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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete informace o aktuálním dění v obci, ale také o tom, co se připravuje. První polovina roku 2020 byla zásadním způsobem ovlivněná nouzovým
stavem, který vyvolalo šíření nemoci Covid-19. V období březen až květen se prakticky zastavil život v celé zemi, velké množství firem přerušilo svoji činnost úplně, část jich převedla zaměstnance
do režimu tzv. home-office a uzavřely se školy na všech stupních. Nikdo z nás nepamatuje slavení
Velikonočních svátků v takové podobě jako tomu bylo letos. V červnu se konečně začal vracet život
do normálního stavu, což se projevilo také v naší obci, jak se o tom dočtete v textu dále.
Každopádně jsme moc rádi, že se v naší obci nevyskytl žádný případ nemoci Covid-19 a že nyní
můžeme touto cestou popřát všem spoluobčanům, ale také školákům a studentům krásné prázdniny, příjemné dovolené a slunečné léto.
Oldřich Pechal, starosta; Ing. Rostislav Zvonek, místostarosta

Uvnitř zpravodaje najdete:
Ohlédnutí za událostmi posledních měsíců
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU	
MŠ A ZŠ V 1. POLOLETÍ 2020
VÝROČÍ A JUBILEA	
SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
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Ohlédnutí za událostmi posledních měsíců a týdnů
• V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, který ovlivňoval život
nejen v naší obci, ale v celé zemi chceme touto cestou nejprve poděkovat
všem dobrovolníkům, ať už z řad občanů, firem, či zájmových spolků, kteří se zapojili do dobrovolného a bezplatného šití roušek, které mohly být
následně předané nejvíce ohroženým
věkovým skupinám obyvatelů Lačnova.
DĚKUJEME!
• Na druhou stranu je smutné, že
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým
stavem musíme konstatovat, že Zlínský
kraj vedený hejtmanem Jiřím Čunkem
fatálně selhal v několika důležitých oblastech. Konkrétně v prvních týdnech
nouzového stavu nechal kraj zcela
na jednotlivých obcích zajišťování
ochranných pomůcek a dezinfekce.
Obce si tyto prostředky zajišťovaly svépomocí anebo pořizováním přes e-shopy. Přitom pokud by Zlínský kraj zrealizoval tyto nákupy hromadně, tak
pořizovací ceny mohly být poloviční
a mohly se tak ušetřit částky v řádech
miliónů korun.

• Stejně tak Zlínský kraj věnuje minimální pozornost zlepšování dopravní
obslužnosti, která se rok od roku zhoršuje, zejména co týká dálkových spojů.
Místo zvyšování kultury cestování a zajišťování oprav a rekonstrukcí cest, nádraží a přilehlých parkovišť, se Zlínský
kraj věnuje megalomanským projektům
jako je výstavba nové krajské nemocnice, jejichž přínos pro občany je velmi
diskutabilní. Ani komunální politici
v rámci Zlínského kraje nemají dodatek
transparentních informací a vedení kraje
raději investuje čas a peníze do placené
inzerce v soukromých sdělovacích prostředcích, kde se místo rozumných argumentů prezentují pouze účelové, jednostranné a nepřesné informace.
• Také projekt změny dopravní obslužnosti v obcích, který rovněž zastřešuje Zlínský kraj v čele s hejtmanem

2 Zpravodaj obce Lačnov

Jiří Čunkem, a který měl zvýšit cestovní komfort obyvatelů, vedl k opaku
a např. cestující z Horní Lidče do Prahy,
či Olomouce si musí kupovat jízdenky
u dvou různých přepravních společností. Obáváme se, že sliby o zlepšení
a funkčnosti od 1.1.2021 jsou jenom
předvolebními sliby a situace se nebude
zlepšovat.
• Hospodaření za rok 2019 bylo uzavřeno schválením závěrečného účtu.
Celkové výnosy činili 17.179.286,36 Kč,
výdaje činily 15.379.288,94 Kč, zisk
za rok 2019 činil 1.799.997,42 Kč. Stav
na běžném účtu ke 31.12.2019 činil
8.673.430,32 Kč a hotovost v pokladně
činila 14.539 Kč.

