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Vážení spoluobčané,
první měsíce letošního roku utekly jak voda a přišel čas na první vydání Lužanského zpravodaje s letopočtem 2019.
Jak jsme plánovali při schvalování rozpočtu, podařilo se zakoupit do vlastnictví obce část domu č. p. 4 v Lužanech, včetně
přilehlých pozemků, konkrétně spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 odpovídající jedné bytové jednotce 2+1. Celková cena byla
stanovena dohodou na 260 tis. Kč. Ještě předtím, než předáme byt do užívání, bude jej nutné kompletně zrekonstruovat.
Předpokládané náklady činí 200 tis. Kč a zahrnují výměnu elektroinstalace a rozvodů vody, opravy omítek a stropů, výměnu
podlahových krytin a rekonstrukci koupelny a kuchyně. Práce jsou naplánovány do konce června, kdy se do bytu přestěhují naši
spoluobčané postižení lednovým požárem rodinného domu. V této souvislosti bych rád připomenul, že obec uspořádala
veřejnou sbírku na pomoc rodině postižené požárem, která je cílena na zmírnění následků požáru, zejména likvidaci požárem
poničeného domu. Veškeré výdaje, které budou z výtěžku sbírky hrazeny, podléhají kontrole obecního úřadu a následně
vyúčtování krajským úřadem. Kdo by chtěl do sbírky přispět, může zaslat libovolnou částku na účet č. 30031 –
1161639379/0800. Sbírka je povolena do konce září letošního roku. Těm, kteří do sbírky přispěli, jménem obce i postižené
rodiny velmi děkujeme.
Dotační prostředky, o které jsme žádali na přelomu roku, převážně ještě odpočívají na účtech poskytovatelů a o jejich rozdělení
nebylo doposud rozhodnuto. Máme požádáno o dotaci na opravu cesty v úvozu, o příspěvek na vybudování školní kuchyně
nebo spolufinancování nákupu cisternové automobilové stříkačky. Jediná dotace, která zatím byla přidělena, je dotace ve výši
12 tis. Kč z Ministerstva kultury, určená na nákup počítačového vybavení pro knihovnici.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky je projekt, který připravujeme a realizujeme již delší dobu. V současné době máme
podepsanou kupní smlouvu se společností KOBIT na dodávku nové cisternové automobilové stříkačky s nádrží na 4 000 l vody
na podvozku Scania s kabinou pro 6 členů posádky. Celková cena automobilu je 6 501 tis. Kč včetně vybavení. Jak jsem
informoval již dříve, byla na nákup vozidla poskytnuta dotace z Ministerstva vnitra ve výši 2,5 mil. Kč a o další dotaci ve výši
1 mil. Kč máme požádáno z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Aby se nám automobil do hasičárny bez problémů vešel, bude
nutné provést stavební úpravy zbrojnice – zvětšit vjezdová vrata, vyměnit podlahu za pevnější a odolnější a upravit odvodnění
prostoru před vraty. Po menších potížích s výběrem dodavatele, kdy se nám na výzvu přihlásil pouze jeden dodavatel ze sedmi
a nabídl cenu o 44% vyšší, než byl předpokládaný rozpočet, jsme upravili podmínky zakázky. Teprve poté se nám podařilo
domluvit provedení úprav za cenu 698 tis. Kč, což je stále ještě nad předpokládaným rozpočtem, ale „pouze“ o přijatelných 7%.
Stavební úpravy sice budou dokončeny až v říjnu, proto bude nutné nový automobil dočasně umístit do náhradních prostor, ale
za ušetřených 250 tis. Kč to jistě stojí. Automobil bude dodán jednotce v průběhu června a slavnostní předání cisterny a nového
dopravního automobilu (zakoupen koncem minulého roku) proběhne v sobotu 27. července 2019 v průběhu pouťového
odpoledne.
