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Vážení spoluobčané,
i v této složité době Vám přinášíme aktuální informace z dění v naší obci. Vítejte u čtení prvního Lužanského zpravodaje
roku 2020.
Dlouhá a náročná rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu je u konce. V uplynulých týdnech a dnech se
podařilo dodavateli dokončit veškeré práce a osvětlení i rozhlas je již plně funkční. Celkem bylo v průběhu prací od roku
2017 namontováno 81 svítidel, 29 reproduktorů a nataženo přes 10 km kabelů a vodičů veřejného osvětlení a místního
rozhlasu. Náklady na provedení prací přesáhly částku 2,5 mil. Kč a byly financovány výhradně z prostředků obce.
Ukončením této etapy tak byla dokončena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v celé obci.
Věřím, že osvětlení a rozhlas nám budou dlouho a bez problémů sloužit. Současně tímto děkuji všem občanům za
shovívavost a trpělivost, kterou při rekonstrukci prokázali, když bez úhon přečkali pár dnů či týdnů bez nefunkčního
rozhlasu nebo osvětlení.
V nejbližších dnech zahájíme úpravy komunikace v úvozu. Akce je náročná na organizaci, protože se jedná o jedinou
přístupovou komunikaci k některým objektům a současně bylo třeba práce zkoordinovat s úpravou hydrantu a pokládkou
elektrického vedení k novým parcelám soukromých vlastníků. Celkové náklady akce jsou vyčísleny na více než
1 300 tis. Kč, z nich bude 707 tis. Kč pokryto dotací z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. V průběhu prací dostane
378 m místních komunikací v této části obce nový asfaltový povrch.
K určitému posunu došlo v projektu výstavby školní kuchyně v budově bývalého hostince. Do výběrového řízení se
přihlásil jediný dodavatel s nabídkovou cenou 7,2 mil. Kč. Smlouva s dodavatelem čeká na schválení v zastupitelstvu obce,
které se uskuteční na přelomu dubna a května. Práce by pak měly být zahájeny v červenci 2020 a dokončeny nejpozději
v červnu 2021. Stále však není jasné financování projektu, protože projednání naší žádosti o individuální dotaci z rozpočtu
Královéhradeckého kraje se přesunulo na květen a rozhodnutí o přidělení dotace, o kterou jsme požádali Ministerstvo
financí, je zatím v nedohlednu. Jediným schváleným vnějším zdrojem financování tak zůstává dotace z prostředků
Královéhradeckého kraje z minulého roku ve výši 1,182 tis. Kč. Budeme doufat, že naše žádosti přesvědčí poskytovatele
dotace o prospěšnosti akce a získáme takové prostředky, s jejichž přispěním budeme schopni nákladnou rekonstrukci
uhradit. Ani poté však nebude provoz kuchyně zcela finančně nenáročný a soběstačný – dle předběžných propočtů bude
třeba provoz kuchyně dotovat ročně částkou ve výši 350 tis. Kč z rozpočtu obce, prostředky na platy zaměstnanců školní
kuchyně budeme nárokovat ze státního rozpočtu.
V červenci nás současně se školní kuchyní čeká zahájení projektu rekonstrukce chodníků ve střední části obce. V minulém
týdnu bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na částku
1 425 tis. Kč. O osudu dotace ve výši 414 tis. Kč z prostředků Královéhradeckého kraje doposud rozhodnuto nebylo. Práce
budou probíhat v období od července do listopadu letošního roku, proto bych Vás opět požádal o shovívavost a trpělivost
s omezeními a těžkostmi, které nám tato stavba přinese.
