Lužanský zpravodaj

~ č. 1/2014

******************************************************************************
Vážení spoluobčané,
z roku 2014 již uplynula dlouhá řádka dnů a je nejvyšší čas také na první Zpravodaj letošního roku. Na uplynulých jednáních
zastupitelstva jsme probírali několik bodů. S několika z nich bych Vás rád ve stručnosti seznámil.
Zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatném převodu dopravního automobilu Avia, který v naší obci sloužil potřebám dobrovolných hasičů od
roku 1991, kdy nám byl zásluhou tehdejších představitelů sboru požární ochrany bezúplatně převeden. S přibývajícími léty však údržba
tohoto automobilu představuje vyšší a vyšší finanční náklady, ani využití automobilu není tak časté (automobil v posledních letech
sloužil zejména k dopravě dětí na hasičské soutěže). Proto se zastupitelstvo po dohodě se zástupci hasičů usneslo, že převede automobil
bezúplatně do majetku obce Úbislavice, která jej bude využívat pro činnost jednotky ze Stavu. Za předpokladu, že by obec Úbislavice
chtěla do tří let automobil vyřadit, je dle smlouvy povinna automobil převést zpět do našeho vlastnictví. Toto opatření jsme přijali z toho
důvodu, aby nový vlastník automobil po převodu nevyřadil z užívání a neprodal jej na náhradní díly nebo nerozřezal do železného šrotu.
Snad jim bude automobil dlouho a dobře sloužit. Pro potřeby lužanských hasičů zůstane samozřejmě i nadále zachována cisternová
stříkačka Škoda 706 RTH.
Možná jste zaznamenali stavební činnost v hasičské zbrojnici. Naši hasiči si zde svépomocí z původní dětské klubovny vytvořili menší
klubovnu a hlavně šatnu pro členy jednotky požární ochrany. Rozšiřující se vybavení, které bylo nakoupeno zejména z prostředků
poskytnutých státem po loňských povodních, bylo totiž nutné uskladnit ve vyhovujících prostorách.
Nelze si nevšimnout stavebních prací na lužanském kostele. Po sérii jednání s památkáři, s farností a po dlouhé diskusi v zastupitelstvu
jsme nakonec dospěli k závěru, že poskytneme Římskokatolické farnosti Železnice, která je vlastníkem našeho kostela, dotaci na opravu
kostela ve výši 270 tis. Kč. Rozhodnutí to nebylo lehké, brali jsme v potaz, že kostel je ve vlastnictví farnosti, že se budou církvím vracet
nemovitosti a další argumenty pro i proti. Nakonec však převládl argument, že se návštěvník obce nebude ptát, zda je kostel ve
vlastnictví obce nebo ve vlastnictví církve, ale bude si pamatovat, že je v Lužanech ošklivý kostel. Druhým silným argumentem je
skutečnost, že kostel bude zdobit nebo hanět střed naší vesnice vždycky, a to bez ohledu na jeho vlastníka. Opravu po zhodnocení všech
nabídek provádí náš spoluobčan Ondřej Sklenář. V letošním roce by mělo být opraveno průčelí kostela (na něj byla poskytnuta dotace ve
výši 140 tis. Kč z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Brána do Českého ráje), levá část lodi kostela a
presbytář se sakristií (zde by měla být poskytnuta dotace ve výši 500 tis. Kč z prostředků Ministerstva kultury). Celkové náklady jsou
však 910 tis. Kč, rozdíl tedy činí 270 tis. Kč.
Kemp se dočká také změn, i když ne tak významných, jako kostel. V lednu jsme podepsali jednoletou nájemní smlouvu s panem Hůlou,
který provozuje také kemp v Jinolicích. Po vzájemné dohodě jsme opravili sociální zařízení, natřeli Kolibu, natřeli a vymalovali
palandové chaty a provedli ještě celou řadu drobných úprav, aby bylo na kempu vidět, že se o něj spolu s jeho provozovatelem staráme.
V záležitosti dluhu paní Šprdlíkové, byl Okresním soudem v Liberci vydán platební rozkaz k uhrazení dluhu ve výši 306 tis. Kč a úroků
z prodlení, které ke konci března činily 120 tis. Kč. U paní Šprdlíkové evidujeme ještě další pohledávku na doplatcích nájemného,
