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Vážení spoluobčané,
nastal mnohými oblíbený čas dovolených a letních prázdnin a s ním se k Vám dostává také letní vydání našeho
zpravodaje.
V minulém čísle jsem Vás informoval, že se na sál obecního domu připravuje první zatěžkávací zkouška. Ta
proběhla v sobotu 7. května v podobě odložené hasičské zábavy. Protože se jednalo po dlouhé době o první větší
akci, která se ještě k tomu konala v kompletně zrekonstruovaných prostorách, návštěvnost byla obrovská. I přesto
se všem organizátorům podařilo zajistit bezproblémový průběh, včetně hladkého přísunu občerstvení, a tak se celá
akce vydařila. Důstojně jsme tak touto společenskou akcí předali symbolicky
prostor do veřejného užívání, po hasičské zábavě se zde konalo odložené
vítání občánků nebo koncert pro děti z místní školy. Ještě jednou děkuji
zaměstnancům obce, kteří se velkou měrou zasloužili o zdařilou rekonstrukci
těchto prostor a samozřejmě také Místní akční skupině Brána do Českého ráje,
která zprostředkovala na rekonstrukci sálu dotaci z Programu rozvoje venkova
ve výši 380 tis. Kč.
I když jsme předpokládali, že byty v obecním domě budou již v tuto chvíli dokončeny, tak se realizace prací
protáhla. Byty budou k dispozici až v průběhu července, ale již nyní mají přiděleny na příštích pár měsíců své
nové uživatele. Zrekonstruovány byly celkem tři byty, první byt je s dispozicí 1+kk a podlahovou plochou 36 m2,
druhý byt má dispozici 1+1 a podlahovou plochou 40 m2, největší byt 3+kk má podlahovou plochu 91 m2.
Nájemníky ve všech bytech schválilo na základě pořadníku zastupitelstvo. Smlouvy budou uzavřeny s účinností
do konce kalendářního roku s nájemným jako v ostatních nájemních bytech ve výši 78 Kč za měsíc za metr
čtvereční. K tomu budou hradit nájemníci zálohy na energie. Věřím, že budou byty dlouho a dobře sloužit a
novým nájemníkům přeji v bytech hodně klidu a příjemných chvil.
V květnu byly dokončeny úpravy komunikace na dolním konci
k domům č. p. 33 a 12. Realizace projektu se povedla a my si
můžeme odškrtnout další zrekonstruovanou místní komunikaci.
Stavební práce jsme mohli provést i díky dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 1 098 tis. Kč.
Čerstvě dokončená je také infrastruktura pro osm rodinných domů v lokalitě Mádlák. Po více než půl roce
stavebních prací byl koncem června položen asfaltový kryt a dokončeny všechny práce. Za částku přesahující 9
mil. Kč byla částečně zrekonstruována, částečně nově vybudována splašková a dešťová kanalizace, vodovod,
veřejné osvětlení a místní rozhlas, chodníky a komunikace. Na polovině prodaných pozemků je již povolena
výstavba rodinných domů, někde investiční příprava stále probíhá. Vlastníci jednoho z pozemků musí z osobních
důvodů od záměru výstavby domu ustoupit, v tuto chvíli hledáme cestu, jak vyhovět všem zúčastněným a zároveň
si zachovat kontrolu nad budoucností tohoto pozemku. Přejeme všem stavebníkům, ať se jim jejich záměry podaří
přivést úspěšně až do konce a můžeme je přivítat mezi nové občany naší obce.
I na výstavbu inženýrských sítí jsme obdrželi dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, s ohledem na rozsah prací a
velikost nákladů však téměř v symbolické výši 80 tis. Kč na jeden zainvestovaný pozemek. Práce na jedné
z největších dotačních akcí uplynulých let – intenzifikaci a zkapacitnění čistírny odpadních vod stále probíhají,
byla osazena nová betonová nádrž a byl vybudován nátokový objekt. Dále probíhají práce uvnitř na sanaci
stávajících objektů a novém strojním a technologickém vybavení. Vše nasvědčuje tomu, že dodavatel dokáže
práce dokončit ve smluveném termínu. Revitalizace obecního rybníka – poslední z rozpracovaných dotačních akcí
– bude obnovena v průběhu září. I zde je reálný předpoklad, že se podaří termín dokončení stihnout.
Takové štěstí, jako tomu bylo v případě zmiňovaných projektů, jsme ale neměli u projektů podaných v letošním
roce. Na přelomu roku jsme žádali o dotaci z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje na úpravy
autobusových zastávek a z programu Podpora rozvoje regionů Ministerstva pro místní rozvoj. Obě žádosti byly
sice úspěšné, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků byly zařazeny do zásobníku projektů. S ohledem na
aktuální situaci a množství podaných žádostí nelze reálně očekávat, že bychom mohli být přeřazeni do
podpořených projektů. Projekty máme ale prověřené ministerskými a krajskými úředníky, takže nám nebrání
požádat o dotaci znovu v dalších letech.
Samostatnou kapitolou je dotace na úpravy v areálu fotbalového hřiště. V dubnu jsme na netrpělivý dotaz, kdy lze
očekávat vyhodnocení žádostí podaných v září, dostali omluvnou odpověď: „Hodnocení dotační výzvy Kabina
2021 bohužel nabralo skluz, především z důvodu nutnosti dohodnocení dříve vyhlášených výzev. Momentálně

očekáváme, že by hodnocení žádostí ve Výzvě Kabina mělo být opětovně zahájeno.“, ale doposud k žádnému
posunu nedošlo, takže nezbývá než čekat.
