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Vážení spoluobčané,
zima se letos předvedla ve své lepší formě a podle vývoje počasí posledních dnů se ještě nehodlá úplně vzdát. Doufejme
přesto, že sněhová nadílka a silný mráz počkají na svou nadvládu alespoň na konec kalendářního roku. Situace v celém
světě, tedy i v naší republice, byla v prvních měsících tohoto roku ochromena epidemií koronaviru. I ten se snad
v nejbližších dnech vzdá, ideálně napořád. Přesto se v naší obci událo a pro nadcházející měsíce chystá několik věcí, o
kterých bych Vás rád informoval. Vítejte u čtení prvního Lužanského zpravodaje roku 2021.
Na největším projektu těchto měsíců – vybudování školní kuchyně – se pilně pracuje. Aktuálně se uvnitř dokončují
obklady a dlažby, venku se buduje nové schodiště a zatepluje se obálka budovy. Prostavěna je v tuto chvíli více než
polovina celkových nákladů stavby, ale čeká nás ještě spousta práce. I když to tak v jednom okamžiku úplně nevypadalo,
zdá se, že projekt bude přesto dokončen v termínu, tedy v červnu letošního roku. O prázdninách chceme zahájit zkušební
provoz objektu, aby se odhalily veškeré nedodělky a vady, nastavily procesy a od září mohla kuchyně fungovat v plném
provozu. Díky rozumnému přístupu Ministerstva financí se podařilo přesunout větší část dotace z minulého do letošního
roku, a tak spolu s prostředky Královéhradeckého kraje a obecními prostředky projekt dokončíme. Škola, která bude
školní kuchyň provozovat, již našla do nové kuchyně zaměstnance (počítá se s jedním kuchařem, a částečným úvazkem
pro vedoucí jídelny a pomocnou silou). Abychom byli schopni provoz jídelny finančně zabezpečit, bude v první fázi co
největší množství obědů připravováno pro školní stravování, tedy pro děti a žáky naší školy, ale i mateřské školy
v sousedním Konecchlumí. Díky takto nastavenému systému bychom měli být schopni zajistit provoz po personální
stránce ze státního rozpočtu. Případnou nevyužitou kapacitu jídelny (projekt počítá s přípravou 120 jídel) poskytneme
samozřejmě občanům naší obce. V létě a na podzim by práce na objektu měly pokračovat úpravami přilehlého
společenského sálu, které budou financovány z prostředků Programu rozvoje venkova poskytnutých prostřednictvím
Místní akční skupiny Brána do Českého ráje. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce rozvodů elektrické energie,
úprava komína, aby se na sále dalo bezpečně topit, a výměna oken a dveří. Svépomocí bude provedena výměna pódia a
oprava stěn, kdy jsme původní obložení stěn museli odstranit. Všechny tyto práce chceme stihnout do konce roku 2021,
aby bylo vše připraveno na zahájení lužanské plesové sezóny, která nás v roce 2022 snad konečně čeká.
Na lednovém zasedání zastupitelstva byly po dlouhých letech příprav odsouhlaseny podmínky pro prodej osmi
stavebních pozemků v lokalitě pod Mádlákem. V první vlně prodeje se prodalo šest z osmi parcel ve velikostech kolem
1 200 m2. Cena pozemku byla stanovena na 900 Kč za m2, přičemž se zájemci zavázali pod pokutou 200 tis. Kč
k dodržení podmínek výstavby (např. výška objektu, charakter stavby nebo termín zahájení a dokončení výstavby) a
současně poskytli obci předkupní právo k pozemku pro případ, že by nový vlastník od prodeje ustoupil. Všichni zájemci
prošli pohovorem s komisí pro prodej pozemků tvořenou členy zastupitelstva, takže zastupitelé při hlasování o prodeji
parcel věděli, jací budou naši noví spoluobčané. V současné době probíhá druhá vlna prodeje, kdy mohou uchazeči
podávat žádosti o účast v procesu prodeje do 23. dubna 2021. Bližší informace a podmínky prodeje jsou zveřejněny na
úřední desce. Na přelomu dubna a května chceme vyhlásit výběrové řízení na výstavbu inženýrských sítí pro budoucí
rodinné domy s tím, že výstavba bude probíhat až do června 2022. Na výstavbu inženýrských sítí jsme požádali o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 640 tis. Kč, i přesto bude obec muset do projektu vložit vlastní prostředky
v předpokládané výši 10 mil. Kč. Věřím, že se vše v průběhu let vrátí v podobě plné školky, školy, obchodů, využitých
spojů a obce plné života.
