby nových
posedů a krmelců. Uplynulá zima byla
po dlouhých letech mimořádně bohatá
na sněhovou nadílku, což si vyžádalo
mimořádné nasazení členů mysliveckého sdružení při závozu a doplňování krmelců. Bylo také nutné prohrnovat vy-

brané lesní cesty, aby se
zvěř mohla vůbec ke krmelcům dostat, protože
jinak hrozí, že zvěř uhyne
vysílením.
V letošním loveckém
roce, který začal 1. 4.
2019 bylo odloveno 5 kusů srnčího I. věkové kategorie, 3 lišky a 5 divokých prasat.
Členové sdružení uspořádali 22. června zábavné
odpoledne pro děti, které
bylo vyplněné množstvím
zábavných aktivit souvisejících s myslivostí.
Večer se uskutečnila taneční zábava se skupinou
Fromus, kde se podávaly
vyhlášené zvěřinové speciality.
Upozorňujeme občany, aby dodržovali zásady klidu při pohybu v lese
a neplašili zvěř. Také žádáme, aby veřejnost nejezdila na motocyklech a čtyř-

kolkách po lesních cestách – opět dochází k plašení zvěře.
Karel Brhel,
předseda mysliveckého sdružení
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Včelařský spolek
Včelařský spolek ZO ČSV Lačnov,
byl založený ke konci roku 2018.
Aktuálně čítá 14 členů. Jsme však přesvědčeni, že včelaření, jako Bohumilá
činnost, novým způsobem osloví jak
starší, tak i mladší generaci spoluobčanů v naší obci, a jistě se někoho dotkne
natolik, že této lásce ke včelám doslova
propadne.
V první polovině letošního roku, proběhla v naší místní organizaci odborná
přednáška na téma „Chov včelích matek“ s přednášejícím lektorem panem
inženýrem Veverkou z výzkumného
včelína Kývalka u Brna.
V měsíci červenci nás měl čekat první ročník Medobraní, bohužel jsme ho
museli odložit až na příští rok. To ale
vůbec nevadí, protože aspoň se máme
na co těšit.

Rádi bychom v září otevřeli včelařský kroužek pro děti z prvního a druhého stupně ZŠ, podmínkou pro finanční podporu, zároveň pro jeho
registraci u ČSV a následné čerpání
z dotačního programu pro vyučujícího,
je stanoven počet minimálně pěti dětí.

Tímto tedy, chceme oslovit všechny rodiče, ať se zeptají svých dětí, jestli by se
chtěli stát, mimo jiné, včelaři, a pokud
projeví zájem: oslovte některého z včelařů, nebo nám napište na emailovou
adresu zolacnov@vcelarstvi.cz nejlépe
do konce měsíce července. V případě,
že bude naplněn alespoň tento minimální počet, proběhl by následně zápis,
a v září bychom otevřeli včelařský
kroužek.
Velkým tématem, které nám výhledově leží na mysli, jsou možnosti pro
vytvoření výukového včelína se třídou,
zázemím pro zpracování medu, vosku,
a prostorem pro vzdělávání v různých
enviromentálních otázkách. V návaznosti k tomuto projektu by se jednalo
i o vytvoření arboreta (parková sbírka

živých dřevin) včelí pastvy, naučné bylinné zahrádky, výsadby sadu starých
odrůd ovocných stromů, chov čmeláků,
vytvoření naučné včelí stezky s virtuálním včelím úlem, nebo naučné ptačí
stezky v korunách stromů. Z pohledu
dotačních programů, jsou tyto projekty
ve velké míře podporovány, takže nyní
vše záleží na domluvě s obecním úřadem a s majiteli pozemků.
Pokud se nám podaří dojednat nějakou zajímavou přednášku pro širokou
veřejnost, s workshopem pro děti, na téma přírody, proběhla by některé sobotní odpoledne na podzim v místním sále. Těšíme se na setkání s Vámi.
Vojtěch Vlček,
předseda Včelařského spolku

Pietní akt na Vařákových pasekách…
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