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Vážení spoluobčané,
končící zima nám přinesla krásnou sněhovou nadílku, ale také spoustu sněhu na komunikacích. Jsem
přesvědčen, že jsme zimní údržbu zvládli i přes menší nedostatky ke spokojenosti všech občanů. Protože jsou
ale zimní radovánky již minulostí, dovolte, abych Vás seznámil s našimi plány na rok 2017.
Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen na prosincovém zasedání s příjmy ve výši 7 200 tis. Kč a výdaji ve
výši 8 200 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč bude kryt přebytky hospodaření z minulých let, který
činil k poslednímu dni roku 2016 více než 10 000 tis. Kč. Na straně příjmů předpokládáme naplnění rozpočtu
především daňovými příjmy. Na straně výdajů se pod čísly skrývají jednak běžné výdaje spojené s chodem
obce (svoz a likvidace odpadu, odměny zastupitelů, platy zaměstnanců a další provozní výdaje), ale také výdaje
spojené s aktivitami, které přispějí k rozvoji naší obce.
V oblasti místních komunikací jsme i pro rok 2017 pamatovali na jejich zhoršený stav, proto je v rozpočtu
zahrnuta částka na úpravu místní komunikace na dolním konci (u č. p. 45). Stávající vrstvy komunikace v délce
120 m budou odstraněny a nahrazeny novými, povrch komunikace bude vytvořen z asfaltového recyklátu.
Stavební práce provede pan Šimůnek za částku 223 tis. Kč.
Další komunikací, jejíž výstavba je v současné době již připravena, je chodník od Marijány k obecnímu
rybníčku. V lednu nabylo právní moci stavební povolení a ihned byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Následně jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, které vyhrála
společnost Izotrade s. r. o. s celkovou cenou 3 720 tis. Kč (předpokládané náklady činily 5 193 tis. Kč). Pokud
bude naše žádost úspěšná, což se dozvíme na přelomu května a června, budou stavební práce zahájeny zhruba
do jednoho měsíce.
Důležitou stavbou, která je v těchto dnech již v realizaci, je přestavba stávající ředitelny základní školy na
speciální učebnu. I přesto, že jsme výběrové řízení realizovali dvakrát, podal nabídku pouze jediný uchazeč,
kterým je Jiří Marinka s celkovou cenou 291 tis. Kč. Stavební práce postupují dle harmonogramu, a tak se
mohou žáci a učitelé naší školy těšit již počátkem dubna na novou učebnu, ve které budou vyučovány dělené
hodiny hlavních učebních předmětů.
Významnou položku rozpočtu tvoří částka ve výši 550 tis. Kč, kterou máme připravenou na nákup pozemků
školní zahrady a přípravu projektu na výstavbu hřiště s umělým povrchem. Po dlouhých jednáních se nám
podařilo přesvědčit královéhradecké biskupství, aby nám pozemky školní zahrady za částku 380 tis. Kč prodali.
Původní záměr směnit pozemky za zemědělskou půdu ztroskotal na odhadní ceně zemědělské půdy, kterou
biskupství neakceptovalo. Po převodu pozemků do vlastnictví obce zahájíme projekční práce, abychom na
sklonku roku měli připravené podklady k podání žádosti o dotaci na výstavbu tohoto hřiště.
V souvislosti s připravovanou výstavbou chodníku a rekonstrukcí elektrického vedení (odhadovaný termín
realizace je polovina roku 2018) jsme museli řešit otázku nového veřejného osvětlení. Po dlouhých debatách
s odborníky jsme dospěli k závěru, že s ohledem na charakter naší obce a vysoké pořizovací náklady LED
svítidel, zůstaneme u stávající technologie sodíkových výbojek. V současné době je připravena projektová
dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení, která počítá s tím, že v úseku od silnice I/35 ke škole a od
Marijány na horní konec bude zachováno nadzemní vedení, v ostatních částech obce přiložíme kabel veřejného
osvětlení a rozhlasu pod chodník a k výkopům ČEZu. Vzdálenost jednotlivých osvětlovacích bodů bude
v převážné části obce snížena na cca 45 m. Protože je rekonstrukce veřejného osvětlení závislá na spoustě
dalších faktorů (výstavba chodníku, rekonstrukce el. vedení), budeme muset tuto akci financovat z vlastních
zdrojů. Předpokládané náklady se pohybují kolem 3 000 tis. Kč.
Předtím, než Vás pozvu na akce, které se pro Vás v obci v nadcházejících dnech připravují, mám pro Vás, jak
to často bývá, dobrou a špatnou zprávu.
Špatná zpráva je ta, že se nám, ani po urgenci krajských radních a ředitele Správy silnic Královéhradeckého
kraje, zatím nepodařilo přesvědčit, že je nutná plošná oprava silnice procházející obcí. Bohužel si tak se vší
pravděpodobností budeme muset na opravu havarijního stavu komunikace v naší obci ještě nějaký ten pátek
počkat.
A nakonec dobrá zpráva. Po dlouhých jednáních a s velkou pomocí paní poslankyně Berdychové se podařilo
dojednat bezúplatný převod ½ budovy obecního úřadu do vlastnictví obce. Po schválení smlouvy
v zastupitelstvu bude odeslána k podpisu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a musí být ještě
posvěcena na Ministerstvu financí. Ale pevně věřím, že do půl roku bude budova v našem vlastnictví.

