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Vážení spoluobčané,
zima je bez větších problémů za námi, přesto dokáže i jarní počasí, jak se můžeme aktuálně sami přesvědčit, připravit
ještě celou řadu překvapení. I když jsou náhlé změny počasí nepříjemné, je lepší snášet rozmary počasí než vrtochy
státníků, které vedou často k bolesti a lidskému utrpení, jehož jsme svědky v posledních týdnech na Ukrajině. Ať už
jsou důvody konfliktu jakékoliv, asi by málokoho před pár týdny napadlo, že budeme v 21. století svědky podobného
krvavého a drastického konfliktu. Ničením majetku běžných občanů a vražděním civilistů se prostě neshody, ať už je
jejich příčina jakákoliv a na jakékoliv straně, neřeší. Jsem rád, že jsou mezi občany naší země a obce takoví, kteří se
ukrajinským uprchlíkům rozhodli podat pomocnou ruku, a velmi jim všem za tuto pomoc děkuji. Jsem přesvědčen, že
jakákoliv pomoc je v této nelehké situaci velkým přínosem. Každý z nás by jistě v případě, že by nás potkal podobný
osud, podobnou pomoc ocenil. Ukrajinským občanům přeji, aby byl jejich pobyt v naší obci klidný a mohli se brzy
vrátit mezi své blízké. Snad již nikdy nikdo z nás podobné hrůzy nezažije.
Lužanský zpravodaj si ale klade za cíl informovat především o dění v naší obci, tady je proto pár aktuálních zpráv.
Od března zahájila školní jídelna prodej obědů cizím strávníkům. I když je tato služba finančně na hranici nákladů,
chceme tuto službu pod dohodě s lužanskou školou – provozovatelem kuchyně – nabídnout všem našim spoluobčanům.
Jednak proto, že jsme přesvědčeni, že v jídelně připravujeme kvalitní a chutné jídlo, jednak proto, abychom ulehčili
život našim spoluobčanům, kteří nemají možnost nebo nechtějí obědy zajišťovat jiným způsobem a v neposlední řadě i
proto, abychom maximálně efektivně využili finanční prostředky, které jsme do rekonstrukce školní kuchyně vložili.
Kapacita je sice omezena, ale zatím není zcela zaplněna, takže pokud se rozhodnete začít obědy odebírat, můžete se
kdykoliv přihlásit. Bližší informace Vám ochotně podá vedoucí školní kuchyně na telefonním čísle 732 709 779. Cena
obědů je 85 Kč a k odběru jsou z provozních a hygienických důvodů možné do vlastních nádob ve školní jídelně
v době od 11:00 do 11:25. Pokud je pro Vás jedinou překážkou se v daný čas na místo dostavit, můžete se zkusit
domluvit s některým ze sousedů, který si obědy vyzvedává a požádat ho o tuto službu.
Při přípravě minulého vydání jsem předpokládal, že na únorový sokolský ples dokončíme a připravíme společenský sál
v obecním domě. Bohužel byla akce z hygienických důvodů zrušena. My jsme tím ale získali další čas na dořešení
všech detailů a počátkem května Vám společenský sál při příležitosti zatoulané hasičské zábavy představíme. Ze
zamýšlené výměny oken a rekonstrukce elektroinstalace se nám nakonec vyklubal kompletně zrekonstruovaný sál
s novým vybavením a nábytkem. Samozřejmě se s tím změnila i předpokládaná cena, která vlivem dalších a dalších
prací vyrostla z původních 500 tis. Kč na více než 1,3 mil. Kč. Konečně jsme ale získali po dlouhých letech vlastní a
reprezentativní společenský sál. Snad nám bude další roky dobře sloužit a pomůže nám posílit společenský a kulturní
život.