Stavební úpravy, které budou financovány pouze z obecních prostředků, čekají hasičskou zbrojnici. V průběhu
května bylo instalováno na sál nové tepelné čerpadlo, v průběhu srpna budou vyměněna okna a dveře a provedeny
úpravy elektroinstalace a osvětlení, vše tak, aby se na dočasnou dobu mohli do těchto prostor nastěhovat k výuce
žáci prvního a částečně druhého ročníku naší základní školy. I když je tento krok neobvyklý a rozvířil
v uplynulých dnech poměrně intenzivní diskusi, věřím, že nakonec bude ku prospěchu všech dětí v lužanské
škole.
Připomínáme občanům, že se stále mohou hlásit k odběru obědů ze školní kuchyně. Cena obědů mírně vzrostla na
95 Kč a k odběru jsou z provozních a hygienických důvodů do vlastních nádob ve školní jídelně v době od 11:00
do 11:25. Bližší informace Vám ochotně podá vedoucí školní kuchyně na telefonním čísle 732 709 779.
V uplynulých dnech byla z hoření prodejny Jednoty odstraněna poštovní schránka. Dle sdělení České pošty byl
důvodem jejího svěšení nízký počet zásilek a možnost využívat schránku na budově obecního úřadu. Dle platné
legislativy je minimum jedna schránka na 10 tis. obyvatel, v kempu bude přes léto umístěna sezonní schránka,
přesto jsem požádal pracovníky České pošty o obnovení schránky.
Do podzimních voleb do obecního zastupitelstva, které se budou konat 23. a 24. září, má zájem kandidovat
celkem 14 spoluobčanek a spoluobčanů. Kdo by měl zájem tyto řady rozšířit, musí svou kandidátní listinu podat
nejpozději do 19. července na Městský úřad v Jičíně. Stále nabízíme pomoc s přípravou kandidátní listiny.
Současně s volbami do obecního zastupitelstva se v našem obvodě uskuteční volby do Senátu PČR. Další volby,
tentokrát prezidentské, jsou vyhlášeny na 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo na 27. – 28. ledna.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné a klidné léto plné slunce a odpočinku. A nezapomeňte, jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Srdečně zveme občany na tradiční pouťové odpoledne, které se koná v sobotu 23. července 2022 od 15 hodin
na hřišti v Lužanech. Jako každý rok se můžete těšit na ukázky práce hasičů, fotbalový zápas nebo večerní
pouťovou zábavu. V rámci doprovodného programu bude připravena lezecká stěna, velká nafukovací skluzavka,
ukázka výcviku dravců, malování na obličej, koňské spřežení, technika Václava Fejfara a samozřejmě bohaté
občerstvení. Přijďte strávit příjemné odpoledne ve společnosti svých sousedů, kamarádů a známých.
Kino Lužany zve občany na promítání těchto filmů:
Pátek 15. 7. 19:00
Tajemství staré bambitky 2
pohádka / Česko / 2022
Pátek 22. 7. 20:00
Nejhorší člověk na světě
drama / komedie / Norsko / 2021
Pátek 29. 7. 19:00
Příšerákovi 2
animovaná komedie / Německo / 2021
Pátek 5. 8.
Párty Hárder: Summer Massacre
Pátek 2. 9.
Řekni to psem
Pátek 12. 8. Zpívej 2
Pátek 16. 9. Pánský klub
Pátek 19. 8. Prezidentka
Pátek 30. 9. Kdyby radši hořelo
Pátek 26. 8. Myši patří do nebe
Lužanští hasiči zaznamenali v letošní sezóně celou řadu úspěchů. V okresním koley hry Plamen obsadilo mladší i
starší družstvo krásné třetí místo. Dorostenci se po vyhraném okresním kole dostali až na krajskou soutěž, kde
získali skvělé druhé místo. Muži postoupili z vyhraného okrskového kola v Lužanech na okresní soutěž v Nové
Pace, kterou také bez problémů vyhráli. Na krajském kole s požárním sportu mužů jejich výkon stačil na
uspokojivé 5. místo. Všem zástupům z řad mladých i dospělých lužanských hasičů touto cestou gratulujeme a
děkujeme za skvělou reprezentaci naší obce. Velké poděkování patří samozřejmě jejich trenérům a pracovníkům
technické čety.
Lužanští fotbalisté se v okresním přeboru mužů umístili na konečném 3. místě tabulky, a to za vítězným
družstvem z Milíčevsi a druhými Robousy. Starší žáci si v okresním přeboru udrželi krásné 5. místo. Všem našim
fotbalistům gratulujeme k dosaženým výsledkům a těšíme se na jejich další zápasy. I když se pomyšlení na září
může zdát uprostřed léta předčasné, zveme Vás na následující zápasy:
Okresní přebor mužů
Okresní přebor starších žáků
So 13. 8. 17:00 Lužany – Milíčeves
So 27. 8. 9:30 Lázně Bělohrad / Miletín – Lužany
So 20. 8. 17:00 Žlunice – Lužany
St 31. 8. 9:30 Lužany – Sobotka
So 27. 8. 17:00 Lužany – Robousy
So 3. 9. 9:30 Železnice / Valdice – Libáň
So 3. 9. 17:00 Libáň – Lužany
So 10. 9. 9:30 Lužany – Kopidlno / Libáň
So 10. 9. 16:30 Lužany – Dětenice
So 14. 9. 17:30 Hořice – Lužany
Ne 18. 9. 16:30 Miletín B – Lužany
So 17. 9. 9:30 Lužany – Martinice
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