Vybudování školní kuchyně se oproti předpokladům bohužel zpožďuje. Dosud stále pracujeme na projektové dokumentaci, ale
přesto jsme počátkem roku podali žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Původní předpoklad, že na rekonstrukci
školní kuchyně nám bude stačit částka ve výši 3 - 4 mil. Kč nám vyvrátil odhad nákladů, který počítá s částkou dvojnásobnou. I
přesto, že jsme s podobným rozpočtem nepočítali, záměr vybudovat v objektu bývalého hostince v č. p. 125 školní kuchyni
s jídelnou nevzdáváme. Strategie je nyní taková, že počkáme na dokončení projektové dokumentace, provedeme výběrové
řízení na dodavatele a s konkrétní nabídkovou cenou budeme shánět finanční prostředky, kde jen to bude možné. Tím se nám
odsouvá předpokládaný termín zahájení provozu nejdříve na rok 2021, ale jak jsme se přesvědčili i u jiných projektů, vše má
svůj čas.
Podobně je tomu i v případě úprav budovy obecního úřadu, spočívajících ve výměně oken a dveří a instalaci otopné soustavy
s tepleným čerpadlem. Až na základě druhého výběrového řízení se dodavatelem oken a dveří stala společnost Okay Plast
s celkovou cenou 356 tis. Kč a dodavatelem tepelného čerpadla společnost Úsporné vytápění s nabídkovou cenou 452 tis. Kč.
Součástí prací budou také nové mříže na poště. Z celkových předpokládaných nákladů ve výši 850 tis. Kč bude 45% uhrazeno
z dotace z Královéhradeckého kraje, která byla obci poskytnuta v minulém roce. Práce budou probíhat v termínu od 13. do 24.
května 2019, což je nejkratší možný termín, ve kterém jsou dodavatelé schopni splnit své závazky a zaměstnanci úřadu
připravit budovu k dalšímu provozu. V těchto dnech budou kancelář obecního úřadu i provozovna pošty Partner pro veřejnost
uzavřeny, veškeré záležitosti si tedy, prosím, zařiďte před 13. květnem. Pokud by i přesto bylo nutné vyřídit některé neodkladné
věci, zejména s ohledem na volby do Evropského parlamentu, domluvíme se individuálně. První příležitost, kdy budete moct
navštívit upravené prostory obecního úřadu, bude pak právě v průběhu voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční
v pátek a v sobotu 24. a 25. května 2019. Dopředu se omlouváme za případné komplikace, které omezení provozu obou
úřadoven může způsobit.
Poslední příspěvek se týká plánované rekonstrukce vedení nízkého napětí v obci. Po letech dlouhých příprav jsme se dočkali a
jak jste si jistě všimli, dorazili do obce zaměstnanci společnosti Matex, která bude rekonstrukci provádět. Přesný harmonogram
rekonstrukce ještě neznáme, práce by měly být dokončeny až v průběhu září, přesto budeme dělat vše proto, aby se doba
rekonstrukce vedení zkrátila na minimum. Pokud se Vám při rekonstrukci vedení nebude cokoliv zdát, obracejte se přímo na
stavbyvedoucího, který s Vámi případné nejasnosti vyřeší, případně na zaměstnance obce, kteří Vám budou při řešení
nápomocni.

První dubnový týden bude přes Lužany po silnici II/501 vedena objížďka silnice I/35 z důvodu uzavírky a oprav železničního
přejezdu v Ostroměři. Je velmi pravděpodobné, že se intenzita dopravy výrazně zvýší nejen na silnici II/501, ale také na
komunikacích v obci. Nákladní doprava má vjezd do obce zakázán, ale i zvýšená osobní doprava zvyšuje riziko nehody.
Žádáme tedy Vás i vaše blízké o maximální obezřetnost a opatrnost, ať všichni přečkáme objížďku bez úhony.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné jaro, bohatou velikonoční nadílku a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za odpad a za psy je 31. 3. V případě, že nebude poplatek uhrazen v plné výši
do 30 dnů od data splatnosti, bude navýšen o 20%. Poplatek ve výši 500 Kč za dospělou osobu a 400 Kč za dítě do 15 let
můžete uhradit v hotovosti nebo převodem na účet č. 1161639379/0800 s variabilním symbolem 1340 + číslo popisné. Bližší
informace najdete na www.luzany.cz/aktuality. Většina posledních faktur za stočné je již uhrazena, ale stále je mezi námi
několik obyvatel, kteří platby neprovedli. Kdo jste své závazky ještě neuhradil, učiňte tak v co nejkratší možné době.
