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Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí roku 2018 jsou stejně jako zima nenávratně pryč a osobně doufám, že také počasí bude již brzy respektovat
skutečnost, že v uplynulých dnech začalo meteorologické i astronomické jaro. Na následujících řádcích bych Vás chtěl
informovat o dění v naší obci v uplynulých týdnech, stejně tak o připravovaných akcích.
Nedokončené stavby z minulého roku zatím ještě spí zimním spánkem. Chodník podél silnice III/28437 je sice již téměř
dokončený, ale stále zbývá několik věcí, které je třeba před jeho kolaudací udělat. Jen co počasí dovolí, bude upraven a oset
prostor mezi chodníkem a stávajícími ploty a bude dokončeno vodorovné dopravní značení u místa pro přecházení. V trase
chodníku stále stojí sloup, o jehož přeložku jsme požádali společnost ČEZ Distribuce. Náklady v předpokládané výši 85 tis.
Kč budeme muset bohužel uhradit z vlastních zdrojů. Pokračování prací na výstavbě multifunkčního hřiště na zahradě školy
počasí v tuto chvíli také neumožňuje. Termín dokončení stavby je nastaven na konec srpna, takže času na stavbu zbývá stále
ještě dost. A dobré věci na sebe většinou nechávají čekat dlouho.
Žádné převratné změny se neudály ani v nově zakoupeném objektu bývalého hostince č. p. 125 ve středu obce. Přes zimu
jsme objekt vyklidili a zadali zpracování dokumentace skutečného stavu objektu. V létě chceme udělat novou elektroinstalaci
v bytě v prvním patře a snížit a zateplit stropy, abychom mohli byt v druhé polovině roku nabídnout zájemcům o bydlení
v naší obci k pronájmu. Jedná se o prostorný a slunný byt s dispozicí 4+1. Přízemí chceme pro letošní rok ponechat ve
stávajícím stavu a společenský sál nabídnout k využití pro spolkovou činnost a pořádání kulturních a společenských akcí.
V minulém vydání zpravodaje jsem Vás informoval o dvou podaných žádostech o dotaci. Jedna z nich byla na dopravní
automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů naší obce. Žádost byla v termínu úspěšně podána a výběrovou komisí
vybrána k financování. Pokud budou kontrolní orgány dostatečně pružné, budou se místní hasiči již koncem tohoto roku těšit
z nového dopravního automobilu v předpokládané hodnotě 1 mil. Kč, z čehož bude 95% hrazeno z dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu.
Stejně tak jsme byli úspěšní
s naší žádostí o dotaci na
projekt s názvem Kamarádi
bez hranic, v rámci kterého
Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
se uskuteční dvě čtyřdenní
setkání českých a polských
dětí – jedno v červnu polském Mokrzeszowě a druhé v září v Lužanech. Součástí projektu budou také lekce polštiny nebo
tvorba propagačního materiálu, který bude prezentovat naši obec a okolí, naše zvyky, tradice, apod. Propagační materiál
budou tvořit děti pod vedením učitelek místní školy a následně bude v nákladu 2 000 ks vydán a distribuován na obou
stranách hranice. Cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku 8 až 14 let z Lužan a okolí. V průběhu dubna zveřejníme další
podrobnosti k projektu s harmonogramem a informacemi, jak se do projektu přihlásit. Celkové předpokládané náklady
projektu jsou 16 tis. €, z čehož bude 13,6 tis. € hrazeno z dotace.
Při přípravě rozpočtu na rok 2018 jsme počítali s prostředky na rekonstrukci veřejného osvětlení ve střední části obce. Přesto,
že se rekonstrukce elektrického vedení v obci v roce 2018 neuskuteční, rozhodli jsme, že v letošním roce osadíme sloupy a
nová svítidla podél nového chodníku. V dubnu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele a nejpozději na podzim
letošního roku se již budeme procházet po novém chodníku s novým veřejným osvětlením. V rámci akce bude osazeno
celkem 21 nových svítidel, která nahradí 14 stávajících svítidel, dojde tedy k zahuštění sítě veřejného osvětlení a zlepšení
podmínek pro zvýšení bezpečnosti v obci. Při volbě technologie jsme zvolili výbojková svítidla, což se s odstupem času
ukazuje jako dobré řešení. Nyní se totiž intenzivně diskutuje o tom, že bílé světlo z LED osvětlení nepřiměřeně narušuje
životní prostředí a negativně ovlivňuje životy občanů i zvířat ve volné přírodě.
Přispět ke zlepšení životního prostředí by měl také projekt s názvem „Nákup kompostérů pro občany DSO“, který byl vybrán
k financování v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí. Žadatelem o dotaci je sice Lázeňský mikroregion, ale
obec Lužany se jako jeho člen do projektu přihlásila. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele a zhruba
v polovině roku by měly být kompostéry distribuovány do domácností, které se do projektu koncem roku 2016 přihlásily.
Celkem bude v rámci projektu zakoupeno 605 kompostérů, z nichž 70 poputuje do naší obce. Ti, kteří se do projektu
přihlásili, budou dále informováni. Cílem projektu je snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
ukládaných na skládky a přispět tak k ochraně životního prostředí.
S příchodem jara se nám přiblížila doba, kdy obec na základě smlouvy přebere do provozu od České pošty místní poštovní
pobočku. Nejpodstatnější změny, které budou mít přímý dopad na život obyvatel naší obce, jsou dvě: změna otevírací doby a
změna telefonního čísla na pobočku. Otevírací doba pošty i telefonní kontakt je uveden na druhé straně zpravodaje. Otevírací
dobu jsme volili tak, aby vyhovovala především občanům. Proto bude dva dny v týdnu otevřena pošta odpoledne od 14 do
17 hodin, aby si své záležitosti mohli v týdnu vyřídit také občané, kteří se domů z práce vrací v pozdějších hodinách. Delší
otevírací doba má však také určitá rizika, a to ta, že zásilky přijaté po rozhodné době, která je v současnosti 14:30, budou
odeslány až následující pracovní den, a o jeden den se tím prodlouží doba přepravy. S tím je třeba počítat např. při odesílání
expresních zásilek EMS nebo balíků. Na tuto skutečnost budete v tomto případě upozorněni pracovníkem pošty. Vše ostatní