vodného a stočného ve výši 190 tis. Kč a úroky, které opět ke konci března činily 20 tis. Kč. Otec paní Šprdlíkové nabídl, že naši
pohledávku odkoupí, ale zatím jsme se nedokázali dohodnout na ceně. On nabízí 100 tis. Kč, zastupitelstvo požaduje minimálně 400 tis.
Kč (de facto se jedná o odpuštění úroků). V průběhu dubna se chceme všichni společně sejít a o celé záležitosti ještě diskutovat. Nabízím
však ještě jeden pohled. Za uplynulé čtyři roky uhradila paní Šprdlíková nájemné v celkové výši přesahující 1,5 mil. Kč, což je
v přepočtu na 1 rok částka srovnatelná s částkou, kterou dostáváme za pronájem kempu nyní. I když tato skutečnost ukazuje dle mého
názoru závažnost dluhu a jeho dopad na hospodaření obce v jiném světle, budeme se i nadále snažit tento dluh vymoct, nebo alespoň
vyjednat ty nejlepší podmínky pro jeho prodej.
Přejděme však raději k méně závažným tématům. Jedním z nich je diskuse nad změnou internetových stránek. Oslovila nás společnost
s nabídkou nové podoby internetových stránek obce. Stávající stránky jsou dle mého názoru graficky zastaralé, i když jejich provoz je
hlavně díky jejich správci J. Tringelovi bezproblémový, a to věřím nejen pro organizace, které na ně informace vkládají, ale také pro Vás,
jako pro jejich čtenáře. Škola se naše stránky rozhodla opustit, od poloviny května bude mít stránky nové na adrese www.zsluzany.cz.
Zajímal by mne tedy Váš názor, jestli chcete stránky změnit, co byste tam rádi našli, apod.. Názory můžete sdělit svému oblíbenému
zastupiteli, zaslat poštou nebo zveřejnit na diskusi na našich internetových stránkách. S diskusí na stránkách souvisí otázka, zda nepovolit
příspěvky pouze registrovaným uživatelům. Osobně jsem toho názoru, že není třeba omezovat diskutující přihlášením do té doby, dokud
se nebudou na stránkách v neúnosné míře objevovat urážky, výhrůžky nebo pomluvy. I když si hodně lidí myslí, že je internet anonymní,
dá se poměrně snadno zjistit, z jakého počítače byl i nepodepsaný příspěvek zveřejněn.
Od května máme na obci dalšího pracovníka, který bude mít na starost úklid a údržbu veřejných prostranství. Pokud bude schválena i
naše druhá žádost, měl by mu od června přibýt ještě jeden kolega. Na zaměstnance jsme dostali finanční příspěvek od Úřadu práce. Pro
obec by měli pracovat do konce října. Věřím, že si budou zaměstnání vážit, stejně tak jako si my všichni budeme vážit výsledků jejich
práce, a že bude tato spolupráce přínosem pro nás pro všechny.
Poslední zastupitelstvo odsouhlasilo také změnu pravidel prodeje dřeva z obecního lesa. Pořadník se dle mého názoru v praxi osvědčil a
věřím, že jsou pochybnosti ohledně prodeje dřeva z lesa rozptýleny. Vzhledem k tomu, že je o dřevo zájem a pořadník na samovýrobu
dřeva je plný na jeden rok dopředu, přistoupilo zastupitelstvo k úpravě pravidel, a to v tom směru, že od konce března se mohou do
pořadníku hlásit pouze občané s trvalým pobytem v obci Lužany. Vzhledem k situaci na trhu došlo také k navýšení cen palivového dřeva
(ceny dřeva ze samovýroby zůstávají nezměněny). Připomínám, že přihlášky do pořadníku je možné podávat pouze písemně
s vlastnoručním podpisem na obecním úřadu.
V letošním roce by se mohla naše obec dočkat celé řady stavebních úprav. Na základě poptávkových řízení jsme vybrali dodavatele
stavebních akcí, o kterých jsem Vás informoval v posledním Zpravodaji. Opravu nájezdu u Dolenských na dolním konci a dokončení
komunikace k rodinným domům pod vodojemem bude provádět společnost Zepos z Libuně. Předpokládaný termín realizace je srpen –
říjen. Stejná společnost by měla také provádět opravu komunikace k čistírně odpadních vod na dolním konci. Na tuto akci jsme žádali o

