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Vážení spoluobčané,
blíží se polovina roku 2019, přichází čas školních prázdnin a letních dovolených, stejně tak jako čas na druhé vydání
Lužanského zpravodaje.
Druhé čtvrtletí letošního roku bylo z pohledu dění v obci poměrně rušné, ale podle dosavadních výsledků zatím vše
nasvědčuje tomu, že se podařilo nastolené tempo ustát a všechny plánované činnosti zdárně zvládnout.
V květnu proběhla dlouho plánovaná rekonstrukce budovy obecního úřadu. I když se práce neobešly bez omezení
provozu obecního úřadu, knihovny i pošty, věřím, že nikomu žádná zásadní újma nevznikla a všichni se nastalé situaci
dokázali přizpůsobit. Díky nasazení některých zaměstnanců a zastupitelů, kterým touto cestou ještě jednou děkuji za
pomoc, se podařilo prostory v požadovaném čase dokončit a připravit na volby do Evropského parlamentu, které
proběhly bez sebemenších problémů. Budova vypadá s novými okny a mřížemi velmi dobře, stejně tak i uvnitř okna i
nové topení dobře slouží, což jsme mohli díky chladným květnovým teplotám ihned vyzkoušet. Celkové náklady akce
činily 846 tis. Kč, z toho částkou 383 400 Kč (45%) přispěl Královéhradecký kraj.
Počátkem června jsme dokončili další víceletý projekt – nákup cisternové automobilové stříkačky. Pro obec Lužany ji na
podvozku Scania P440 za částku 6 501 300 Kč vyrobila společnost Kobit. Na akci jsme obdrželi dotaci ve výši 2,5 mil.
Kč z Ministerstva vnitra a 1 mil. Kč z prostředků Královéhradeckého kraje. Spoluúčast obce je tedy cca 3 mil. Kč.
V současné době se členové jednotky seznamují s obsluhou a automobil zajíždějí. Protože ještě není dokončena
rekonstrukce garáže, kde bude nová cisterna parkovat, je automobil dočasně umístěn v provizorním stání. Oficiálně bude
cisterna společně s dopravním automobilem, který jsme převzali díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu na konci roku 2018, předána jednotce 27. července v průběhu pouťového odpoledne.
Poslední dny přinesly i další příznivé zprávy z oblasti dotací. V květnu schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
dotaci ve výši 1 182 000 Kč na vybudování školní kuchyně v objektu č. p. 125. V tuto chvíli ještě sice nemáme
kompletní projektovou dokumentaci, ale intenzivně na ni pracujeme tak, aby bylo do konce roku 2019 na akci vydáno
stavební povolení a mohli jsme žádat o další dotaci – tentokrát z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Bez této
dotace by byla spoluúčast obce na akci vyšší než 7 mil. Kč, což představuje více než polovinu ročního obecního
rozpočtu.
Velkým, ale o to příjemnějším překvapením, bylo červnové vyhodnocení žádostí o podporu v dotačním titulu Podpora
obnovy místních komunikací v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj. Naše žádost
na úpravy komunikace v úvozu byla v obrovské konkurenci další více než tisícovky projektů úspěšná a dostala se mezi
necelé tři stovky vyvolených, které budou podpořeny. Celkové předpokládané náklady projektu jsou více než 1 mil. Kč,
přiznaná výše dotace je 707 tis. Kč. Protože je situace na trhu stavebních prací stále kritická a projevuje se v nedostatku
stavebních společností, případně často v přemrštěných cenách, necháme výběrové řízení na zimní měsíce a samotnou
realizaci až na rok 2020. V rámci úprav bude doplněna a vyrovnána konstrukce vozovky a na ni budou položeny dvě
vrstvy asfaltobetonu. Součástí projektu je samozřejmě také odvodnění komunikace v podobě tří odvodňovacích žlabů.
Celkem bude v rámci projektu upraveno 268 m komunikace.