Vítězem se stala firma OPEN REECO ze Vsetína s nejnižší nabídnutou
cenou 2.234.208 Kč vč. DPH, z toho
přispěje MAS Hornolidečsko částkou
1.045.000 Kč. Stavební práce budou
zahájené v průběhu prázdnin a měly
by trvat 4 měsíce.
• Během letních měsíců bude také
provedeno z již navezeného recyklátu
zpevnění plochy parkoviště u muzea.
• Aktuálně rozpracované projekty:
- rekonstrukce veřejného osvětlení
související s vyhlášeným dotačním titulem EFEKT, v rámci kterého bude provedená rekonstrukce
a dostavba chybějících úseků veřejného osvětlení
- výstavba chodníků od kostela
na křižovatku a dále chodníků
z křižovatky na kraj obce směrem
k Horní Lidči
- rekonstrukce šaten a společných
prostor v přízemí Základní školy
- revitalizace školního sadu a prostoru bývalé skládky v horní části
obce

• Také v první polovině roku pokračovaly v obci práce geometrů, kteří zaměřovali chodníky, aby mohly být dořešené majetkově právní vztahy
pozemků, na kterých jsou chodníky
i účelové komunikace umístěné.
Tentokrát se zaměřovala vedlejší komunikace ve středu obce. Zaměřovací
práce probíhaly také v jiných částech
obce, kde je potřeba napravovat dlouhotrvající nesoulady v katastrálních
mapách a skutečným stavem. Následovat
budou jednání s jednotlivými majiteli
a uzavírání potřebných smluv. Občany
prosíme v této souvislosti o maximální
spolupráci a vstřícnost.

• Na únorovém zasedání ZO byla
schválená vyhláška o nočním klidu,
která zakazuje používání zábavné pyrotechniky v katastru obce, s výjimkami 31.12. a 1.1. v pevně stanovených
hodinách.

• Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele chodníků v horní části obce,
navazující na stávající nové chodníky
a vedoucí k parkovišti u muzea.

• Obec získala bezúplatným převodem do svého majetku vozidla Škoda
Fabia Combi a Škoda Octavia Combi
a také zahradní traktor Stiga.

• Dále obec pořídila za částku
82.250 Kč užitkové vozidlo Multicar.
Znalecký posudek stanovil cenu vozidla na 197.000 Kč. Vozidlo bude sloužit
pro potřeby obce v souvislosti s pracemi zimní údržby a péči o obecní majetek. Pořízení Multicar bylo nutné zejména v souvislosti s náklady na opravu
vozidla Avia, u kterého skončila platnost OTK a další investice do tohoto
vozidla jsou neekonomické. Avia bude
v nejbližší době prodaná.
• Obec také prodala osobní vozidla
Škoda Octavia (25.500 Kč) a Škoda
Roomster (26.200 Kč) a čtyřkolku
CFMOTO (22.660 Kč).
• Poslední veřejnou akcí před zavedením ochranných opatření v souvislosti
s šířením nemoci Covid-19 byl obecní
košt, který se uskutečnil v sobotu 22.2.
Nejlepší slivovici měl Ladislav
Martinka, nejlepší jablkovici Robert
Beňo a nejlepší hruškovici František
Mana. Nejvíce chutnalo zelí Jaroslava
Hořáka a nejvíce bodů získaly okurky
Anny Svobodové.
• Dne 1.5. se v nouzovém režimu
uskutečnily za účasti několika zastupitelů, vedení obce a otce Mgr. Vojtěcha
Radocha pietní akty na Vařákových pasekách, Ploštině a Hošťálkové, kterými
jsme si připomněli smutné výročí umučení našich spoluobčanů.
• V sobotu 2.5. byl vyhlášený požární
poplach pro výjezdovou jednotku SDH
Lačnov, která společně s jednotkami
HZS z Val. Klobouky a SDH Hor. Lideč
uskutečnila výjezd k požáru lesního
porostu poblíž Trčkových skal. Příčinou
bylo pravděpodobně nezodpovědné
chování turistů ve volné přírodě, která
byla postižená extrémním suchem.
• 13.5. vznikla pojistná událost v objektu čp.6 tím, že prasknul ventil u ohřívače vody v kuchyňce a došlo k následnému zatopení okolních místností.
Z obecního majetku byla poškozená
myčka nádobí a varná konvice a také
došlo k poškození omítky. Kromě toho
byl vytopený sousední objekt sálu
a šenku Mája. Škoda, která nebyla doposud vyčíslená v konečné výši, bude
hrazená z majetkového a odpovědnostního pojištění, které má obec sjednané.

Palátové, které tímto děkujeme za vše,
co pro obec vykonala.

