Číslo 50.

Luženský zpravodaj
***Vydal Obecní úřad Lužná 23.8.2017***

Informace o konání 24. veřejného zasedání
ZO Lužná
Datum konání: 11.9.2017 od 17.30 hodin
v zasedací místnosti KD
1. Zahájení
2. Schválení programu 24. zasedání ZO
3. Schválení návrhové komise a ověřovatelů
zápisu
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. 12BJ - pronájem bytu 158/09
6. Dohoda o vytvoření školského obvodu
7. Projednání majetkoprávních záležitostí obce
8. Projednání bezúročné půjčky
9. Zasněžování malého vleku
10. Rozpočtové opatření 4/2017
11. Různé
12. Diskuse a závěr

VALAŠSKÉ TŮLÁNÍ 2017

Honební guláš

Zájezd na posvícení

Výbor Honebního společenství ve spolupráci
s Moravským mysliveckým spolkem v Lužné zve
vlastníky honebních pozemků na tradiční posezení
na tanečním kole, kde bude připraven pro vlastníky
pozemků guláš.
Akce se uskuteční 26.srpna 2017.
Začátek v 16. 00 hodin.

V tomto roce se uskuteční zájezd na posvícení do
Lužné u Rakovníka ve dnech neděle 17. září až úterý
19.září. Odjezd autobusu od hospody u Šajerů je
v 9.30 hodin . Počet míst je 25.
Cena zájezdu 400,-Kč na jednoho účastníka.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.

Spolek Lačnovjané pro lepší Lačnov Vás srdečně zve
na 2. ročník kulturně-turistické akce Valašské tůlání,
které se uskuteční v sobotu 26.8. od 13.00 hod.
ve skanzenu v horní části obce Lačnov.
Zajištěno je spoustu dobré zábavy, jídla a pití,
speciální program připravil pro nejmenší návštěvníky
klaun Pepino Prcek. Těšit se můžete na ukázky
starých řemesel, řezbářských a domácích prací,
kterými ožije celý skanzen.
Uvidíte, jak se vyrábí sýr, stlouká máslo, peče chleba
a jak se dříve pečovalo o domácí zvířata.
Speciální vystoupení předvede Klub vojenské
historie GREIF s ukázkou historických vozidel, zbraní
a uniforem z 2. světové války.
Připravené jsou také 4 turistické trasy různé délky,
které vedou z Lidečka od Čertových skal, Vysokého
Dožínky v Lidečku
Pole z Envicentra a od lačnovských rybníků. Odvoz
na starty jednotlivých tras je zajištěn.
Obec Lidečko a Společenský klub Lidečko ve spolupráci Odpoledne bude hrát k poslechu cimbálová muzika
Mladá Jasénka, večer proběhne taneční zábava se
s obcemi Horní Lideč a Střelná Vás srdečně zvou na
Dožínky, které se uskuteční v areálu pod Čertovými
skupinou PRINZ.
skalami v neděli 27.8.2017.
Srdečně zve všechny občany Spolek Lačnovjané pro
lepší Lačnov.
Dožínky začínají mši svatou ve 13.00 hodin.

Pozvánka hasičů

Připomínáme
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
se na podzim uskuteční na obvyklém místě v sobotu
7.října.2017

V neděli 10.září 2017 se uskuteční za fotbalovým hřištěm
již 17. ročník soutěže veteránů
„O Putovní průdnicu“. Začátek je ve 1400 hodin.
Tradiční občerstvení je zajištěno. Všechny příznivce této
hasičské soutěže zvou hasiči z Lužné
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Fotbalová sezona začíná

Informace Českých drah

První zápas podzimní části soutěže III.třídy
odehráli fotbalisté na domácím hřišti. Soupeřem
jim byl fotbalový oddíl Leskovec a utkání skončilo
0:1 ve prospěch Leskovce.
Ve druhém zápase se hrálo utkání Nový Hrozenkov
- Val. Polanka B(Lužná) a skončilo 4:1 ve prospěch
Nového Hrozenkova.

Vážení cestující,
z důvodu výluky a omezené rychlosti vlaků v úseku
Valašská Polanka – Horní Lideč na trati 280 Hranice
na Moravě - Střelná, bude přijato následující opatření
v době od 4.9.2017 do 30.10.2017.

Rozpis na další zápasy:
27.8. Val. Polanka B(Lužná) - Halenkov B
2.9. Choryně B - Val. Polanka B(Lužná)
10.9. Val. Polanka B(Lužná) - Kladeruby
17.9. Lačnov - Val. Polanka B(Lužná)
24.9. Val. Polanka B(Lužná) - Střelná
1.10. Val. Senice - Val. Polanka B(Lužná)
8.10. Val. Polanka B(Lužná) - Růžďka
14.10. Ústí - Val. Polanka B(Lužná)
29.10. Val. Polanka B(Lužná) - Jablunka
5.11. Branky - Val. Polanka B(Lužná)
10.15

Všechny domácí zápasy začínají v
Zveme všechny fotbalové příznivce.

TJ Sokol Lužná pořádá jednodenní turistický
zájezd na Králický Sněžník

Osobní vlak 3263(Horní Lideč-Půchov, odjezd 6:44)
po dobu konání výluky nečeká na osobní vlak
3201(Hranice na Moravě - Střelná, obvyklý příjezd do
Horní Lidče 6:44).
Vlak Os 13264 jede v pracovní dny v úseku Velké
Karlovice – Vsetín o 5 min dříve oproti pravidelnému
jízdnímu řádu.
Vlak Os 23215 jede v pracovní dny v úseku Vsetín –
Horní Lideč o 15 minut dříve oproti pravidelnému
jízdnímu řádu.
Pravidelný odjezd ze Vsetína 12:30. Nyní odjezd ve
12:15 hodin
V tomto období se bude také opravovat železný
železniční most v Lužné. Železniční most bude
opatřen novým nátěrem, proběhnou práce na
výměně mostnic, železničním svršku, na sanaci
ložisek, opěr apod.
Výluka bude na koleji číslo 1.

Vypínání eletrické energie
Kdy: 16.9. 2017, odjezd autobusu v 5°° hod. od
kulturního domu v Lužné. Návrat ve večerních
hodinách.
Kde: Trasa ze Stříbrnice okolo pramene řeky
Moravy na vrchol KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU. Cíl trasy
bude na Dolní MORAVĚ (CCA 15 KM). Pro méně
zdatné turisty možnost kratší trasy na Stezku
v oblacích (cca 5 km).

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem
458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení
vysokého napětí bude přerušena dodávka el. energie
v části obce Lužná - č.p.31
Elektrická energie bude vypnuta dne 7.9.2017 od
7:45 do 15:45 hod.
Dotace schválena

Cena: (zahrnuje pouze autobusovou dopravu)
člen TJ nad 15 let: 200,- Kč
člen TJ do 15 let: 100,- Kč
ostatní nad 15 let: 300,- Kč
ostatní do 15 let: 200,- Kč

Jak jsme Vás již dříve informovali, požádala obec
Lužná o dotaci ze SZIF na nákup malotraktoru a malé
vyvážečky. Dotace byla schválena a v této chvíli nic
nebrání pomocí úvěru malotraktor a vyvážečku
koupit.

Platba a rezervace nutná do 31.8.2017
Vemte si kvalitní obuv, teplé oblečení a nějakou
svačinu.
Kontakt: Jiří Mišun tel: 725257381

Připravujeme
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30. září

- Otevření naučné stezky Vráblovy
paseky
8. října
- Vítání občánků
22.Října
- Beseda s důchodci
11.listopadu - Setkání heligonkářů