Na posledním zasedání zastupitelstva bylo schváleno vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci na
intenzifikaci a zkapacitnění stávající čistírny odpadních vod. Ta je kapacitně na hranici a současně je zastaralá také
technologicky. Čistírna byla vybudována v roce 2001 a do ostrého provozu byla spuštěna v roce 2002. Od té doby došlo
jednak k navýšení počtu připojených obyvatel, ale současně také k fyzickému i morálnímu opotřebení technologie, která tak
volá po výměně za modernější. Z tohoto důvodu jsme po konzultaci s odborníky vypsali výběrové řízení na dodavatele
projektové dokumentace, na základě které budeme žádat o povolení úprav, ale také o finanční podporu. O celkových
investičních nákladech můžeme zatím pouze spekulovat, ale určitě se budou pohybovat v řádu vyšších jednotek milionů.
Naším cílem je samozřejmě minimalizovat investiční náklady, ale zároveň chceme čistírnu upravit tak, aby splňovala přísná
kritéria pro kvalitu vypouštěných vod, byla v provozní fázi finančně i provozně nenáročná a sloužila nám dobře alespoň
příštích 20 let.
Dalším z březnových rozhodnutí zastupitelstva bylo schválení podání žádosti o dotaci na úpravy společenského sálu
v budově bývalého hostince ve středu obce z prostředků Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny
Brána do Českého ráje. V rámci projektu plánujeme zrekonstruovat rozvody elektrické energie, prodloužit a upravit komín
tak, aby se na sále dalo bezpečně topit, vyměnit okna a dveře, případně provést úpravy pódia. Předpokládané náklady činí
500 tis. Kč, projekt bude realizován v případě přiznání dotace v roce 2021.
Vážení spoluobčané, i v této komplikované situaci jsme s Vámi a nabízíme Vám pomoc ve všech oblastech, ve kterých ji
budete potřebovat. Jen tehdy, když budeme o Vašich starostech vědět, můžeme se je společně pokusit vyřešit. Proto se
nestyďte a neváhejte se na nás obracet. Jsme zde pro Vás.
Martin Mitlöhner
Připomínáme, že poplatky za odpad a za psy byly splatné do konce března. Konstrukce naší vyhlášky o poplatcích za
odpad neumožňuje posunout termín splatnosti poplatku, případně odpustit navýšení poplatku v případě pozdní úhrady jako
v jiných obcích. Pokud je to tedy možné, uhraďte, prosím, neuhrazené poplatky bankovním převodem do konce dubna, kdy

je možné uhradit poplatky stále ještě bez navýšení. V opačném případě se obraťte telefonicky na zaměstnance Obecního
úřadu Lužany na tel. 493 597 178 a domluvíme individuální postup.
Setkání se seniory, které každoročně v tomto čase pořádáme, se uskuteční na podzim, určitě o něj nepřijdete. Již nyní se
s Vámi těšíme na shledání.
Kominík (p. Šnejdar) bude v obci provádět vymetání a revize komínů ve čtvrtek a v pátek 30. dubna a 1. května 2020. Kdo
máte o jeho služby zájem, přihlaste se do úterý 28. dubna 2020 na telefonním čísle 493 597 178.
SDH Lužany pořádá v sobotu 2. května 2020 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.
Sběr nebezpečného odpadu (baterie, ledničky, monitory, zářivky, zbytky barev, léků, olejů, apod.) proběhne v naší obci
od středy 13. května do pondělí 18. května 2020. V sobotu 16. 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.
Opatření přijatá v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice se velmi rychle mění, proto Vám přinášíme
informace, které se bezprostředně vztahují k dění v naší obci a jsou aktuální v době vydání tohoto čísla.
V platnosti zůstává nařízení o omezení volného pohybu osob, pohyb na veřejnosti je povolen pouze v nezbytně nutné míře
a maximálně ve skupinách 2 osob. Stále je v platnosti omezení provozu prodejen a restaurací a provozu orgánů veřejné
moci a správních orgánů. Pohyb všech osob na všech místech mimo bydliště je zakázán bez ochranných prostředků
dýchacích cest. K ochraně dýchacích cest můžete použít roušky, šály, šátky, apod. Občanům, kteří si nemohou zajistit
roušky vlastními silami, nabízíme bezplatně několik kusů bavlněných roušek z domácí výroby našich spoluobčanů.