dotaci z Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje, naše žádost však nebyla úspěšná. Nyní bude záležet na zastupitelích, zda
se rozhodnou akci realizovat bez dotace nebo zda budeme čekat na příští rok. Koncem roku však končí platnost ohlášení stavebnímu
úřadu a museli bychom v případě odložení výstavby zařizovat nové ohlášení. Vybudování komunikace na horním konci u pana
Novosada, stejně jako vybudování kanalizace, provádí společnost Nadoz z Kumburského Újezdu. Zde by měly být práce dokončeny
začátkem prázdnin. Kanalizace k Plecháčovým má také svého dodavatele, kterým je společnost Obis, zde však stále ještě čekáme na
rozhodnutí Královéhradeckého kraje o dotaci. Obdobně je na tom stavba chodníku podél silnice II/501, kde je dodavatelem stavebních
prací společnost Izotrade. Rozhodnutí o přidělení dotace by mělo padnout v průběhu května. Celkově jsou pro letošní rok připraveny
k realizaci stavby v celkové hodnotě přesahující 4,5 mil. Kč. Dotace by v případě úspěšného projednání žádosti na chodník a na
kanalizaci činila zhruba 2 mil. Kč.
Předposlední zprávou, která se vejde do tohoto Zpravodaje, jsou úvahy o navýšení kapacity školky. Do školky se totiž dostávají silnější
ročníky minulých let a stávající kapacita školky, která činí 24 dětí, je nedostačující. O navýšení kapacity jsme uvažovali již s
Mgr. Monikou Tringelovou, která je aktuálně na mateřské dovolené, v její náročné práci pokračuje kolegyně Mgr. Jana Vávrová. Při
posledním jednání se zástupcem Krajské hygienické stanice naše nadšení z brzkého navýšení kapacity školky pod tlakem požadavků
hygieniků poněkud opadlo, určitě se však nenecháme odradit prvními problémy a budeme v našem úsilí pokračovat dál, abychom byli
schopni uspokojit požadavky našich spoluobčanů. Jsme si vědomi toho, že navýšení kapacity přinese určité provozní těžkosti, a před
samotnou realizací bude nutné provést stavební úpravy školy. Do nové třídy mateřské školy, kterou chceme na přechodné období zřídit a
navýšit tak kapacitu na cca 34 dětí, bude také nutné nakoupit vybavení. A všechny tyto činnosti se promítnou do výdajové strany
rozpočtu obce. Jsem však přesvědčen, že se nám tato investice v budoucnu vrátí.
Nejpozději na podzim letošního roku nás čekají volby do zastupitelstva obce. Kdo máte nápady, jak vylepšit život v naší obci, a nechybí
Vám chuť tyto nápady realizovat, uvažujte o možnosti kandidatury do zastupitelstva. Občané Vaše nápady ve volbách vyhodnotí a třeba
dostanete šanci v příštích čtyřech letech své nápady přímo uskutečnit.
Přeji Vám krásné jaro, věřím, že se potkáme na některé z akcí, na které Vás srdečně zveme v další části Zpravodaje, a nezapomeňte, že
jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Připomínáme, že poplatky za odpad a za psy byly splatné do 31. 3. 2014. Upozorňujeme, že 1. 5. bude ke každému neuhrazenému
poplatku za odpad bez výjimky připočteno 50 Kč, od 1. 7. bude připsáno ještě dalších 100 Kč. Kdo ještě nemáte uhrazené stočné,