• Ke 31.5.2020 skončil pracovní poměr dlouholeté zaměstnankyni Marii

• Dne 23.6. se v místní knihovně
uskutečnilo pod dohledem Marie

Trčkové tradiční pasování čtenářů.
• Fotografie z většiny akcí, které se
uskutečnily v obci jsou ke zhlédnutí na:
https://www.lacnov.eu/obec-1/fotogalerie/

Zpravodaj obce Lačnov 3

Informace z obecního úřadu
Upozorňujeme občany, že odkládat
odpady mimo vyhrazená místa (vedle
kontejnerů, před odpadové centrum,
ale i kdekoliv jinde v rámci katastru
obce) je považováno za přestupek,
za který je možné uložit sankci až
50.000 Kč!
Zároveň upozorňujeme občany, že
do kontejnerů je povolené vkládat pouze k tomu určené druhy odpadů. Není
možné do kontejnerů na bioodpad vyhazovat sklo, prošlé potraviny v obalu,
kamení, či stavební suť, jako bylo opakovaně zjištěno – viz přiložená fotografie z června t.r. Toto jednání může být
posuzované jako nepovolené ukládání
odpadů mimo povolená místa a pachateli hrozí tedy sankce až 50.000 Kč.
Otevírací doba odpadového centra
(OC) v průběhu roku: středa a pátek
8:00 – 17:00 hod. (přestávka 12.00 –
13.00 hod), sobota 8:00 – 13:00 hod.
Mimo provozní dobu po telefonické
dohodě se správcem OC na tel.:
739 087 727.
Žádáme rovněž občany, aby plasty
do pytlů důkladně „sešlapávali“ a využívali pytle pouze na určený odpad
z důvodu neustálého nárustu spotřeby pytlů, za které obec platí poměrně
vysoké částky bez ohledu na to, zda
byly pytle skutečně zcela naplněné
odpady!
Také upozorňujeme, aby občané používali pytle s logem TS Vsetín, které
si vyzvedávají na obecním úřadu a nepoužívali vlastní – neoznačené pytle
s odpadky nebudou vyvážené.

Odpadky sesbírané podél cesty od rybníka k firmě Weekamp Doors.

Děkujeme, že správně třídíte, protože čím více třídíte, tím méně platí
obec za netříděný odpad a naopak
tím více peněz získává obec do rozpočtu za tříděný odpad.
V poslední řadě chceme připomenou,
že podle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, je občan povinný platit poplatky
za odpady tam, kde má trvalý pobyt.

Obec pořídila 1.500 ks nových známek na popelnice, tentokrát žluté barvy, které budou postupně dávané
do oběhu.

Parkování
na chodnících
Upozorňujeme dále občany, že stání
či parkování vozidel na chodnících není povolené a že chodníky se tím poškozují.
Také upozorňujeme, že stání vozidel
podél hlavní cesty je v rozporu se zákonem č. 12/1997 Sb. O bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích.
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pravu předškoláků a vzornou péči
o děti.

MŠ a Zš v 1. pololetí 2020
Mateřská i Základní škola byly
v souvislosti s nouzovým stavem uzavřené od 11.3. do 25.5.2020. V základní škole probíhala náhradní výuka
prostřednictvím elektronické komunikace na dálku a individuálních konzultací při dodržování přízných hygienických opatřeních.
Díky zapojení dobrovolníků, jmenovitě Lucii Obadalové a Gabriele
Sucháčkové, se obci podařilo na několik týdnů zajistit hlídání dětí v předškolním věku, které probíhalo v prostorách klubovny keramického kroužku.
Lucce i Gábině moc děkujeme za pomoc a skvělý program, který si pro děti
připravovaly.
V letošním roce se s mateřinkou rozloučilo 14 dětí, které po prázdninách

zamíří do školních lavic:
-	Adriana Černotová
- Veronika Důjková
-	Denisa Filová
- Klára Horejsková
- Vítězslav Janáč
-	Lukáš Krajča
- Vít Krajča
- Rosalie Müllerová
- Štěpán Obadal
- Jakub Vlček
-	Anežka Vlčková
-	Lukáš Zádrapa
-	Mikuláš Zvonek
-	Sabina Zvonková

Základní školu v tomto roce opouští
z 5. ročníku 9 žáků:
- Roman Černota
- Vojtěch Jahoda
- Ondřej Martinka
-	Michal Masař
- Valentýna Miklovičová
-	Silvie Obadalová
- Kamil Stieber
- Josef Trchalík
-	Monika Trchalíková

Děkujeme paní ředitelce Marii
Vlčkové a paní učitelkám Markétě
Kudelové a Kateřině Šátkové za pří-

Děkujeme pedagogickému sboru
pod vedením Mgr. Olgy Jahodové,
ve složení Mgr. Marta Odehnalová,
Mgr. Monika Vránová a Mgr. Marie
Brandštetrová za přípravu našich absolventů k pokračování studia na vyšším stupni základní školy.