Po velkém úspěchu, který jsme zaznamenali na podzim po dokončení nového hřiště na školní zahradě, jsme se
v zastupitelstvu rozhodli požádat o revitalizaci dalšího hřiště, tentokrát u rybníku Marešák. Původní dřevěné hřiště, které
slouží v sezóně také návštěvníkům kempu, ale celoročně především občanům naší obce, je již za hranou své životnosti.
Hřiště bylo vybudováno v roce 2005, ale prvky jsou již tak opotřebované, že investice do oprav, které zaručí bezpečné a
bezproblémové užívání jednotlivých prvků, by byly nepřiměřeně vysoké. Nové hřiště bude provedeno z kovových a
plastových materiálů, aby byla zajištěna nejvyšší bezpečnost a trvanlivost prvků a bude obsahovat oblíbené atrakce jako
je kolotoč, houpačky, houpadlo na pružině nebo lanový prvek se skluzavkou. Samozřejmostí budou lavičky a odpadkové
koše. To vše za necelý milion korun. Protože jsou náklady na obnovu hřiště v poměru k obecnímu rozpočtu vysoké,
požádali jsme o dotaci z prostředků Programu rozvoje regionů Ministerstva pro místní rozvoj a projekt budeme
realizovat pouze při přiznání dotace. O tom, zda budeme mít v obci nové hřiště, by mělo být rozhodnuto na přelomu
dubna a května.
Významným projektem, na kterém pracujeme již více než rok, je projekt úpravy obecní čistírny odpadních vod. Čistírna
je kapacitně na hranici a současně je zastaralá také technologicky, letos je to 20 let od jejího dokončení. Na základě
projektové dokumentace, na kterou jsme získali dotaci z Královéhradeckého kraje, máme připravené pravomocné
stavební povolení a podanou žádost o dotaci z prostředků Ministerstva zemědělství. Dotace bude určitě potřeba, protože
celkové náklady činí dle rozpočtu více než 9 mil. Kč. Věříme, že se podaří v rámci výběrového řízení cenu snížit, ale i
tak případná realizace projektu zasáhne citelně do obecního rozpočtu.
Je samozřejmé, že je nezbytné vkládat prostředky také do údržby a obnovy stávající infrastruktury. Proto jsme před lety
zahájili přípravy projektu na revitalizaci obecního rybníka u č. p. 142. Po dlouhých pěti letech se podařilo dokončit

projektovou přípravu a podat žádost o dotaci z prostředků Ministerstva zemědělství. Velmi milým překvapením bylo
únorové sdělení, že nám dotace na projekt byla přislíbena. Proto jsme vypsali výběrové řízení, do kterého se přihlásilo
sedm společností s cenovými nabídkami od 2 do 4,3 mil. Kč. Zastupitelstvu bude na nejbližší jednání předložena ke
schválení smlouva se společností Zemprastav spol. s r.o., která podala nejnižší nabídku. Výše dotace bude upřesněna na
základě uzavřené smlouvy, ale měla by být ve výši 1,3 mil. Kč, zbylých 700 tis. Kč uhradí obec ze svého rozpočtu.
V průběhu prací bude odstraněno předpokládaných 780 m3 sedimentu, dále bude vybudován nátokový objekt,
zrekonstruován výtokový objekt a provedeno zpevnění břehů rybníka a paty svahu nad rybníkem. Realizace projektu má
být dle smlouvy zahájena v červenci a dokončeně nejpozději do konce roku 2022.
Věčné téma jsou místní komunikace, do kterých jsme již v uplynulých letech nemalé prostředky investovali, ale stále
máme v obci dlouhou řadu cest, které by zasloužily obnovit. Z toho důvodu jsme v minulém roce připravili a na sklonku
roku podali žádost o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj na úpravy komunikace na dolním konci od č. p.
136 k č. p. 11. Předpokládané náklady projektu jsou 1,7 mil. Kč, a pokud se začátkem května dozvíme, že jsme byli
s žádostí úspěšní, můžeme se těšit na další opravenou komunikaci v obci.