V sobotu 6. dubna 2019 pořádají naši spoluobčané v rámci akce „Ukliďme Česko“ jarní úklid obce. Sraz účastníků v 9 hodin
před Obecním úřadem Lužany. Pracovní rukavice a nasazení s sebou. Děkujeme pořadatelům za jejich vítanou a prospěšnou
aktivitu.
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Lužany se uskuteční ve středu 10. dubna 2019 v době od 14 do 16 hodin. K zápisu přineste
rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Bližší informace na internetových stránkách školy www.zsluzany.cz a
na plakátech v obci.
Obec Lužany zve občany na setkání se seniory, které se uskuteční v pátek 12. dubna 2019 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.
Mše svatá v kostele sv. Maří Magdalény v Lužanech se koná v sobotu 13. dubna 2019 od 18 hodin. Jinak pravidelně každou
první sobotu v měsíci.
Škola Lužany zve všechny občany v pondělí 15. dubna od 16 hodin do školy v Lužanech, kde se uskuteční Velikonoční dílna
spojená s dalším ročníkem Lužanské buchty. V rámci dílny si můžete vyrobit velikonoční dekorace, soutěž v pečení bude také
na téma Velikonoc.
TJ Sokol Lužany pořádá v sobotu 27. dubna 2019 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.
Kino Lužany zahájí letošní sezónu v pátek 3. května 2019 promítáním kasovního trháku Bohemian Rhapsody. Dále se můžete
těšit na filmy Po čem muži touží, Zlatý podraz nebo Všechno bude. Kompletní program bude po jeho dokončení zveřejněn na
www.luzany.cz/kino.
Kominík (p. Sytenský a p. Šnejdar) bude v obci provádět vymetání a revize komínů v pátek a v sobotu 3. a 4. května 2019.
Kdo máte o jeho služby zájem, přihlaste se na obecním úřadu do úterý 30. dubna 2019.
Sběr nebezpečného odpadu (baterie, ledničky, monitory, zářivky, zbytky barev, léků, olejů, apod.) proběhne v naší obci od
středy 1. května do pondělí 6. května 2019. V sobotu 4. května můžete odpad přinést k obecní stodole v době od 8 do 10 hodin,
v pracovních dnech v pracovních hodinách obecního úřadu (od 7 do 15 hodin). Žádáme občany, aby dodržovali dobu pro
příjem nebezpečného odpadu. Pneumatiky do nebezpečného odpadu nepatří, ty můžete zdarma odevzdat na místech zpětného
odběru např. v Jičíně. Seznam míst Vám na požádání sdělíme v kanceláři Obecního úřadu Lužany.
Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční ve čtvrtek 9. května od 14 do 16 hodin. Více informací na www.zsluzany.cz.
Šachová soutěž – regionální přebor B – má za sebou poslední odehranou partii. Lužanští šachisté si oproti minulému ročníku o
jednu příčku polepšili a umístili se na třetím místě tabulky. Děkujeme všem hráčům za dobrou reprezentaci naší obce a
gratulujeme k medailovému umístění.
Již za pár dnů se lužanští fotbalisté vrátí zpět na trávník. Po jedenácti odehraných zápasech podzimního kola jsou s pěti
výhrami a šesti prohrami ve středu tabulky na šesté příčce. Naše hráče můžete přijít povzbudit na tyto zápasy:
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota

6. 4. 2019
13. 4. 2019
20. 4. 2019
28. 4. 2019
4. 5. 2019
11. 5. 2019
18. 5. 2019
26. 5. 2019
1. 6. 2019
8. 6. 2019
15. 6. 2019

13:00
17:00
14:00
17:00
17:00
17:00
14:00
17:00
17:00
17:00
14:00

Jičín B/Valdice – Lužany
Lužany – L. Bělohrad B
Libáň – Lužany
Milíčeves – Lužany
Lužany – Hořice B
Dětenice – Lužany
Lužany – Žlunice
Stará Paka – Lužany
Lužany - Železnice B
Robousy – Lužany
Lužany – Jičíněves
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