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Pozvánka na 28. veřejné zasedání ZO Lužná

Pozvánka na Luženský jarmark 2018

Datum konání : úterý 10.4.2018 od 18.00 hod.

V sobotu 5. května se uskuteční již 11.ročník
Luženského jarmarku.
Jarmark bude jako každý rok doprovázen celodenním
kulturním programem.
K vidění bude tradiční jarmareční zboží a ukázky.
Proběhne soutěž v pojídání brynzy.
V hasičské zbrojnici bude ukázka foukání a malování
vánočních ozdob.
V prostorách MŠ bude probíhat den otevřených
dveří, výstava prací dětí MŠ Lužná a vystoupení
taneční skupiny YasmeenDance z Horní Lidče.
V zasedací místnosti kulturního domu budou ukázky
řezbářství a šití krpců.
O tradiční občerstvení se budou na tanečním kole po
celý den starat místní spolky.
Srdečně zvou pořadatelé.

1. Zahájení
- Zprava o bezpečnostní situaci v obci Lužná
2. Schválení programu 28. zasedání ZO
3. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace
MŠ Lužná za rok 2017
6. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace
MŠ Lužná sestavené k 31.12. 2017
7. Schválení dodatku ke zřizovací listině MŠ Lužná
8. Zpráva o hospodaření obce za rok 2017
9. Projednání majetkoprávních záležitostí obce
10. Projednání žádostí o finanční příspěvky
11. Rozpočtové opatření 1/2018
12. Schválení zástupce obce na Valnou hromadu
společnosti VAK Vsetín, a.s.
13. Různé
14. Diskuse a závěr
Připravujeme
V letošním roce se připravují především následující
investice a projekty:
•nákup ochranných prostředků pro hasiče
•Regenerace veřejných prostranství - Hřiště
u bytovky
•oprava mostku v Neratově
•příprava projektu pro SP - Chodník Neratov,
•drobné opravy komunikací
•dokoupení kompostérů
•oprava umělého trávníku na víceúčelovém hřišti
•oprava podlahy v sále KD
•budou pokračovat práce na Kapličce
•ve spolupráci s MMS Lužná budou pokračovat
práce na stavbě Myslivny

Velikonoční šachový turnaj
Šachový oddíl TJ Sokol Lužná pořádá v sobotu
31.3. 2018 v sále kulturního domu šachový
turnaj.
Propozice: Švýcarský systém na 9 kol,
tempo 2 x 13 minut s přídavkem 3vteřiny na tah.
Startovné 50,-Kč. Žáci a studenti 20,-Kč
Začátek v 10 hodin. Prezence 30 minut před
zahájením turnaje.
Srdečně zveme především neregistrované
příznivce šachové hry.

.

Příjemné prožití svátků velikonočních
přejí pracovníci obecního úřadu.

ZÁPIS DO ZŠ HORNÍ LIDEČ 130 (PRAKTICKÉ ŠKOLY)
Ředitel školy vyhlašuje zápis do 1. ročníku základní
školy (praktické) a nižšího stupně speciální školy,
který se bude konat
12. dubna 2018 od 13,00 do 15,00.
Základní škola Horní Lideč 130 zajišťuje vzdělávání
žákům s mentálním a kombinovaným postižením.
Je školou malotřídního typu a je rozdělena na dvě
oddělení - ZÁKLADNÍ ŠKOLA a SPECIÁLNÍ ŠKOLA.
Při škole funguje také školní družina.
Základní škola – vzdělává žáky s lehkým mentálním
postižením, žáky s autismem a ADHD.
Zaměřuje se na individuální přístup k žákům s důrazem
na praktičnost a jejich kvalitní přípravu na další
vzdělávání na OU a SOU, která je zajištěna například
vyšším počtem hodin pracovního vyučování.
Speciální škola – vzdělává žáky se středním, těžkým
a hlubokým mentálním postižením a žáky
s autismem.
Vyučování probíhá podle individuálních vzdělávacích
plánů s ohledem na možnosti a potřeby jednotlivých
dětí a je doplněno množstvím moderních metod práce
a různých terapií (canisterapie, hipoterapie,
míčkování, terapie snoezelenu, bazální stimulace,
metody alternativní komunikace, a podobně).
V rámci možností zajišťují osobní doprovod
žáků na cestě do školy a ze školy vlakem po trase
Vsetín - Horní Lideč a zpět.
Návštěva školy je možná po telefonické domluvě
kdykoli.
Více informací lze získat na webových stránkách
www.zsp-hornilidec.cz .
Kontakt: Jiří Plášek – telefon: 739314706, 571447319.
Volby do senátu
Z důvodu odstoupení senátora ing. Františka Čuby se
uskuteční volby do senátu i v naší obci a to v pátek
18.května a v sobotu 19 května.
Domovní kompostéry
V průběhu roku bude na obecní úřad pořízeno
dalších 30 ks domovních kompostérů.
Zájemci o kompostér se mohou přihlásit na
obecním úřadě.
.
Upozornění

Prosím občany, aby si pytle na tříděný odpad
chystali na svozové místo ne v den svozu ráno,
ale přede dnem svozu. Několikrát se stalo,
že pytle nebyly vyvezeny. Zvláště v letním období,
kdy se jezdí brzy ráno.
MK ČR E 22468

Den matek
Společenská a kulturní komise připravuje pro
všechny maminky oslavu Dne matek.
Oslava se uskuteční v sále kulturního domu
v neděli 20. května. Začátek ve 14.00 hodin.
Program si pro maminky připravují děti z MŠ
Lužná a DH Kotáranka.
Pořízení hasičské výstroje
Na základě žádosti ze dne 1.10.2017 byla
Zlínským krajem schválena dotace na
hasičskou výstroj pro jednotku SDH Lužná
na základě programu RP 12-18 - Dotace obcím
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Zlínského kraje.
Konkrétně se jedná o zásahový oděv,
zásahovou obuv, přilbu pro hašení ve stavbách
a ochranné rukavice. Vše po 5 kusech.
Neinvestiční dotace byla udělena do výše
63 000,-Kč, současně však do výše maximálně
69,28% celkových způsobilých výdajů na
realizaci projektu.
Byla provedena poptávka u čtyřech firem, které
se zabývají prodejem uvedené výstroje.
Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka
společnosti DUFFEK spol.s.r.o.
Domovní kanalizační přípojky
Upozorňuji občany, kteří se ještě nenapojili na
kanalizační stoku, že v případě kontroly budou
muset doložit jakým zákonným způsobem své
odpady likvidují.
Zápis do školky pro školní rok 2018/2019
Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ:
9.4.2018 v době od 8.00 do 13.00 hodin
Příjem žádostí o přijetí dítěte do MŠ:
15.5.2018 v době od 8.00 do 13.00 hodin
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
se uskuteční na obvyklém místě (za KD) v sobotu
19.5.2018 od 7.30 do 9.30 hodin.
Moravský myslivecký spolek Lužná bude v pátek
18.5.2018 od 16.00 hodin sbírat po obci železný
šrot.

