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Vážení spoluobčané,
blíží se čas školních prázdnin a letních dovolených. Dříve než se rozjedete užívat zasloužený odpočinek, přinášíme Vám
několik informací o dění v naší obci.
V uplynulých dnech přibyl k obecní stodole šedý kontejner, který slouží k odkládání drobných kovových odpadů. Vyšli
jsme tak vstříc občanům, kteří třídí kovy, aby zejména plechovky nemuseli skladovat celý rok doma a mohli je kdykoliv
odložit. Kontejner je uzamčený a zajištěný proti manipulaci s jeho obsahem. V nejbližších týdnech se v prostoru objeví
další popelnice, tentokrát na oddělený sběr tuků z domácností. Tuky vypouštěné do odpadů totiž ucpávají nejen domovní
odpady, ale také samotnou kanalizaci a plováky čerpadel a čerpadla. Ucpaná kanalizace a její čištění není pro nikoho
z nás nic příjemného a mnohdy ani levného. Proto jsme se v zastupitelstvu rozhodli umožnit občanům třídit tento odpad
a předcházet tak možným problémům. Současně nám tuto povinnost nařizuje legislativa. Vychladlé tuky můžete již nyní
slévat do PET lahví, které následně uzavřené odevzdáte do příslušné sběrné nádoby. Biologicky rozložitelných odpadů
z domácností se týká další informace – kdo si koncem roku 2016 podal žádost o přidělení kompostéru a doposud si jej
nevyzvedl, učiňte tak po předchozí telefonické domluvě nejpozději do konce měsíce června. Současně s kompostérem
obdržíte příručku, jak správně kompostovat. Kdo si již kompostér vyzvedl a příručku neobdržel, můžete si ji vyzvednout
v kanceláři obecního úřadu. Kompostéry, které nebudou vyzvednuty, budou nabídnuty dalším zájemcům. Ti z Vás, kdo
si kompostéry neobjednali, a mají problém s umístěním tohoto druhu odpadů, připomínám, že je našim občanům zdarma
k dispozici sběrný dvůr v Mlázovicích, a to každé úterý od 14 do 16 hodin a každou sobotu od 8 do 11 hodin, a to i pro
další druhy odpadů.
Jak jsem již uvedl v minulém zpravodaji, blíží se termín podzimních komunálních voleb, které se uskuteční 5. a
6. října 2018. Ti z Vás, kteří se chtějí do dění v obci aktivně zapojit prostřednictvím účasti v obecním zastupitelstvu,
musí do úterý 31. července 2018 do 16 hodin podat na Městský úřad Jičín kandidátní listinu, jejíž součástí je prohlášení
kandidáta a petice podporující kandidaturu s podpisy minimálně 25 občanů obce s volebním právem. Abychom všem
kandidátům jejich úsilí ulehčili, pomůžeme Vám s vyplněním potřebných dokumentů, případně se sběrem podpisů na
petice. V případě, že budete mít o nabízenou pomoc zájem, dostavte se nejpozději do středy 18. července 2018 na
Obecní úřad Lužany. Současně nabízíme všem kandidátům prostor pro představení v Lužanském zpravodaji, který vyjde
v září 2018. Zde můžete spoluobčanům představit v krátkém textu nejen sebe, ale hlavně svou vizi a představu o dalším
směrování obce. Své příspěvky můžete nosit či zasílat do konce srpna 2018.
