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Pozvánka na 30. veřejné zasedání ZO Lužná
Datum konání : úterý 3.7.2018 od 18.00 hod.
1. Zahájení
2. Schválení programu 30. zasedání ZO
3. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Komunální volby 2018
6. Projednání Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti
7. Projednání a schválení Směrnice č.2/2018 - Práce
uživatelů v počítačové síti
8. Projednání Závěrečného účtu SOMV za rok 2017,
Zprávy č. 423/2017/IAK o výsledku přezkoumání
hospodaření SOMV za rok 2017 a Zprávy Revizní
komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření
s majetkem SOMV a jeho finančními prostředky za
rok 2017
9. Projednání majetkoprávních záležitostí obce
10. Projednání žádosti o finanční příspěvek
11. Rozpočtové opatření 3/2018
12. Různé
13. Diskuse a závěr

Projekty podporované Zlínským krajem
V letošním roce jsou spolufinancovány Zlínským
krajem tyto projekty:
•Pořízení hasičské výstroje - neinvestiční
dotace byla udělena do výše 63 000,-Kč.
•Podpora nákupu prostředků na hubení a
monitoring lýkožrouta - neinvestiční dotace
byla udělena do výše 20 300,-Kč.
•Regenerace veřejných prostranství v Lužné hřiště u bytovky. V tomto případě se jedná o
investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši
387 000,-Kč, současně však maximálně 49,97%
celkových způsobilých výdajů.

Harmonogram svozu tříděného odpadu na
2.pololetí roku 2018
13. července - sklo barevné - dolňansko
13. července - sklo bílé - horňansko
27. července - plasty+nápojový karton - celá obec
10. srpna
- papír – horňansko
10. srpna
- sklo barevné - horňansko
24.srpna
- plasty+nápojový karton - celá obec
24.srpna
- sklo bílé - dolňansko
14. září
- papír - dolňansko
14. září
- sklo bílé - horňansko
21. září
- sklo barevné - dolňansko
21. září
- plasty+nápojový karton - celá obec
5. října
- sklo barevné - horňansko
19. říjen
- plasty+náp. karton - horňansko
19. říjen
- sklo bílé - dolňansko
26. října
- plasty a náp. karton - dolňansko
2. listopadu - papír – horňansko
16. listopadu - plasty a náp. karton - horňansko
16. listopadu - sklo barevné - dolňansko
23. listopadu - plasty a náp. karton - dolňansko
23. listopadu - sklo bílé – horňansko
30. listopadu - sklo barevné - horňansko
7. prosince - papír – dolňansko
14. prosince - plasty a náp. karton - horňansko
14. prosince - sklo bílé - dolňansko
21. prosince - plasty a náp. karton – dolňansko
Součástí vývozu v horňansku je i č.p. 269, 68, 190,
181, 010 a celá ulice od Málků č.p. 174 až po
Mynáře č.p. 69.
Komunální odpad se vyváží každé sudé úterý.
Změna svozu komunálního odpadu v celé obci je ve
středu 26. prosince.

13. října - nebezpečný a objemný odpad
Dovolená na obecním úřadě
Z důvodu čerpání dovolených ve dnech od 23.7.2018
až do 3.8.2018 bude na obecním úřadě provoz
omezen.
V
. případě potřeby volejte tel.: 724 178677

