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Vážení spoluobčané,
noví prvňáci se začínají ve škole již rozkoukávat a také počasí nám připomíná, že nejteplejší období letošního roku
máme za sebou a přichází podzim. I ve třetím čísle zpravodaje roku 2017 bych Vás chtěl informovat o dění v obci
v uplynulých týdnech.
Nejvýznamnější změnou, kterou pravděpodobně většina občanů zaznamenala, je zahájení výstavby chodníku podél
silnice III/28437 v úseku od Marijány k obecnímu rybníčku ve středu obce. Na výstavbu chodníku jsme získali
dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85% ze způsobilých výdajů. Protože ještě nemáme
uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace, není absolutní výše dotace zatím vyčíslena, ale měla by činit přibližně 2,9
mil Kč, předpokládaná spoluúčast obce na stavbě je potom 900 tis. Kč. Termín ukončení stavby byl naplánován na
říjen 2017, ale dodatkem ke smlouvě jsme prodloužili termín realizace až do konce roku 2018. Hlavním důvodem
jsou dva podpěrné sloupy elektrického vedení v trase chodníku u obecního rybníčku. Původně jsme chtěli sloupy
nechat přeložit, ale odhad nákladů na přeložení jednoho sloupu byl 90 tis. Kč. Rozhodli jsme proto počkat na
provedení rekonstrukce elektrického vedení v obci, která je naplánována na třetí čtvrtletí 2018, kdy budou sloupy
odstraněny. Nicméně předpokládáme, že již v letošním roce bude chodník z převážné části dokončen. A protože
dojde v rámci rekonstrukce elektrického vedení k odstranění podpěrných sloupů, na kterých máme umístěno vedení
místního rozhlasu a veřejného osvětlení, ukládáme do podkladních vrstev chodníku současně tyto rozvody za
celkovou částku 485 tis. Kč, abychom nemuseli chodník v následujících letech po celé délce rozkopávat. Tyto
stavby pro nás pro všechny přinášejí určitá omezení, ale věřím, že výsledky převýší toto dočasné nepohodlí a
budou nám všem dlouho a dobře sloužit.
S výstavbou chodníku souvisí i další připravovaná stavební akce, která nám ulehčí život a zlepší životní podmínky
v naší obci. Již několikrát jsme psali na Královéhradecký kraj a jím zřízené organizace, které mají na starost správu
a údržbu komunikací, že silnice III/28437, která prochází naší obcí, je v havarijním stavu. Letos v únoru jsme
odeslali další takový dopis náměstkovi hejtmana Mgr. Červíčkovi, odpovědnému za oblast doprav, s odůvodněním,
že připravujeme výstavbu chodníku, a že by bylo vhodné, aby byla současně opravena komunikace v obci. Na tento
dopis nám bylo sděleno, že tato komunikace je zařazena do kategorie C – zbývající silnice III. třídy, a že není
v současné době i přes svůj havarijní stav zařazena do plánu oprav. Po obdržení informace, že jsme získali dotaci
na výstavbu chodníku, jsme znovu odeslali žádost o opravu komunikace, a Mgr. Červíček osobně přislíbil, že
v říjnu letošního roku bude provedena oprava silnice III/28437 v úseku nově budovaného chodníku. Oprava bude
provedena přidáním konstrukční vrstvy na stávající povrch. Další úseky se bohužel v této etapě opravovat nebudou.
S touto situací se však nehodláme smířit a budeme i nadále usilovat o opravu dalších úseků této komunikace.
Jak jsem se již zmínil v minulých vydáních, připravujeme výstavbu multifunkčního hřiště na zahradě školy.
Protože se objevil mimořádný dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj, museli jsme celou akci urychlit a již
v srpnu byla dokončena projektová dokumentace, podána žádost o vydání stavebního povolení a žádost o dotaci.
V září bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, a pokud bude naše žádost o dotaci úspěšná,
bude výstavba hřiště zahájena v letošním roce. Celkové předpokládané náklady stavební části činí 3,6 mil. Kč,
žádost o dotaci byla podána na částku 2,4 mil. Kč. Narazili jsme však na problém s vynětím pozemku školní
zahrady ze zemědělského půdního fondu. Předpokládaný odvod činí 821 tis. Kč, z čehož jde sice 30% zpět do
rozpočtu obce, ale 574 tis. Kč jde do státního rozpočtu. Pokud si tedy k částce spoluúčasti připočteme tuto položku
a dále náklady na projektovou dokumentaci ve výši 71 tis. Kč a nákup pozemku ve výší 375 tis. Kč, vychází nám
celkový podíl obce na pořízení hřiště na více než 2,2 mil. Kč. I přesto jsme připraveni částku do této stavby
investovat a vytvořit tak lepší podmínky pro vzdělávání dětí a sportovní vyžití všech občanů naší obce.
Do vítězného konce se nám po několika letech podařilo dovést převod budovy obecního úřadu a přilehlých
pozemků z vlastnictví státu a fyzických osob do vlastnictví obce. Po dlouhých jednáních nám stát převedl
nemovitosti bezúplatně, ve smlouvě nás však zavázal k tomu, že budeme nemovitosti využívat po dobu 20 let
pouze ve veřejném zájmu, tzn. že nebudeme pozemky ani budovu pronajímat nebo využívat k hospodářské
činnosti, kromě pronájmu části nemovitosti České poště. I přesto, že je tato podmínka s ohledem na původní
poloviční podíl státu na nemovitostech velmi přísná, zavázalo se zastupitelstvo schválením smlouvy tyto podmínky
akceptovat namísto koupě podílu na nemovitostech v hodnotě více než 500 tis. Kč. Uspořené prostředky pak budou
moct být využity například na opravy budovy nebo na další projekty ve prospěch občanů obce.
Práce na novém územním plánu probíhají zatím pouze v projekční kanceláři zhotovitele, ale protože se jedná o
dlouhodobý strategický dokument, nechceme jeho přípravu podcenit. Vyzýváme tedy již nyní vlastníky
nemovitostí, aby předložili své případné požadavky na změnu využití území oproti stávajícímu územnímu plánu, a
to v termínu do 30. 11. 2017. Připomínky a návrhy je nutno podat písemně se zákresem v katastrální mapě s

