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Vážení spoluobčané,
uplynulé dny nám přinesly několik významných změn, a já bych Vás rád v tomto vydání Zpravodaje s těmito změnami
seznámil.
Jak jsem informoval již v několika předešlých číslech, uskutečnili se počátkem října komunální volby. Složení zastupitelstva
doznalo několika podstatných změn. Ve volbách jsme zvolili celkem pět nových členů zastupitelstva a jeho složení pro
funkční období 2014 – 2018 je tedy následující: Ing. Tomáš Berger, Miloš Hofman, Bc. Jana Kašíková, DiS., Mgr. Jana
Kučerová, Petr Mach, Ing. Jaroslav Mikule, Ing. Martin Mitlöhner, Pavel Provazník a Petr Tománek. Na ustavujícím zasedání
jsem byl počátkem listopadu zvolen zastupiteli do funkce uvolněného starosty, jako neuvolněný místostarosta byl zvolen
Pavel Provazník. Chtěl bych na tomto místě poděkovat nejen jménem svým, ale také jménem kolegů zastupitelů za Vaši
důvěru, kterou jste do nás vložili. Pro všechny z nás je to velká odpovědnost a velký závazek vůči všem občanům naší obce.
A ještě jedno poděkování patří těm, kteří působili v zastupitelstvu v uplynulém období. Děkuji jim tedy touto cestou za jejich
energii a úsilí, které do aktivit zastupitelstva obce investovali.
V posledním Zpravodaji jsem sliboval, že v letošním roce ještě prodloužíme veřejné osvětlení k silnici I/35. Vzhledem
k určitým problémům s vydáním povolení bohužel nestihneme letos akci připravit a její realizaci budeme muset posunout až
na začátek příštího roku. Stejně tak se přesouvá také realizace kanalizace na horních Lužanech, kterou jsme měli mít
dokončenou letos na podzim. Zde nás zdržela dodavatelská společnost, se kterou bylo sice domluveno, že bude akce
dokončena do konce letošního roku, ve smlouvě je ale z důvodu čerpání dotace uveden termín dokončení v polovině roku
2015, který dodavateli nakonec vyhovoval víc, a my jsme na jejich požadavek přistoupili. Aby však nevypadala stavba
kanalizace pouze jako planý slib, byl v uplynulých dnech proveden přechod pod Studénkou a první dvě šachty nové
kanalizace jsou již na světě. Dodavatelé obou akcí přislíbili, že zahájí práce na obou stavbách hned na jaře, jen co to počasí
dovolí, takže se máme na jaře na co těšit.
Dalším projektem, který již delší dobu řešíme, je oprava komunikace k čistírně odpadních vod na dolním konci. Tento projekt
je zatím bohužel na mrtvém bodě, protože se nám příliš nedaří najít společnou řeč s vlastníky jednoho pozemku. Věřím ale,
že se nakonec přece jen dohodneme a nebude již nic stát v cestě realizaci tohoto projektu, který usnadní život nejen obsluze
čistírně odpadních vod, ale také majitelům a obyvatelům přilehlých nemovitostí. Ještě „staré“ zastupitelstvo rozhodlo, že
žádost o dotaci na tento projekt z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje podávat nebudeme a případnou stavbu
budeme hradit z vlastních zdrojů. Důvod je prostý – maximální možná dotace z programu pro rok 2015 je 600 tis. Kč (na
celkových 1,2 mil. Kč nákladů) a na projekt byl vybrán dodavatel s cenou 850 tis. Kč. A protože je jako jedno z kritérií
přidělení dotace také čerpání dotací v minulých letech (čím víc obec na projekty čerpala v minulých letech, tím menší je
šance na její získání), rozhodli jsme se nechat šanci získat dotaci v plné výši na nějaký větší projekt.
Pokud se bavíme o budoucích projektech, aniž bychom sepisovali a schvalovali nějaký program či prohlášení zastupitelstva,
shodli jsme se v zastupitelstvu na několika prioritách. Patří mezi ně vybudování nových chodníků v obci, dokončení opravy
pláště kostela, zasíťování pozemků ve vlastnictví obce nebo výstavba hřiště na školní zahradě. Všechny tyto projekty jsou
samozřejmě zatím pouze v hlavách jednotlivých zastupitelů a cesta k jejich dokončení bude dlouhá a trnitá, nicméně jsem
přesvědčen o tom, že jejich realizace je v horizontu roku 2018 reálná a věřím, že se povede ke spokojenosti všech.
Jako
malý
závdavek
úspěšně
rozpracovaného projektu, který už jen čeká
na pomyslnou třešničku na dortu, a kterého
jste si jistě již všimli, je oprava kostela.
V letošním roce byla provedena oprava
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
části fasády, přičemž celkové náklady
činily celkem 875 tis. Kč, dalších 25 tis.
Kč stálo přemístění elektroměru a 35 tis. Kč byly náklady na projektovou dokumentaci. Z této částky bylo celkem 500 tis. Kč
poskytnuto z Ministerstva kultury, 145 tis. Kč z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Brána do
Českého ráje a zbytek uhradí obec Lužany. Celkem by se tedy mělo jednat o 290 tis. Kč, z toho 270 tis. Kč v roce 2014. Pro
další léta ještě zbývá dokončit opravu fasády na severovýchodní straně, natřít věž, případně opravit křížek na věži a opravit
přístupovou cestu. Tím by mohla být oprava kostela z pohledu obce dokončena. Velmi hrubý odhad nákladů na provedení
těchto úprav je 500 tis. Kč, ale věřím, že se podaří sehnat nějaké finanční prostředky, aby mohl být tento projekt úspěšně
dokončen. Druhou akcí, která se letos na kostele odehrála, je oprava vitráží na okně v presbytáři. Oprava byla financována
z dobrovolného vstupného, které bylo vybráno při letošním červnovém koncertě, i když velkou část musel pan farář Kordík
předfinancovat z vlastních zdrojů. Snad se podaří vybrat zbývající částku při dalším koncertě, který naši spoluobčané ve
spolupráci s Římskokatolickou farnosti Železnice na příští rok připravují.