Svatojánský oheň

Turnaj o Pohár přátelství
V sobotu 14.července se uskuteční IX.ročník
fotbalového turnaje o Pohár přátelství.
U nás tento turnaj bude již po třetí.
V loňském roce, kdy se turnaj hrál na Slovensku
v Liptovské Lúžne, jsme turnaj vyhráli a putovní pohár
je vystaven na obecním úřadě.
Turnaj není jen o tom, kdo vyhraje, ale především je
o vzájemných setkáních sportovců a obyvatel
spřátelených obcí.
V pátek 13.července 2018 proběhne na víceúčelovém
hřišti za dobrého počasí letní volejbalový turnaj.
Ve večerních hodinách Vás také pořadatelé zvou na
posezení při hudební produkci Davida Mišuna.
Program fotbalového turnaje:
10.00
Lužná u Rakovníka - Liptovská Lúžna
11.30
Slavnostní zahájení turnaje
12.00
Lužná u Vsetína - poražený z 1. utkání
13.30
Fotbalové utkání - staří páni
15.00
Lužná u Vsetína - vítěz z 1. utkání
16.30
Vyhlášení výsledků turnaje
Závěrečné přátelské posezení na tanečním kole a nebo
za nepříznivého počasí v sále KD.
Srdečně zveme na hezké sportovní setkání.
Den pro radost
V tomto roce se uskuteční 7.ročník akce
„Den pro radost“
v pátek 22. června na tanečním kole.
Pro účastníky je připraven opět kulturní program.
Od 10.00 hodin bude na tanečním kole Vojta Molek
se svými pejsky a bude možná projížďka na oslíkovi.
Od 12 .00 hodin bude možná projížďka na koních
HUCUL.
Ve 14. 00 hodin se uskuteční fotbalový zápas mezi
klienty sociálně terapeutické dílny a žáky Lužné.
Před fotbalovým zápasem budou vypuštěni holubi.
V 15.30 vystoupí dětské taneční skupiny ze ZŠ Valašská
Polanka
Od 16.30 bude hrát kapela z Valašské Polanky
Naty&Gents a Traverz rock z Lužné.
Přijedou i motorkáři.

Po celý den je zajištěno občerstvení.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

V sobotu 23.6. 2018 se uskuteční akce
"Svatojánský oheň". Oheň bude zapálen na
Vráblových pasekách u buku ve 20.30 hodin.
Hudba a bečka jsou zajištěné.
Špekáčky na opékání si zajistí každý účastník sám.
Při té příležitosti připomínáme Naučnou stezku
Vráblovy paseky.
Za nepříznivého počasí se akce uskuteční na
tanečním kole.
Srdečně zveme na hezkou procházku.
Pozvánka na tradiční soutěž SDH Luzná
V neděli 29.července 2018 se uskuteční na
fotbalovém hřišti 53.ročník soutěže

„ O zlatou přilbu luženských kotárů“.
Začátek ve 13. 00 hodin.
Občerstvení na tanečním kole je zajištěno.
Srdečně zvou hasiči.
AGROSPOL LUŽNÁ vyplácí nájmy za pozemky
AGROSPOL LUŽNÁ, s.r.o. oznamuje všem
vlastníkům pozemků, že již vyplácí nájmy za rok
2018. Vyplácení nájmů bude probíhat v pracovní
dny od 7.00 do 14.00 hod.
Vlastníci pozemků mohou nahlásit na tel:
724 178677, případně na emailovou adresu:
agrospolluzna@seznam.cz, bankovní spojení
a nájem jim bude následně zaslán.
Termín vyplacení nájmu je možné si také
dohodnout na tel: 571 446 110.
Oznámení rodičům
Během hlavních prázdnin bude mateřská škola
v provozu do pátku 13.7.2018.
Nový školní rok 2018/2019 bude zahájen
v pondělí 3.9.2018.
Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc
červenec se poměrně snižuje dle počtu dní
v provozu a to následovně:
126,-Kč za dítě s celodenní docházkou.
Stravné a úplata za měsíc červenec se bude
vybírat 11. - 13.7.2018.
Zděchovský krpál

Komunální volby 2018
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech
5. - 6. října 2018.
MK ČR E 22468

Ve čtvrtek 5. července se uskuteční ve
Zděchově sportovní akce bike-trail závodu
„Zděchovský krpál“.
Start dětských kategorií od 10.00 hodin
u koupaliště. Hlavní závod ve 13.00 hodin.