zůstává při starém, pobočka bude i nadále zajišťovat všechny služby stejně, jako zajišťovala doposud. A protože jsme
placeni od počtu poskytnutých služeb, doufám, že budete služby místní poštovní pobočky hojně využívat.
Na podzim letošního roku nás čekají volby do zastupitelstev obcí. I přesto, že je termín voleb ještě poměrně daleko, chtěl
bych vyzvat všechny občany, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění v obci a podílet se na jejím rozvoji, aby zvážili svou
kandidaturu do zastupitelstva naší obce. Termín pro registraci kandidátek (na Městském úřadu v Jičíně) bude zhruba na
přelomu července a srpna. S podáním kandidátní listiny Vám rádi pomůžeme, tak stačí jen chuť a odhodlání.
Přeji Vám krásné a příjemné jarní dny, bohatou pomlázku 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 50 Kč. Poslední faktury za stočné byly splatné do 20. 1., ale stále je mezi
námi několik obyvatel, kteří platby neprovedli. Kdo jste své závazky ještě neuhradil, učiňte tak v co nejkratší možné době.
Provozní doba pošty je s účinností od 2. 4. 2018 následující:
Pondělí
8:00 – 11:00
Úterý
8:00 – 11:00
Středa
14:00 – 17:00
Čtvrtek
14:00 – 17:00
Pátek
8:00 – 11:00
O případných výjimkách budete informováni prostřednictvím internetových stránek obce nebo vývěskou na vstupních
dveřích do objektu jako doposud. Nové telefonní číslo pošty je 737 15 13 18.
V sobotu 7. dubna 2018 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.
Mše svatá v kostele sv. Maří Magdalény v Lužanech se koná každou první sobotu v měsíci od 18 hodin.
SDH Lužany pořádá v sobotu 14. dubna 2018 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.
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Lužany se uskuteční ve středu 18. dubna 2018 v době od 14 do 17 hodin. K zápisu přineste
rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Obec Lužany zve občany na setkání se seniory, které se uskuteční v pátek 20. dubna 2018 od 14 hodin na Kolibě. Součástí
setkání bude kulturní program dětí z místní školy. Hudební doprovod zajistí p. 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.
Kominík (p. Sytenský a p. Šnejdar) bude v obci provádět vymetání a revize komínů v pátek 27. dubna 2018. Kdo máte o
jeho služby zájem, přihlaste se na obecním úřadu do středy 25. dubna 2018.
Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve středu 2. května 2018 od 14 do 17 hodin. Informace k zápisu budou zveřejněny
na internetových stránkách školy www.zsluzany.cz.
Sběr nebezpečného odpadu (baterie, ledničky, monitory, zářivky, zbytky barev, léků, olejů, apod.) proběhne v naší obci od
středy 9. května do soboty 12. května 2018. V sobotu 12. května můžete odpad přinést od 8 do 11 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.
Šachová soutěž – regionální přebor – západ – je již u konce a lužanský šachový tým skončil na krásném čtvrtém místě
tabulky. Gratulujeme k výkonům a děkujeme za dobrou reprezentaci naší obce.
První fotbalové zápasy jarního kola jsou již za dveřmi. Po zimní přestávce se naši muži vrací na hřiště z dvanáctého místa.
Lužanské hráče můžete přijít povzbudit na tyto zápasy:

Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

8. 4. 2018
14. 4. 2018
21. 4. 2018
29. 4. 2018
5. 5. 2018
12. 5. 2018
19. 5. 2018
26. 5. 2018
2. 6. 2018
9. 6. 2018
16. 6. 2018

16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:00
17:00
15:00

Kopidlno - Lužany
Lužany - L. Bělohrad B
Dětenice - Lužany
Stará Paka - Lužany
Lužany - Podhradí
Žlunice - Lužany
Lužany - Milíčeves
Hořice B - Lužany
Lužany - Železnice B
Libáň - Lužany
Lužany - Valdice
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