Se začátkem topné sezóny jsem hovořil s několika spoluobčany, kteří si stěžovali na zápach z lokálních topidel, konkrétně
z některých domů. Chtěl bych v této souvislosti upozornit, že spalování odpadů, ať na otevřeném ohni nebo v kotli, je
přestupek dle zákona o odpadech, za který hrozí fyzické osobě pokuta až do výše 1 mil. Kč. Významnějším argumentem,
proč se odpadů nezbavovat tímto způsobem je ale skutečnost, že pálením otravujeme sebe i své okolí, a to doslova. Pálením

odpadních materiálů vznikají kromě obtěžujícího zápachu také velmi nebezpečné látky (teploty v kotlích nejsou dostatečně
vysoké na to, aby dokázaly tyto láky zlikvidovat a domácní kotle nejsou vybaveny zařízením na odstraňování škodlivých
látek) a obzvlášť za špatných rozptylových podmínek se drží velmi dlouho při zemi a všichni je musíme dýchat. Nejvíce
jedovatých látek vzniká při pálení plastů, při kterém vznikají nebezpečné dioxiny, ale také při spalování starého chemicky
ošetřeného dřeva, nápojových kartonů a celobarevných letáků a časopisů. Chci Vás tedy touto cestou požádat, abyste odpad
odkládali do popelnic nebo na místa k tomu určená (kontejnery na tříděný odpad, kontejner na objemný odpad, sběrný dvůr
v Mlázovicích) a neotravovali spalováním odpadu nejen sebe, ale také lidi ve Vašem okolí.
V pondělí 8. prosince se od 19 hodin uskuteční již druhé zasedání zastupitelstva v novém složení. Na programu bude několik
zajímavých a důležitých bodů, jako stanovení poplatku za odpad, stanovení stočného nebo rozpočet na rok 2015, ale také
výběr provozovatele autokempu a Koliby. Již nyní víme, že v případě Koliby bude zastupitelstvo rozhodovat mezi dvěma
uchazeči, o pronájem autokempu projevil zájem jeden uchazeč.
Přeji Vám všem v průběhu sychravého podzimu hodně energie a sil a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Slibované spuštění nových stránek lužanské školy se poněkud posunulo, ale stránky v této chvíli fungují. Pokud jste
zapomněli jejich adresu, tak pouze připomínáme http://www.zsluzany.cz
Základní škola a Mateřská škola Lužany zve všechny občany na 7. ročník soutěže v pečení „Lužanská buchta“, tentokrát
na téma závin, a to ve slaném i sladkém provedení. Soutěž se uskuteční v pondělí 24. listopadu 2014 od 16 hodin v budově
lužanské školy. Ceny pro soutěžící jsou připraveny. Přijďte si zasoutěžit nebo jen ochutnat.
Obec Lužany a Základní škola a Mateřská škola Lužany zvou všechny spoluobčany na rozsvícení vánočního stromečku,
které se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 17 hodin na návsi. Rozsvícení budou doprovázet básněmi a písněmi
děti z místní mateřské a základní školy. Přijďte se naladit na přicházející adventní čas. Drobné občerstvení zajištěno.
Základní škola a Mateřská škola Lužany žádá všechny spoluobčany, kteří by měli zájem o výuku anglického jazyka, aby se
přihlásili do pátku 5. prosince na adrese zs.luzany@email.cz nebo osobně ve škole. Zájemci by měli mít osvojeny alespoň
základy anglického jazyka. Podrobnosti o ceně a termínech kurzů budou známy po zjištění počtu účastníků.
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny své členy a příznivce na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu
6. prosince od 19 hodin v sále hasičské zbrojnice. Na programu je mimo obvyklých bodů volba představitelů sboru.
Občerstvení zajištěno.
Obec Lužany a Základní škola a Mateřská škola Lužany zvou všechny spoluobčany na vánoční zpívání v kostele, které se
uskuteční ve čtvrtek 18. prosince 2014 od 18 hodin v kostele sv. Maří Magdalény v Lužanech. Vánoční atmosféru
připomenou skladbami děti z místní školy za doprovodu Mgr. Pavla Krčmárika. Drobné občerstvení bude připraveno, všichni
jste srdečně zváni.
Již před několika týdny bylo ukončeno podzimní kolo fotbalových soutěží. Muži se od zahájení soutěže pohybovali ve středu
tabulky, ale po posledních třech prohraných zápasech budou muset přezimovat na 9. místě. O poznání lepší výsledek
předvedli dorostenci (kteří jsou pro letošní sezónu sloučeni s dorostenci z Milíčevsi), z deseti zápasů jich dotáhli sedm do
vítězného konce, a proto je může přes zimu hřát třetí místo.

Podobně jako lužanským fotbalistům se letos nedaří ani
lužanským hokejistům v druhé Jičínské hokejové lize
neregistrovaného hokeje. Po šesti odehraných zápasech
letošní sezóny jsou až na osmém místě. Přijďte je podpořit
k lepším výsledkům na další zápas, který bude odehrán ve
středu 26. 11. 2014 od 20:15 na zimním stadionu v Jičíně
s mužstvem Žraloci Jičín.