K vyzvednutí jsou na poště nebo na Obecním úřadu Lužany.
Rizikovým skupinám, mj. seniorům nebo chronicky nemocných občanům, je doporučeno zůstat v maximální možné míře
doma, a o pomoc při zajišťování záležitostí každodenního života požádat osoby blízké – příbuzné, sousedy. Protože ne
všichni tuto příležitost máme, nabízíme Vám za obec Lužany pomoc při zajišťování běžných životních úkonů. Našim cílem
je umožnit Vám zůstat v bezpečí domácího prostředí bez přímého fyzického kontaktu s ostatním osobami a omezit riziko
Vaší nákazy. V případě, že budete mít o tyto služby zájem nebo se budete chtít dozvědět více informací, obraťte se na nás.
Nabízíme Vám zdarma zejména následující služby:
 Zajištění a dovoz nákupů základních potravin, hygienického a drogistického zboží
 Vyzvednutí léků a dostupných zdravotnických potřeb a pomůcek
Úřední hodiny Obecního úřadu Lužany jsou po přechodnou dobu pouze v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 14 do
17 hodin. Provozní doba pošty Partner Lužany je v běžném režimu. I přesto žádáme občany, aby navštěvovali obě instituce
pouze v nezbytně nutných případech. Před návštěvou Obecního úřadu Lužany si nejlépe domluvte předem schůzku na tel.
493 597 178, 725 082 486 nebo emailu urad@luzany.cz.
Knihovna Lužany je do odvolání uzavřena.
Základní škola a Mateřská škola Lužany jsou do odvolání uzavřeny, a to včetně tělocvičny. Multifunkční hřiště je otevřeno
pouze při dodržení omezujících podmínek (nošení ochranných prostředků dýchacích cest, sportování nejvýše dvou osob).
Sběrný dvůr v Mlázovicích bude od úterý 14. dubna otevřen, a to dle pravidelné otevírací doby, tedy v úterý do 14 do
16 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Žádáme občany, aby nechodili do zařízení první dny po otevření, pokud to není
nutné, protože se zde očekává velký nápor. Režim provozu bude velmi zpřísněný, je třeba počítat s větší časovou náročností
pro odbavení. Zároveň je nutné mít materiál již vytříděný a připravený. Vzhledem k situaci nebude možné třídit odpady až
v zařízení. V takovém případě bude osoba odkládající odpad obsluhou vykázána ze zařízení. Žádáme občany, aby zde
odkládali pouze odpad z domácností, likvidaci a sběr odpadu z podnikatelské činnosti je nutné zajistit smluvně u oprávněné
společnosti.
Prodejny Jednoty jsou v provozu v běžné otevírací době.
V souvislosti s přijatými opatřeními byly upraveny jízdní řády. Doporučujeme cestujícím, aby si s předstihem ověřili
platnost svého spojení, a to buď na internetovém vyhledávači www.idos.cz v Call centru IDS IREDO, které je pro všechny
občany k dispozici na tel. č. 491 580 333.
Aktuální informace naleznete na www.luzany.cz, případně budete informováni místním rozhlasem. Kdo máte zájem o
zasílání aktuálních informací do Vaší emailové schránky a ještě je neodebíráte, zaregistrujte se k odběru informací na
www.luzany.cz/aktuality pod odkazem „Přihlásit se k odběru novinek“. Speciální stránka Ministerstva zdravotnictví ČR
http://koronavirus.mzcr.cz.
JAK SE CHOVAT, ABYCHOM SNÍŽILI RIZIKO NÁKAZY?
Buďte zodpovědní sami k sobě i svému okolí:
 Často a důkladně si myjte ruce mýdlem a dezinfikujte dezinfekčním gelem  Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky
také vlastní předměty (např. mobilní telefon, klíče)  Kašlejte a kýchejte do kapesníku či rukávu  Používejte jednorázové
kapesníky a poté je vyhoďte  Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry) 
Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi  Necestujte do zasažených lokalit  Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma  Mimo
bydliště používejte ochranu dýchacích cest
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