vyznačenou zájmovou lokalitou a popisem předpokládaného záměru. Pro žádost je vhodné využít formulář, který je
k dispozici na internetových stránkách obce Lužany www.luzany.cz/aktuality nebo v kanceláři Obecního úřadu
Lužany.
Investice do školy, které jsme provedli v uplynulých letech, se ukazují jako oprávněné a hlavně vhodně
načasované. Ve školním roce 2017/2018 máme v mateřské škole celkem 35 dětí, v základní škole pak 33 žáků.
Kromě toho, že byla v uplynulých letech navýšena kapacita tak, aby byla škola schopna v maximální míře
uspokojit požadavky místních rodičů a jejich dětí, zaměstnává škola v současné době celkem 10 zaměstnanců,
z čehož je šest místních, takže je škola stává také významným zaměstnavatelem v obci.
Již téměř rok máme nové internetové stránky, které jsou umístěny na adrese www.luzany.cz. Kromě povinných
informací je zde umístěna bohatá fotogalerie, dále se snažíme zveřejňovat důležité informace pro život v naší obci
(otevírací doba pošty, obchodů, knihovny – pokud jsou předem známy), včetně přepisu hlášení rozhlasu. Jednou
z funkcí, které stránky nabízí, je možnost registrace uživatelů k odběru aktualit, které Vám systém po jejich
zveřejnění automaticky zasílá na email. Kdo máte o zasílání novinek z obce zájem, můžete se registrovat na
www.luzany.cz pod odkazem Odběr záznamů.
Tím končí výčet nejdůležitějších událostí a informací z uplynulých dnů. Přeji Vám všem příjemný podzim, ještě
hodně slunečných dnů a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Kominík (p. Sytenský) bude v obci provádět vymetání a revize komínů v pátek 22. září 2017. Kdo máte o jeho
služby zájem, přihlaste se na obecním úřadu nejpozději do středy 20. září 2017.
Obec Lužany nabízí k prodeji laminátovou skluzavku na kovové konstrukci. Nabídky k prodeji můžete podávat do
pátku 22. 9. 2017 do 14 hodin na Obecní úřad Lužany. Minimální cena 500 Kč. Bližší podmínky prodeje jsou
zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách.
Škola Lužany zve občany, především pak děti, na tradiční drakiádu, která se uskuteční v úterý 10. října 2017 od
16 hodin. Místo konání a další podrobnosti budou upřesněny před konáním akce na plakátech.
Kino Lužany zve všechny občany na poslední představení této sezóny:
pátek 22. 9. od 20 h RYCHLE A ZBĚSILE 8
Akční / Thriller / USA / Francie / 2017, 136 min / do 12 let nevhodné / vstupné 70 Kč / Klub kafé od 19 h
pátek 6. 10. od 20 h BIJÁK NASLEPO
Uhádněte jméno hlavní postavy českého filmu / do 15 let nevhodné / vstup 70 Kč / Klub kafé od 19 h
V sobotu 2. září se na hřišti v Lužanech uskutečnil již 14. ročník Memoriálu o putovní pohár Josefa Fišery. I
přes nepřízeň počasí v den před soutěží se v sobotu vyjasnilo a na hřiště v Lužanech dorazilo 12 soutěžních
družstev. Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě požárních dvojic. A protože byli všichni soutěžící vzorní, byly
již v poledne soutěže ukončeny a před jednou hodinou vyhodnoceny. Lužanští hasiči se umístili v kategorii
mladších družstev na krásném třetím místě, v kategorii starších v letošním roce poprvé zvítězili, a putovní pohár
tak zůstává doma. Blahopřejeme nejen k tomuto výsledku, ale i k dalším úspěchům v soutěžní sezóně.
Fotbalová sezóna má za sebou již pět kol podzimní části soutěže. Lužanským mužům se příliš nedaří a po jedné
výhře a čtyřech prohrách jsou na 11. místě tabulky. Přijďte je povzbudit na následující utkání:
So 23. 9.
So 30. 9.
So 7. 10.
So 14. 10.
Ne 22. 10.
So 28. 10.