Výročí a jubilea
V měsících leden až červen 2020
oslavili životní jubilea:
Leden
Marie Trčková
Jiřina Ovesná
Františka Fojtů
Věra Žvaková
Františka Marečková

82 let
81 let
75 let
75 let
75 let

Únor
Marie Obadalová
Vlasta Manišová
Františka Trčková
Božena Mierná
Ludmila Janáčová
Anna Trčková

82 let
80 let
80 let
80 let
75 let
70 let

Březen
Ladislav Zvonek
Antonín Janáč
Františka Jahodová
Josef Mareček
Marie Sucháčková
Marie Vlčková
František Baklík
Josef Kudela
Marta Vlčková

90 let
89 let
84 let
82 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let

Duben
Lidmila Janáčová
Ludmila Zvonková
Aloisie Baklíková

82 let
82 let
80 let

Květen
Miloslav Trčka

81 let

Červen
František Hrabina
Anna Hrabinová
Jan Sucháček

84 let
80 let
70 let

Gratulujeme!

Noví občánci:

Matěj Votoupal
Hana Sucháčková
Erik Dráb

Lačnov 219
Lačnov 285
Lačnov 297

Ludmila Kudelová
Marie Martinková
Josef Psota
Anton Ordelt
Ladislav Zvonek
Milan Změlík

Lačnov 67
Lačnov 10
Lačnov 50
Lačnov 265
Lačnov 204
Lačnov 56

Upřímnou soustrast!

Gratulujeme!

Navždy nás opustili:

Zdeňka Obadalová
Marie Zádrapová
Aloisie Trčková

Lačnov 202
Lačnov 195
Lačnov 196
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Spolkový a společenský život v obci Lačnov
Sbor dobrovolných hasičů
SDH Lačnov
Ještě před vypuknutím krize související s šířením nemoci Covid-19 a zrušením společenských akcí v zemi, se
místnímu SDH podařilo uspořádat tradiční Fašanky, které se letos konaly
o týden dříve. Opět jsme byli zaujatí nápaditostí a vtipností masek.
Děkujeme všem, kteří se podílí
na udržování této tradice v naší obci.

TJ Sokol Lačnov
V souvislosti s nouzovým stavem byla předčasně ukončená jarní část fotbalové sezóny. Muži TJ Sokol se umístili
na 8. místě okresní soutěže III. třídy
z celkovými 14 body. Aktuálně čekají
naši fotbalisté na rozhodnutí ohledně
podané přihlášky do soutěže III. třídy
OFS Zlín. Nová sezóna bude zahájena
tradičně v srpnu.
Starší přípravka bude pokračovat
v nové sezóně ve stejné soutěži jako doposud.

v první polovině roku se uskutečnil
pouze únorový turnaj v bowlingu, kterého se zúčastnili jako hosté Jednota
důchodců z Lysé pod Makytou.
Přejeme všem seniorům v obci, aby
se společenský život vrátil co nejdříve
do normálních kolejí.

Klub seniorů

Knihovna

Také činnost Klubu seniorů byla
ovlivněná nouzovým stavem, takže

Knihovna má své webové stránky
www.lacnov.knihovna.info. Zde si mů-
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žete mimo jiné prohlédnout např. online katalog či plánované aktivity.
O nastávajících prázdninách bude
provoz knihovny omezen, tzn. že bude
zavřeno, nicméně bude možné se domluvit na výpůjčkách telefonicky na tel.
604 338 408.
Děkujeme Marii Trčkové za vzorné
vedení místní knihovny a aktivní přístup k pořádání akcí pro děti i dospělé.

Rekultivace školního sadu

Farnost Valašské Klobouky
Také aktivity plánované farností
ve Valašských Kloboukách byly výrazně ovlivněné vyhlášenými opatřeními.
Kromě jiného byly posunuté termíny
biřmování, a to na neděli 30.8. a také 1.
svatého příjímání, které se letos uskuteční až v neděli 13.9. Oba obřady proběhnou ve Valašských Kloboukách.