Po dvouleté přestávce se letos budeme snažit obnovit společenské a kulturní akce, které byly v naší obci ještě nedávno
běžné. První v nich je pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti. Přijďte jako v předchozích letech společně přivítat jaro,
posedět, opéct buřty a podpálit čarodějnickou hranici. Předpokládaný termín zahájení je v 18 hodin, podpálení hranice
předpokládáme po sedmé hodině. Buřty budou, košťata a čarodějnické převleky jsou vítány. Přijít můžete samozřejmě
již dříve a morálně podpořit naše muže při fotbalovém utkání.
Připravujeme i další akce, kterými bude dětský den, pouťové odpoledne nebo setkání se seniory. Posledně jmenované
se oproti předchozím letům uskuteční až na podzim, pravděpodobně v průběhu října na Kolibě. Po dvouleté přestávce
chceme obnovit také vítání občánků. Za dva roky, kdy se vítání nekonalo, se nám nashromáždilo 18 čekatelů na
přivítání mezi občany obce Lužany, takže přesuneme vítání ze zasedací místnosti obecního úřadu do společenského
sálu obecního domu. Kdo z Vás by se chtěl na upravený sál podívat, ale nechce se mu do víru taneční zábavy, můžete
se přijít podívat na upravený sál právě po vítání občánků, tedy v neděli 15. května po 16. hodině, kdy Vám sál rádi
ukážeme.
Jak jsem informoval v minulém vydání Zpravodaje, stále pracujeme na rekonstrukci bytů v obecním domě. I když jsme
předpokládali dokončení v průběhu dubna, objevily se nové okolnosti, které si vyžádají další práce a delší čas, proto se
posunul předpokládaný termín dokončení na červen. Aktuálně probíhají obkladačské práce, výroba kuchyňských linek
nebo dodávky spotřebičů.
Stejně tak je v plném proudu výstavba inženýrských sítí v lokalitě pod Mádlákem. Splašková kanalizace je před
dokončením, na dešťové kanalizaci a vodovodním řadu jsou práce zhruba v polovině. Následovat bude provedení
přípojek k jednotlivým pozemkům, rozvodů elektrické energie a veřejného osvětlení a dokončení komunikace. Práce
by neměly přesáhnout do letních prázdnin. Děkuji občanům, kteří jsou stavbou dotčeni, za trpělivost při výstavbě, která
kromě zvýšené prašnosti a hlučnosti přináší často i omezení dodávek energií. Útěchou jim může být vyhlídka na novou
komunikaci, i když od zvýšeného ruchu si v nejbližší době neodpočinou. Z osmi prodaných pozemků jsou na čtyřech
z nich před povolením rodinné domy, jejichž výstavbu plánují zahájit investoři v nejbližších měsících. I přes velmi
vypjatou situaci na trhu s nerostnými surovinami a se stavebním materiálem zatím nikdo z nových vlastníků zájem o
odstoupení od kupní smlouvy neprojevil.

Stavební práce pokračují i na dolním konci obce. Na čistírně odpadních vod byla provedena výměna střešní krytiny a
provedeno vyčištění a vystrojení dosazovací nádrže (zde se odděluje těžší kal a předává k dalšímu čištění a vyčištěná
voda, která odtéká do vodoteče). Po zimní přestávce byly obnoveny práce na úpravě komunikace k č. p. 33 a 12.
Aktuálně se připravují podkladní vrstvy pro pokládku asfaltového betonu, která je připravována na květen. Práce na
úpravách rybníka ve střední části obce zatím obnoveny nebyly, i když i zde nás čeká ještě velký kus práce na
rekonstrukci manipulačních objektů a zpevnění břehů a hráze rybníka.
Rozhodnutí o poskytnutí dotací, ať na závlahy na fotbalovém hřišti, úpravy komunikace mezi č. p. 37 a 43 nebo na
autobusové čekárny, zatím není. S ohledem na vývoj uplynulých let a aktuální situaci, která má významný dopad na
veřejné finance, je ale s otazníkem, zda se podaří dotace získat. Budeme věřit, že budou naše žádosti úspěšné.