V červnu jsme dokončili projektovou dokumentaci na úpravy chodníků ve střední části obce, podali žádost o vydání
stavebního povolení a současně požádali o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím
Místní akční skupiny Brána do Českého ráje. Projektově je akce připravena na rekonstrukci zbytku stávajících chodníků
v obci – od rybníčku k budově zámku a od křižovatky ve střední části obce směrem na Úlibice, vybudování dvou míst
pro přecházení na křižovatce u hospody a přechodu pro chodce před školou. Předpokládané náklady těchto stavebních
úprav činí více než 5,3 mil. Kč. Proto jsme na část chodníků od rybníčku ke škole (včetně míst pro přecházení a
přechodu pro chodce) podali žádost o dotaci, kdy maximální výše dotace činí 1,425 mil. Kč, předpokládaná spoluúčast
obce na této etapě činí 2,6 mil. Kč (včetně projektové dokumentace a dalších nákladů). Část chodníků od křižovatky u
hospody k Úlibicím a od školy k zámku bude realizována v následujících etapách v závislosti na dostupnosti finančních
prostředků. Realizace projektu přispěje k vytvoření ucelené a bezpečné trasy pro pěší v obci Lužany. Modernizací
chodníku bude dokončeno bezbariérové propojení severovýchodní části obce s centrální částí obce, kde se nachází
objekty občanské vybavenosti a služeb.
Rekonstrukce vedení nízkého napětí v obci pokračuje dle harmonogramu. Společně s elektrickým vedení probíhá také
rekonstrukce veřejného osvětlení, a tak se na podzim letošního roku můžeme těšit v části obce od rybníčku k silnici I/35,
včetně ulice na Úlibice, na nové veřejné osvětlení a rozhlas. Vzhledem k probíhajícím zemním pracím se na zakázce
podílí společnost MATEX HK, která provádí zemní práce a zemní vedení ve střední části obce za částku 707 745 Kč,
stavbu stožárů a osazení svítidel a výměnu nadzemního vedení ve zbývajících úsecích bude provádět Ing. Zdeněk Mareš,
který veřejnou zakázku vyhrál s nabídkovou cenou 925 963 Kč. Celkem nás tak rekonstrukce veřejného osvětlení a
místního rozhlasu v úseku od Marijány na dolní část obce vyjde na více než 2,5 mil. Kč. Jak jsem již psal v minulých

Zpravodajích, záměrně jsme nezvolili LED technologii osvětlení, ale zůstali jsme u ověřené technologie sodíkových
výbojek, která je sice energeticky náročnější na provoz, ale z pohledu nákladů na výstavbu a nákladů na opravy svítidel
úspornější. A současně je světlo vyzařované výbojkami svou teplotou pro člověka příjemnější a současně tolik
nezatěžuje životní prostředí. Celý projekt je závislý na dokončení rekonstrukce vedení nízkého napětí, ale
předpokládáme, že koncem října by již vše mělo bez problémů fungovat.
Na svém posledním jednání schválilo zastupitelstvo příspěvek na provoz sběrného dvora v Mlázovicích ve výši
39 600 Kč. Občané obce Lužany a vlastníci nemovitostí v obci tak mohou i nadále odkládat na sběrný dvůr odpady
z domácností jako biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad, vytříděný odpad, objemný odpad a další. Otevřeno
je v úterý od 14 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné léto, dětem krásné prázdniny a dospělým příjemnou dovolenou plnou krásných
zážitků se šťastným návratem domů, a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Pouťové odpoledne se uskuteční v sobotu 27. července 2019 na hřišti v Lužanech. Zahájení pouťového odpoledne je
naplánováno na 15 hodin. Součástí programu bude předání a posvěcení nové hasičské techniky, ukázka práce mladých
hasičů a fotbalistů, vystoupení s dravci a večerní zábava. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na tradiční
malování na obličej, ukázku techniky hasičů a policie, lezeckou stěnu, projížďky v kočáře, pouťové atrakce a
samozřejmě dobré jídlo a pití. V 16:30 se v kostele sv. Maří Magdalény uskuteční Mše svatá. Program se může ještě
měnit, definitivní verze bude k dispozici na internetových stránkách obce týden před poutí. Vy si ale již nyní tento
termín rezervujte a přijďte strávit příjemné odpoledne se svými spoluobčany. Všichni jste srdečně zváni.