16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30

Lužany – Dětenice
Lužany – Stará Paka
Podhradí – Lužany
Lužany – Žlunice
Milíčeves – Lužany
Lužany – Hořice B

Také nejmladší fotbalisté z přípravky odehráli své první podzimní zápasy. V úvodním kole si zapsali dvě vítězství,
v druhé kole jedno vítězství a jednu prohru, ve třetím kole dvě prohry. Držme jim palce, ať se jim úspěchy ze
začátku sezóny vrátí a vydrží. Fandit můžete přijít na tato utkání:
So 23. 9.
So 23. 9.
So 30. 9.
So 30. 9.
So 7. 10.
So 7. 10.
So 14. 10.
So 14. 10.
So 21. 10.
So 21. 10.

10:00
11:00
9:00
11:00
9:00
11:00
9:00
10:00
9:00
11:00

Lužany – Kopidlno
Milíčeves – Lužany
Lužany – Libuň
Lužany – Jičíněves
Lužany – Libáň
Lužany – Chomutice
Železnice – Lužany
Robousy – Lužany
Železnice – Lužany
Kopidlno – Lužany

hřiště Milíčeves
hřiště Milíčeves
hřiště Lužany
hřiště Lužany
hřiště Lužany
hřiště Lužany
hřiště Železnice
hřiště Železnice
hřiště Kopidlno
hřiště Kopidlno
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