Připomínám, že na podzim se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Kdo máte chuť a zájem kandidovat do
zastupitelstva, ale nevíte si rady s administrativou spojenou s kandidaturou, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné a klidné jaro plné pozitivní energie. Jsme tu stále pro Vás.
Martin Mitlöhner
Připomínáme, že poplatky za odpad a za psy byly splatné do konce března. Základní sazba poplatku činí 650 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 1345 + č. p. Podrobné informace k
úhradě poplatků jsou zveřejněny na internetových stránkách obce v sekci Aktuality pod odkazem Informace k úhradě
poplatků v roce 2022 z 1. ledna 2022 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.
Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v pondělí 11. dubna 2022 od 13:30 do 17 hodin. K zápisu si přineste
rodný list dítěte a občanský průkaz. Jako kritérium byl nataven trvalý pobyt dítěte v obci, dále sourozenec ve škole
nebo docházka do místní mateřské školy. Pro cizince je určen termín zápisu v úterý 14. 6. 2022. Zápis do mateřské
školy bude 12. května 2022.
Jarní úklidová akce s názvem Ukliďme svět – Ukliďme Česko – Ukliďme Lužany se uskuteční v sobotu 16. dubna
2022. Kdo máte chuť zapojit se do smysluplného projektu a pomoct vyčistit okolí naší obce a udělat své okolí
krásnější, přijďte v sobotu v 9 hodin k Obecnímu úřadu Lužany. Pytle a rukavice zajištěny. Úklid bude zakončen
opékáním buřtů v kempu. Více informací na tel.: 777 164 437.
Kominík (p. Šnejdar) bude v obci provádět vymetání a revize komínů ve středu 27. dubna, ve čtvrtek 28. dubna a v
pátek 29. dubna 2022. Kdo máte o jeho služby zájem, přihlaste se do úterý 26. dubna 2022 na telefonním čísle 493 597
178 nebo na emailové adrese ucetni@luzany.cz.
Sběr nebezpečného odpadu (baterie, ledničky, monitory, zářivky, zbytky barev, léků, olejů, apod.) proběhne v naší
obci od středy 18. května do pondělí 23. května 2022. V sobotu 21. 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/sberna-mista. 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.
V sobotu 21. května se na hřišti v Lužanech od 17 hodin uskuteční okrsková soutěž hasičů v požárním sportu. Přijďte
se podívat a podpořit naše závodníky.
Lužanští fotbalisté strávili zimní přestávku okresního přeboru mužů na 2. místě tabulky. Starší žáci jsou v okresním
přeboru aktuálně na 5. místě. Věřme, že naši fotbalisté nabrali přes zimní přestávku hodně sil a v následujících
zápasech se jim bude dařit:
Okresní přebor mužů
Okresní přebor starších žáků
Sobota 16. 4. 2022 17:00 Lužany – Libáň
Sobota 16. 4. 2022 9:30 Lužany – Sobotka
Neděle 24. 4. 2022 17:00 Dětenice – Lužany
Sobota 23. 4. 2022 9:30 Kopidlno – Lužany
Sobota 30. 4. 2022 17:00 Lužany – Milíčeves
Sobota 30. 4. 2022 9:30 Lužany – Libáň
Neděle 8. 5. 2022 17:00 Chomutice – Lužany
Sobota 14. 5. 2022 17:00 Lužany – L. Bělohrad B
Sobota 21. 5. 2022 17:00 Jičíněves – Lužany
Sobota 28. 5. 2022 14:00 Robousy – Lužany
Sobota 4. 6. 2022 17:00 Lužany – Nemyčeves A
Neděle 12. 6. 2022 14:00 Valdice – Lužany
Šachisté hájící barvy TJ Sokol Lužany se v konečné tabulce kompletně odehraného ročníku 2021/2022 Regionálního
přeboru B na sedmém místě. K výsledku gratulujeme.
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