Z Lačnova přistoupí k 1. svatému příjímání 9 dětí:
-

Lukáš Barák
Dominik Karola
Matěj Kudela
Tomáš Mierný
Adam Palát

Spolek Lačnovjané pro lepší Lačnov
V první polovině roku 2020 se uskutečnily tyto akce Spolku:
• 7.2. návštěva mysliveckého plesu
ve Vlachovicích
• 21.2. výroční schůze, v rámci které se
hodnotil rok 2019, přijímali noví členové spolku a volilo nové vedení

spolku. Nově byl předsedou spolku
zvolený Michal Šerý ml.
• 17.5. pochod po trase Valašského
Túlání pro členy a přátele spolku
LPLL
• 14.6. kácení Máje, které se uskutečnilo v areálu muzea a které bylo pořádané jak pro členy spolku a jejich

-

Aneta Sopková
Jan Vrána
Radim Vlček
Simona Vlčková

Všem dětem i dospělým přejeme, ať
si užijí tento významný den v jejich životě.
rodinné příslušníky, tak pro veřejnost.
Na druhou polovinu roku 2020 chystá spolek LPLL přednášku na téma poskytování první pomoci a posezení
u cimbálu (neděle 12.7.) a samozřejmě
hlavní akci spolku - 5. ročník Valašského
Túlání, které se letos uskuteční v sobotu 29.8.
Všechny srdečně zveme na Valašské
Túlání.

Myslivecký spolek
Myslivecké sdružení Lačnov si v letošním roce zvolilo na své jarní členské
schůzi nové vedení. Předsedou spolku
se stal jeho dlouholetý člen Rudolf
Miklovič, hospodářem Patrik Slovák
a členy výboru Radek Rumánek,
Ladislav Změlík a Ladislav Kubáček.
V sobotu 27.6. se uskutečnila již tradiční Pytlácká noc, doplněná o odpolední zábavný program pro děti, který
zahrnoval množství aktivit souvisejí-

cích s myslivostí a ochranou přírody.
Večer se uskutečnila taneční zábava se
skupinou Old Boys. Celý den byly podávané vyhlášené zvěřinové speciality
a vzhledem ke skutečnosti, že po dlouhých letech konečně v den konání nezapršelo, tak se celá akce mimořádně vydařila.
Myslivecké sdružení děkuje všem návštěvníkům za hojnou účast a podporu
místního Mysliveckého sdružení.
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Odjezdy autobusů od 25.5. 2020 - všední dny

Odjezdy autobusů od 25.5. 2020 - všední dny

Lačnov - točna Lačnov - rozcestí Směr

Horní Lideč - škola Lačnov - rozcestí

Lačnov - točna

4:07

4:11

Horní Lideč

4:21

4:25

4:28

4:40

4:45

Valašské Klobouky

5:44

5:49

5:55

6:00

6:05

Horní Lideč

6:26

6:31

6:34

6:40

6:44

Horní Lideč

7:11

7:17

7:20

7:30

7:35

Valašské Klobouky

10:06

10:12

10:15

10:17

10:20

Horní Lideč

12:11

12:17

12:20

12:40

12:44

Valašské Klobouky

12:35

12:40

12:45

12:50

12:53

Horní Lideč

13:52

13:57

14:02

14:05

14:08

Horní Lideč

14:46

14:52

14:55

15:00

15:03

Horní Lideč

15:31

15:37

15:40

16:20

16:24

Valašské Klobouky

17:49

17:55

17:58

18:10

18:15

Horní Lideč

19:01

19:07

19:10

19:10

19:13

Horní Lideč

Odjezdy autobusů od 25.5. 2020 - neděle a svátky
18:10

18:15

Odjezdy autobusů od 25.5. 2020 - neděle a svátky

Valašské Klobouky

17:36

17:42

17:45

Termíny svozu odpadu v obci LAČNOV

Komunální odpad
- SKO

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

měsíc

ve 1 . po l o l e t í 2020

10. (pátek)

6.

3.

2. (pátek)

12.

10.

23.

20.

17.

15.

interval svozu

26.

24.

čtvrtek
SUDÝ týden
26 svozů / rok

11.

9.

12 x ročně

30. (pátek)
Tříděný odpad PLASTY
OBALOVÉ KOVY

8.

7.

9.

14.

Tříděný odpad PAPÍR

3.

28.

Tříděný o. – SKLO
BAREVNÉ

17.

4.

6.

6 x ročně

Tříděný o. - SKLO
BÍLÉ

24.

11.

13.

6 x ročně

NÁPOJOVÉ
KARTONY
23.

6 x ročně

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle Zpravodaje.
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