V minulém vydání jsem Vás také informoval, že obec obdržela dotaci na nákup dopravního automobilu pro hasiče
z Integrovaného regionální operačního programu, kdy dotace činí až 95% celkových způsobilých výdajů. Nedávno jsme
dostali další zprávu, že obec Lužany byla vybrána k poskytnutí dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
z Ministerstva vnitra a Fondu zábrany škod. Předpokládané náklady na nákup nové cisterny jsou ve výši 6 mil. Kč,
z čehož dotace činí 2,5 mil. Kč. V roce 2019 budeme dále žádat o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč z prostředků
Královéhradeckého kraje, i tak bude spoluúčast obce na financování nákupu techniky více než 2,5 mil. Kč. Nyní nás
čeká složitý proces výběrových řízení, na jehož konci bude dodávka dvou zbrusu nových automobilů. Nejzazší termín
ukončení dodávky je červen 2019. Věřím, že nová technika bude sloužit spolehlivě a dlouho, na druhou stranu však
doufám, že ji nebude nikdo z nás nikdy potřebovat.
V uplynulých dnech se uskutečnil jeden z hlavních bodů projektu Kamarádi bez hranic: partnerské setkání v polské obci
Mokrzeszów a okolí, které uspořádala partnerská škola v rámci projektu „Jako soused se sousedem“. Děti si s polskými
kamarády moc rozuměly, a tak jsme společně prožili čtyři překrásné dny, v rámci kterých jsme si vyzkoušeli celou řadu
sportovních a společenských her, ochutnali místní speciality, ale také poznali některé zajímavosti tohoto regionu radniční věž a dřevěný kostel Míru ve městě Świdnica, muzeum železnice v obci Jaworzyna Śląska, zámek Książ u
města Wałbrzych, zámek Grodno nebo přehradu na řece Bystrzyca v obci Zagórze Śląskie. V září budeme hostit naše
polské kolegy v Lužanech, a již nyní se na společné setkání moc těšíme. Další informace o projektu, včetně fotografií ze
setkání, můžete shlédnout na internetových stránkách obce. Některé z památek si můžete prohlédnout osobně v rámci
zájezdu pořádaného Lázeňským mikroregionem v neděli 24. června, který je pro naše občany zdarma.
Rozhodnutím Zastupitelstva Královéhradeckého kraje obdržela obec dotaci na úpravy budovy obecního úřadu
spočívající ve výměně stávajících oken a dveří a změnu vytápění v celkové výši 383 400 Kč (což představuje max. 50%
celkových nákladů). Okna volají po výměně již několik let a stávající akumulační kamna také nejsou s ohledem na
obtížnou regulaci ideálním zdrojem vytápění, proto chceme úpravy uskutečnit co nejdříve. Vzhledem k množství
projektů, které v současné době realizujeme a nedostatku dodavatelů na trhu je však možné, že budou úpravy provedeny
až v roce 2019.
I když se o dotacích v tomto vydání zmiňuji již poněkolikáté, chtěl bych zmínit informace o další dotované akci. Pořízení
nového územního plánu je financováno z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj a Královéhradeckého kraje, kdy
z celkových nákladů ve výši 287 tis. Kč uhradí 174 tis. Kč ministerstvo a 101 tis. Kč kraj. Obec financovala pouze
doplňující průzkumy a rozbory ve výši 12 tis. Kč. V současné době probíhá zapracování požadavků občanů a příprava
návrhu územního plánu určená k projednání s dotčenými orgány. Odevzdání návrhu pro toto projednání předpokládáme

v srpnu, projednání s dotčenými orgány do konce roku 2018. Následně budou zapracovány požadavky dotčených orgánů
a výsledný návrh projednán s veřejností. O termínu jednání bude veřejnost informována veřejnou vyhláškou, případně se
můžete dotázat v kanceláři obecního úřadu.
V nejbližších týdnech by měly být v obci instalovány sloupy veřejného osvětlení podél nově vybudovaného chodníku.
Celkové náklady na instalaci 21 ks nových sloupů a svítidel činí 346 tis. Kč a budou hrazeny z rozpočtu obce. Současně
také připravujeme rekonstrukci rozvodů elektřiny a snížení a zateplení stropů v bytě v objektu č. p. 125
s předpokládanými náklady 200 tis. Kč. Tyto práce chceme mít dokončené do konce léta, abychom mohli od podzimu
byt pronajmout případným zájemcům.