Kino Lužany zve všechny občany na promítání filmů:
Zlatý podraz, pátek 28. 6. 2019 od 20 hodin, drama/romantický/sportovní, ČR, 2018, vstupné 70 Kč
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny, pátek 5. 7. 2019 od 18 hodin, rodinný, VB/USA, 2018, vstupné 40 Kč
Ženy v běhu, pátek 12. 7. 2019 od 20 hodin, komedie, ČR, 2019, vstupné 90 Kč
Čertí brko, pátek 17. 7. 2019 od 19 hodin, pohádka, ČR/SR, 2018, vstupné 40 Kč
Zrodila se hvězda, pátek 26. 7. 2019 od 20 hodin, drama/hudební, USA, 2018, vstupné 70 Kč
Dále se můžete těšit na filmy Jak vycvičit draka 3, Teroristka nebo Velké dobrodružství čtyřlístku. Více informaci a
další program na www.luzany.cz/kino a na facebookovém profilu Kino Lužany – Klub Kafé.
ELMAT Kůtek s.r.o., TJ Sokol Lužany a obec Lužany zvou všechny sportovce v sobotu 29. června 2019 do areálu
autokempu Lužany, kde se uskuteční 44. ročník Běhu lužanskými hvozdy. Závodu se mohou zúčastnit všichni
od nejmenších na trati dlouhé 50 m po nejstarší, hlavní trať závodu žen měří 5 km, hlavní trať závodu mužů 8 km.
Začátek prezence je v 7:30, první závodníci v dětských kategoriích startují v 9:00, hlavní závod na 8 km v 12:30. Další
informace včetně přesného rozpisu kategorií a popisu tratí, jsou k dispozici na internetových stránkách
www.behluzanskymihvozdy.cz.
Lužanští hasiči zažívají hvězdnou sezónu – počátkem června se v Miletíně na okresním kole hry Plamen v kategorii
mladších žáků umístili na druhém místě, v kategorii starších žáků dokonce na místě prvním, což jim přineslo po
dlouhých letech opět účast na krajském kole. To se uskutečnilo o víkendu 15. - 16. června 2019 v Trutnově. I když byla
atmosféra na takovéto soutěži pro naše zástupce něčím novým a neznámým a počasí nebylo pro sportování o víkendu
zrovna ideální, vypořádali se všichni soutěžící s nastavenými podmínkami statečně a umístili se na soutěži na předních
příčkách. Zástupce dorostenců Ondra Rejman se zde umístil celkově na 4. místě. Starší děti si v konkurenci celkem 10
družstev vybojovaly celkem 3. místo v kraji. Tím však úspěch letošní sezóny nekončí – na soutěži v Holovousích
obsadila obě družstva krásná 2. místa. Všem soutěžícím a jejich vedoucím děkujeme za výbornou reprezentaci naší obce
a do dalších soutěží i nadcházejícího ročníku hry Plamen jim přejeme hodně úspěchů.
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Družstvo
Jičín B / Valdice
Stará Paka
L. Bělohrad B
Lužany
Milíčeves
Hořice B
Robousy
Žlunice
Dětenice
Jičíněves
Libáň
Železnice B

Skóre
76:27
67:30
65:50
44:33
36:35
49:43
38:49
50:58
49:59
34:59
26:55
26:62

Body
55
48
40
37
36
34
31
29
28
27
22
9

Úspěchem završili putování okresním přeborem také lužanští fotbalisté. Do
jarního kola soutěže nastoupili z 6. místa, které se jim po úspěšné jarní části
soutěže, kde vyhráli 6 zápasů z 11, podařilo vytáhnout až na závěrečné 4. místo
tabulky. Velmi dobře si vedly také děti z přípravky, které v okresním přeboru
starších žáků vybojovaly 9 výher a jednu remízu z celkem 19 odehraných
zápasů. Také jim a jejich trenérům děkujeme za důstojnou reprezentaci obce
Lužany a přejeme do dalších turnajů a zápasů hodně sil a úspěchů.
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