proveďte platbu co nejdříve, jinak budeme i u těchto plateb nuceni přistoupit k zavedení pokut. Poplatky můžete hradit bezhotovostně na
účet obce č. 1161639379/0800 nebo v hotovosti v pokladně Obecního úřadu. Jako variabilní symbol platby uveďte 1340 + č.p. (pro č.p.
144 bude VS 1340144), u psů 1341 + č.p..
Kominík (p. Sytenský) bude v obci provádět vymetání a revize komínů ve čtvrtek a v pátek 17. a 18. dubna 2014. Kdo máte o jeho
služby zájem, přihlaste se na obecním úřadu do středy 16. dubna 2014.
Sbor dobrovolných hasičů Lužany bude v sobotu 19. dubna 2014 pořádat sběr železa. Železo nechte připravené za vraty nebo ho
navezte ke komunikaci až v den samotného sběru. V případě, že bude třeba zajet mimo komunikaci, sdělte tuto informaci členům SDH
Lužany.
Zveme občany na setkání se seniory, které se uskuteční v pátek 25. dubna od 14 hodin na Kolibě. Součástí setkání bude kulturní
program dětí z místní školy. Hudební doprovod zajistí pan Hofman, občerstvení bude připraveno. Svoz zajištěn obecním automobilem v
13:15 ze zastávky u čp. 200, v 13:30 od OÚ a v 13:45 od křížku a od Volšičkových, zpět dle potřeby. Pokud bude třeba zajistit
individuální odvoz, neváhejte se obrátit na zaměstnance obecního úřadu.
Tělovýchovná jednota Sokol Lužany, Sbor dobrovolných hasičů Lužany a obce Lužany zvou všechny spoluobčany na pálení čarodějnic,
které se uskuteční ve středu 30. dubna 2014 od 17 hodin na hřišti v Lužanech. Pro první návštěvníky budou připraveny buřty na
opékání. Čarodějnice, košťata s sebou! Občerstvení zajištěno.
Sběr nebezpečného odpadu (baterie, ledničky, monitory, zářivky, zbytky barev, léků, apod.) proběhne v naší obci od pátku 23. května
do pondělí 26. května 2014. V sobotu 24. května můžete věci nosit od 8 do 12 hodin a v pracovních dnech v pracovních hodinách
obecního úřadu (od 7 do 15 hodin).
Základní škola a Mateřská škola informuje občany, že s účinností od 1. 7. 2014 bude zrušena pevná telefonní linka do školy. Již nyní
můžete pro kontakt se školou využívat následující telefonní čísla: +420 730 891 194 ředitelka školy, +420 730 891 195 školní jídelna +
základní škola, +420 736 149 494 mateřská škola.
Připomínáme kontakty na Obecní úřad Lužany:
Pevná linka +420 493 597 178
Mobil +420 725 082 486 (starosta)

Email: urad@luzany.cz

Termíny utkání jarního kola fotbalové soutěže jsou již známy. Přijďte povzbudit naše hráče.
Datum
So 12. 4.
Ne 20. 4.
So 26. 4.
So 3. 5.
So 10. 5.
So 17. 5.
So 24. 5.
Ne 1. 6.
So 7. 6.
So 14. 6.
So 21. 6.

Čas
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Muži
Lužany – Žlunice
Valdice – Lužany
Lužany – Nemyčeves
Jičíněves – Lužany
Lužany – Chomutice
Podhradí – Lužany
Lužany – Lázně Bělohrad B
Miličeves – Lužany
Lužany – Kopidlno B
Lužany – Železnice
Hořice B – Lužany

Datum
So 26. 4.
So 3. 5.
So 10. 5.
So 17. 5.
So 24. 5.
So 31. 5.
Ne 8. 6.
So 14. 6.

Čas
14:30
14:30
14:30
14:00
14:30
14:00
14:30
14:30

Dorost
Lužany – Jičíněves
Chomutice – Lužany
Lužany – Podhradí
Miličeves – Lužany
Lužany – Železnice
Lužany – Valdice
Hlušice – Lužany
Lužany – Žlunice