Přeji Vám příjemné léto, vydařenou dovolenou a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Připomínáme pravidelnou provozní dobu pošty:
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. Telefonní číslo pošty je 737 15 13 18.
Lázeňský mikroregion zve občany členských obcí na zájezd do Polska, který se uskuteční v neděli 24. června 2018.
Předpokládaný odjezd v 7 hodin. Na programu je prohlídka města Świdnica a polský folklorní festival v obci
Marcinowice. Doprava, vstupné a oběd jsou hrazeny v rámci projektu a pro účastníky je zdarma. Přihlášení na
tel.: 725 082 486.
Srdečně zveme občany na koncert ženského flétnového souboru Pifferaios a mužského sboru Toni dei signori z
Lázní Bělohrad pod vedením Ivany Václavů, který se uskuteční v neděli 24. června od 18 hodin v kostele sv. Maří
Magdalény v Lužanech. V programu zazní hrané i zpívané skladby z období renesance, baroka, skladby soudobé,
lidové písně a spirituály.
Pouťové odpoledne se uskuteční v sobotu 21. července 2018 na hřišti v Lužanech. Program se stále připravuje, o jeho
konečné podobě Vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek obce. Již nyní si tento termín rezervujte
a přijďte strávit příjemné odpoledne se svými spoluobčany. Všichni jste srdečně zváni.
Kino Lužany zve všechny občany na promítání těchto filmů:
Po strništi bos, pátek 29. 6. 2018 od 20 hodin, drama/komedie, ČR, 2017, vstupné 70 Kč
Jumanji: Vítejte v džungli!, pátek 6. 7. 2018 od 19 hodin, rodinný/dobrodružný, USA, 2017, vstupné 40 Kč
Já, Tonya, pátek 13. 7. 2018 od 20 hodin, sportovní/komedie, USA, 2017, přístupný od 15 let, vstupné 70 Kč
Coco, pátek 20. 7. 2018 od 19 hodin, animovaný/hudební, USA, 2017, vstupné 40 Kč
Tvář vody, pátek 27. 7. 2018 od 20 hodin, drama/fantasy, USA, 2017, přístupný od 15 let, vstupné 70 Kč
ELMAT Kůtek s.r.o., TJ Sokol Lužany a obec Lužany zvou všechny sportovce v sobotu 30. června 2018 do areálu
autokempu Lužany, kde se uskuteční 43. 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 se 19. května na okrskové soutěži v Mlázovicích umístili na 2. místě. Mladí hasiči se v po vydařeném
jarním kole umístili v soutěži Plamen na krásném 4. místě. V sobotu 16. června se zúčastnili noční soutěže v Nevráticích,
kde vybojovali skvělé 1. místo, a to jak ve štafetě požárních dvojic, tak v celkovém umístění. Gratulujeme a přejeme jim
i nadále hodně sil a úspěchů.
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Fotbalová sezóna je již minulostí. Muži se umístili na předposledním místě
1.
Kopidlno
21 0
1 90:16 61
tabulky, i přesto jim patří poděkování za jejich úsilí a přání hodně sil do
2.
Hořice B
17 0
5 77:36 48
další sezóny. Starší fotbalová přípravka odehrála v roce 2018 celkem 20
3.
L. Bělohrad B 13 0
9 50:36 40
utkání, ve kterých třikrát zvítězila a třikrát remizovala. I těmto hráčům,
4.
Milíčeves
12 0 10 33:32 34
stejně jako jejich trenérům, patří velké poděkování.
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Železnice B
Libáň
Dětenice
Valdice
Stará Paka
Žlunice
Lužany
Podhradí
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40:56
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39:59
34:76

32
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30
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15

V pátek 20. července se na hřišti v Lužanech uskuteční obnovený Noční
fotbalový turnaj. Kapacita turnaje je 12 týmů a počet přihlášených družstev
se rychle plní. Přijďte na hřiště povzbudit své favority.
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