Dalším majetkem, jehož úpravy chceme v dohledné době provést, jsou chodníky a oplocení u školy. Podezdívka
stávajícího oplocení se povážlivě naklání, někde jsou uvolněné nebo dokonce chybí krycí desky, žluté rámové oplocení
v kontrastu s moderní školou nepůsobí příliš vzhledně. A přilehlý chodník (od školy k zámečku) jako poslední
projektově připravený úsek čeká na rekonstrukci. Proto jsme počátkem roku podali žádost o 50% dotaci z prostředků
Královéhradeckého kraje ve výši bezmála 750 tis. Kč. I v tomto případě si na rozhodnutí o poskytnutí dotace musíme
počkat na počátek května. Co ale již jisté je, že se letos dočkáme dalšího opraveného úseku silnice III/28437. Po jednání
s ředitelem Údržby silnic Královéhradeckého kraje byla pro letošní rok přislíbena plošná oprava úseku od č. p. 142 ke
škole, v případě rekonstrukce chodníku u školy až k zámečku. O obnovu dalších úseků silnice v obci, mnohdy bohužel
těch horších, budeme muset zabojovat v následujících letech.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem krásné a pohodové jaro, pevné zdraví a hodně optimismu. Pokud budete potřebovat
v dnešní stále nelehké době s něčím pomoct, neváhejte se obrátit na obecní zaměstnance nebo na svého oblíbeného
zastupitele. Jsme zde pro Vás.
Martin Mitlöhner
Připomínáme, že poplatky za odpad a za psy byly splatné do konce března. Základní sazba poplatku činí 600 Kč na
občana s trvalým pobytem (nebo na nemovitost určenou k individuální rekreaci, pokud zde nemá nikdo trvalý pobyt).
Preferujeme úhradu bankovní převodem na účet č. ú. 1161639379/0800 pod VS 1340 + č. p. Podrobné informace
k úhradě poplatků jsou zveřejněny na internetových stránkách obce nebo Vám je rádi poskytneme na telefonním čísle
493 597 178. Kdo jste ještě nezaplatil stočné, uhraďte jej, prosím, bezhotovostně dle údajů uvedených na faktuře,
případně nás kontaktujte pro bližší informace.
Sběr nebezpečného odpadu (baterie, ledničky, monitory, zářivky, zbytky barev, léků, olejů, apod.) proběhne v naší obci
od středy 5. května do pondělí 10. května 2021. V sobotu 8. 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). 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, případně je naleznete na adrese https://www.eltma.cz/sbernamista. Dále nebude vybírán odpad s příměsí azbestu, a to v jakémkoliv množství. Žádáme občany, aby dodržovali dobu
pro příjem nebezpečného odpadu a neodkládali odpad samovolně v prostoru sběru.
Kominík (p. Šnejdar) bude v obci provádět vymetání a revize komínů ve čtvrtek 29. dubna, v pátek 30. dubna a v sobotu
1. května 2021. Kdo máte o jeho služby zájem, přihlaste se do úterý 27. dubna 2021 na telefonním čísle 493 597 178
nebo na emailové adrese ucetni@luzany.cz.
TJ Sokol Lužany pořádá v sobotu 1. května 2021 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 TJ
Sokol Lužany.
Zápis do mateřské školy se uskuteční od 3. do 14. května 2021 bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců. Zápis dětí
do 1. ročníku základní školy probíhá od 19. do 30. dubna 2021, opět bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Rodiče všech dětí, které do 31. 8. 2021 dovrší 6 let, musí zažádat o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Více
informací na internetových stránkách školy www.zsluzany.cz v sekci Mateřská škola – Aktuality a Základní škola –
Aktuality.
Do 11. 5. 2021 probíhá v České republice Sčítání 2021. Sčítání 2021 je povinné, sečíst se musí každá osoba s trvalým či
přechodným pobytem na území ČR, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby
mladší 18 let provádí sečtení jejich zákonný zástupce. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR. Každý má možnost
sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat listinný formulář, jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Důrazně doporučujeme provést sčítání elektronicky. Kdo tuto možnost nemáte nebo si nejste jistí, nabízíme Vám pomoc
obecních zaměstnanců. Pro bližší informace nás s ohledem na protiepidemická opatření kontaktujte telefonicky na tel. č.
493 597 178 nebo na tel. 725 082 486.
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