Plánů na rok 2017 i informací, které bych Vám chtěl sdělit, je mnohem více, ale do toho vydání zpravodaje se
již bohužel nevejdou. Celou řadu informací se však můžete dozvědět z našich nových internetových stránek
(www.luzany.cz), kde se také můžete zaregistrovat k odběru novinek, které Vám budou automaticky chodit do
Vašich emailových schránek.
Přeji Vám krásné jaro, hodně energie a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Škola Lužany zve všechny rodiče a děti a na Velikonoční dílnu, která se bude konat v úterý 4. dubna 2017 od
16 hodin v budově školy.
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Lužany se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna 2017 v době od 14 do 17 hodin.
K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
TJ Sokol Lužany pořádá v sobotu 15. dubna 2017 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 TJ Sokol Lužany.
Kominík (p. Sytenský) bude v obci provádět vymetání a revize komínů ve čtvrtek a v pátek 20. a 21. dubna
2017. Kdo máte o jeho služby zájem, přihlaste se na obecním úřadu do úterý 18. dubna 2017.
Kino Lužany zve děti a jejich rodiče v sobotu 22. dubna 2017 od 14 hodin do kina v Lužanech na loutkové
představení Jak šel Kozlík do světa. Pohádka vypráví o Kozlíkovi, který musí splnit tři úkoly, aby vysvobodil
zakletou princeznu. Přijďte všichni, jste srdečně zváni.
Obec Lužany zve občany na setkání se seniory, které se uskuteční v pátek 28. dubna 2017 od 14 hodin na
Kolibě. Součástí setkání bude kulturní program dětí z místní školy. Hudební doprovod zajistí Řehečské
kvarteto, 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.
Sběr nebezpečného odpadu (baterie, ledničky, monitory, zářivky, zbytky barev, léků, apod.) proběhne v naší
obci od pondělí 24. dubna do pátku 28. dubna 2017. V sobotu 22. dubna můžete odpad přinést od 8 do 11
hodin, v pracovních dnech v pracovních hodinách obecního úřadu (od 7 do 15 hodin).
Zápis dětí do MŠ Lužany se uskuteční ve středu 10. května 2017 v době od 14 do 17 hodin. K zápisu
přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Sezóna hokeje je ukončena a lužanský tým se sedmi body umístil v okresní soutěži jičínské hokejové ligy na
předposledním, devátém místě tabulky. I přesto našim hokejistům děkujeme za reprezentaci naší obce a do
další sezóny přejeme hodně sil.
Šachová soutěž se pomalu chýlí ke konci a po devátém kole je lužanský šachový tým na krásném čtvrtém
místě tabulky.
Fotbalová sezóna již klepe na dveře. Po zimní přestávce se naši dorostenci vrací na hřiště z druhého místa,
muži z místa devátého. Lužanské hráče můžete přijít povzbudit na tyto zápasy:
So 8. 4.
So 15. 4.
So 22. 4.
So 29. 4.
Ne 7. 5.
So 13. 5.
Ne 21. 5.
Ne 28. 5.
Ne 4. 6.
So 10. 6.
So 17. 6.

16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
14:00
14:00
17:00
10:00

Muži
Libáň – Lužany
Lužany – Milíčeves
Žlunice – Lužany
Lužany – Podhradí
Kopidlno – Lužany
Lužany – L. Bělohrad B
Hořice B – Lužany
Lužany – Nemyčeves
Stará Paka – Lužany
Lužany – Železnice
Lužany – Chomutice

So 8. 4.
Ne 16. 4.
So 22. 4.
Ne 30. 4.
So 6. 5.

13:30
14:00
13:00
14:00
14:00

Dorost
Jilemnice/Roztoky – Železnice/Lužany
Železnice/Lužany – Valdice/Robousy
Košťálov – Železnice/Lužany
Železnice/Lužany – Jičíněves
Sobotka – Źeleznice/Lužany
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