Číslo 57

Luženský zpravodaj
*** Vydal Obecní úřad Lužná dne 10. 12. 2018 ***
Pozvánka na 3. veřejné zasedání ZO Lužná
Datum konání : pondělí 17. prosince 2018 v 17:30
1. Zahájení
2. Schválení programu 3. zasedání ZO
3. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Projednání smlouvy poj. majetku obce a zastupitelů
6. Projednání a schválení inventarizace obecního
majetku a majetku MŠ
7. Rozpočet MŠ na rok 2019, rozpočtový výhled 2020
-2021
8. Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpad
9. Rozpočtové provizorium na rok 2019
10. Rozpočtové opatření 6/2018
11. Různé
12. Diskuse a závěr

Informace VaK Vsetín
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.,
oznamuje cenu vodného a stočného s účinností
od 1. ledna 2019:

Pozvánka na vánoční koncert CM Cyril
Srdečně zveme všechny občany na vánoční koncert
v podání cimbálové muziky Cyril, která si pro nás
připravila vánoční pásmo s názvem „Vinšujem
vám“. Koncert se uskuteční v neděli 16. prosince
2018 od 17:00 v KD Lužná. Přijďte se příjemně
předvánočně naladit.

Harmonogram svozu odpadů na 1. pol. roku 2019
Dolňansko:
25. ledna - plasty a nápojový karton
01. února - sklo barevné
08. února - sklo bílé
22. února - plasty a nápojový karton
01. března - papír
29. března - plasty a nápojový karton
29. března - sklo barevné
05. dubna - sklo bílé
26. dubna - plasty a nápojový karton
24. května - plasty a nápojový karton
07. června - sklo barevné
14. června - sklo bílé
21. června - papír
28. června - plasty a nápojový karton
Horňansko (za železničním mostem):
18. ledna - sklo bílé
25. ledna - plasty a nápojový karton
01. února - sklo barevné
08. února - papír
22. února - plasty a nápojový karton
15. března - sklo bílé
22. března - plasty a nápojový karton
05. dubna - sklo barevné
26. dubna - plasty a nápojový karton
03. května - papír
17. května - plasty a nápojový karton
31. května - sklo bílé
07. června - sklo barevné
28. června - plasty a nápojový karton
Svoz komunálního odpadu bude probíhat v celé
obci stejně jako letošní rok, tzn. v sudém týdnu
v úterý (první svoz v roce 2019 tedy bude 8. ledna
2019).
Svoz nebezpečného a objemného odpadu je
plánován na 25. května 2019.

Foto: archiv CM Cyril

Mikulášská obchůzka - poděkování

Plán nejbližších akcí v obci

Nikomu jistě neuniklo, že 2. prosince 2018 navštívil
naši obec sv. Mikuláš se svojí družinou. Obec Lužná
děkuje všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na
přípravě a realizaci této tradiční akce.

12. prosince
16. prosince
25. prosince
26. prosince
29. prosince
31. prosince
31. prosince
11. ledna
12. ledna
26. Ledna
23. února
03. března

- Obchůzka Lucek (v podvečer)
- Vánoční koncert (17:00, KD)
- Mše svatá (9:00, KD)
- Koledování u vánočního stromu (15:00)
- Turnaj v šipkách (14:00, „U Šajerů“)
- Silvestrovský fotbálek (13:00, hřiště)
- Silvestr. ohňostroj (20:00, U Paláčků)
- Luženské mlžení
- Tříkrálová sbírka
- Myslivecký ples
- Maškarní rockový ples
- Masopust

Obchůzka Lucek

Foto: Petr Topič

Hodnocení podzimní části fotbalové sezóny 2018/19
Podzimní fotbalová sezóna 2018/2019 je za námi.
Krátké zhodnocení připravil trenér družstva Lužná /
Valašská Polanka B David Adámek.
„Po domluvě s Val. Polankou jsme pokračovali v nastavené
spolupráci. Za cíl jsme si dali hrát horní polovinu tabulky, což
se nám i povedlo - skončili jsme na krásném 5. místě. Stále
však je co zlepšovat - chceme vytvořit tým, který by se tak
nějak sehrál, neboť jsme nastupovali na každé utkání v jiné
sestavě, ať už z důvodu zranění, zaměstnání a v neposlední
řadě i doplňování družstva z A týmu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Peťovi Matyášovi za
organizaci, která tomu dala řád, Štefanovi Kasančíkovi za
obětavost, kterou do týmu dává, dále panu Urubkovi,
Zemánkovi a Pechalovi za udírnu a sečení trávy, Martině
Filgasové za kvalitní obsluhu v bufetu, Josefu Maršálkovi a
Janu Filgasovi za jednání s A týmem, načež i trenéru A týmu
Romanu Kučerňákovi za uvolňování hráčů. Dále Laďovi
Matyášovi a Mirkovi Brhlovi za pořadatelskou činnost a také
všem hráčům za příkladný přístup k utkáním a tréninkům.
Z týmu bych chtěl vyzdvihnout hlavně Pavla Matyáše a Jana
Filgase za střeleckou mušku.
V neposlední řadě děkujeme obci Lužná a všem sponzorům.“

Ve středu 12. prosince budou po dědině obcházet
postavy oděné v bílém, zvané Lucky nebo Luce.
Obřad se váže ke svátku sv. Lucie, který se slaví
následující den. V rámci obnovení pradávné
tradice, která v Lužné zanikla pravděpodobně po
válce, prosíme, abyste postavy neodháněli od
svých domovů, pokud se rozhodnou zaťukat vám
na okna nebo vstoupit do předsíně. Postavy mají
za úkol očistit Vaše domovy a Vás od prachu,
pavučin a dalších nečistot pozemských
i nadpozemských. Umí zahnat také čarodějnice
a zlé síly. Pilné hospodyňky upozorňujeme, že
bude-li některá Luckama přistižena při přadení
nití, pletení či šití, mohou jim být tato vlákna dle
starodávné tradice rozstříhána a rozcupována.
Doufáme, že přijmete obnovení tradice jako malý
příspěvek k oživení předvánoční atmosféry
na dědině.
Dovolená na OÚ
Obecní úřad oznamuje občanům, že z důvodu
čerpání řádné dovolené bude poslední pracovní
den na obecním úřadě 19. 12. 2018 a prvním
pracovním dnem v novém roce 3. 1. 2019.
Vánoční přání
Obecní úřad Lužná přeje všem občanům
klidné, radostné a pohodové Vánoce.
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