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Vážení spoluobčané,
léto je za námi a vstoupili jsme do deštivého podzimu. I když většina lidí nemá toto počasí příliš v lásce, je to
součást roku a jako takové ho musíme přijmout. Na následujících řádcích bych Vás chtěl informovat o dění
v obci za několik uplynulých týdnů a současně o připravovaných událostech.
Ve škole byla na letní prázdniny naplánována přestavba stávající ředitelny na učebnu pro výuku dělených hodin.
Vzhledem ke zdržení při přípravě projektové dokumentace se nepodařilo rekonstrukci v tomto termínu
uskutečnit, proto jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele stavebních prací až v září s předpokladem, že
budeme přestavbu provádět o podzimních prázdninách. Do výběrového řízení se bohužel nikdo nepřihlásil, proto
jsme nuceni výběrové řízení vyhlásit znovu. Chtěl bych se touto cestou omluvit dětem a učitelkám naší školy, ale
věřím, že se jim podaří přizpůsobit provoz stávajícím podmínkám. V současné době předpokládáme, že se podaří
projekt uskutečnit počátkem příštího roku a zajistíme tak lepší podmínky pro kvalitní vzdělávání našich dětí.
Stavbou, pro kterou se nám naštěstí dodavatele podařilo vybrat, a která bude vybudována ještě v tomto roce, je
prodloužení dešťové kanalizace na horním konci obce pod Marijánou. Projekt by měl přispět k řešení problémů
s odváděním dešťové vody z chodníku podél silnice II/501 a z přilehlé komunikace. V rámci výstavby chodníku
totiž došlo k zatrubnění příkopů a veškerá voda z komunikace tak byla svedena do stávající dešťové kanalizace
před objekt č. p. 205. Při větším dešti pak kanalizace v tomto bodě nestačila zachytit a převést všechnu dešťovou
vodu do toku Studénka a hrozilo zaplavení zahrady u domu č. p. 158. Realizací stavby dojde k oddělení dešťové
kanalizace odvádějící vodu ze silnice v úseku od Marijány na Lázně Bělohrad a v úseku od Marijány směrem na
Špici. Srážkové vody z úseku na Lázně Bělohrad nebudou jako doposud sváděny před č. p. 158, ale novou
kanalizací budou svedeny do stávající kanalizace umístěné u č. p. 230 a odvedeny přímo do vodoteče. Vítězem
výběrového řízení se stal pan Michal Šimůnek a celkové náklady akce činí dle smlouvy o dílo 96 tis. Kč.
Tématem, o kterém se mezi občany v posledních měsících pilně diskutuje, jsou připravovaná protipovodňová
opatření na toku Studénka. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a připravuje se projekt pro stavební povolení.
V současné době ještě obec řeší prodej pozemků pod tokem, podpis smlouvy se zdržel kvůli zřízení věcného
břemene pro provozování kanalizace, ale smlouva by měla být v nejbližších dnech připravena k podpisu. Také
máme na stole žádost o povolení ke kácení dřevin. Vzhledem k rozsahu stavby bude třeba vykácet všechny
porosty v úseku od č. p. 90 až k č. p. 205 kromě dvou stromů u přečerpávací stanice. Celkově se jedná o
17 stromů s obvodem nad 80 cm (12 lip, 4 javory a 1 jasan) a několik skupin keřů s menšími stromy. Po
provedení kácení a dokončení výstavby budeme po investorovi požadovat provedení náhradní výsadby, abychom
obnovili charakter tohoto místa a přispěli ke kvalitnímu životnímu prostředí obyvatel této části obce. Součástí
celého projektu protipovodňových opatření je také rekonstrukce obecního mostku u č. p. 104. Dle vyjádření
projektanta protipovodňových opatření je nutné tento mostek rekonstruovat z toho důvodu, že stávající kapacita
mostu je na pětiletou vodu. Protože budou navazující úseky toku provedením úprav zkapacitněny na desetiletou
vodu (včetně mostků v majetku soukromých osob), je nutné zkapacitnit i tento most. Součástí úprav bude také
např. prohloubení koryta mezi domy č. p. 104 a 102 o 45 cm a navýšení břehové hrany o 20 cm, které by mělo
zabránit vylévání vody z koryta toku před mostem. Předpokládané náklady na rekonstrukci mostu činí
1,6 mil. Kč, ale věřím, že se je podaří v rámci výběrového řízení snížit na přijatelnou úroveň. Přesný termín
realizace stavby zatím neznáme, ale věřím, že se tuto rozsáhlou akci podaří dotáhnout do zdárného konce a
zajistíme tak lepší životní podmínky pro všechny obyvatele této části naší obce.
Obec v tomto okamžiku připravuje ještě jeden projekt, který zásadním způsobem ovlivní životy nás všech. Jedná
se o výstavbu chodníku od Marijány k rybníčku ve středu obce. Územní rozhodnutí na projekt je vydáno a
koncem září byla podána žádost o vydání stavebního povolení. V září jsme také projednali projekt na Státním
fondu dopravní infrastruktury, kde se k dokumentaci vyjádřili pracovníci fondu z hlediska souladu dokumentace
s podmínkami dotačního titulu, do kterého chceme v lednu 2017 podat žádost o poskytnutí finanční podpory.
Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na částku přesahující 5,1 mil. Kč a v ideálním případě bychom mohli
získat podporu ve výši až 4 mil. Kč, což by rozpočtu obce Lužany velmi pomohlo. O případném přidělení
podpory se však bude rozhodovat zhruba v květnu 2017. Pokud se dotaci nepodaří získat, bude na zvážení
zastupitelů, zda investovat do takto nákladné finanční akce pouze obecní prostředky, nebo počkat na nějakou
další příležitost k získání finanční podpory.
Abych však nezmiňoval pouze plány, rád bych se pochlubil s již dokončeným projektem. Chtěl bych všechny
občany tímto pozvat na prohlídku opravené kapličky zasvěcené Panně Marii u silnice do Úlibic. Rekonstrukci

prováděl pan Ondřej Sklenář z Lužan a celkové náklady vč. úpravy zeleně dosáhly hodnoty 180 tis. Kč. Z této
částky by mělo být 112 tis. Kč uhrazeno z dotace Ministerstva zemědělství na obnovu památek. V neděli 2. října
byla kaplička požehnána panem farářem Kordíkem ze Železnice. Věřím, že bude kaplička dlouho tak krásná,
jako je nyní, a že bude sloužit všem občanům a návštěvníkům naší obce.
Na posledním zasedání zastupitelstva se poměrně intenzivně diskutovalo o důsledcích novely zákona o
přestupcích, která se zabývá nočním klidem. Původní záměr schválit vyhlášku, kterou se stanoví výjimky
z dodržování nočního klidu, se proto odsunul na příští jednání. Protože je to téma, které se může dotknout nás
všech, pokusím se ve stručnosti celé téma objasnit. Zákon o přestupcích stanovuje dobu nočního klidu od 22 do
6 hodin, a to před i po účinnosti novely, k žádným zásadním změnám tedy nedochází. Před účinností novely však
zákon umožňoval obci vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě takové vyhlášky stanovovat výjimky
z nočního klidu. V obci Lužany však žádná taková vyhláška vydána nebyla, proto pro všechny dny platil noční
klid od 22 do 6 hodiny. Od 1. 10. 2016 je ponechána již pouze jediná možnost, jak stanovit výjimky, kdy je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, a to prostřednictvím veřejné vyhlášky. Dle judikatury
Ústavního soudu a metodiky Ministerstva vnitra se má jednat o výjimečné případy, kdy veřejný zájem na
pořádání určité akce (udržení tradic, podpora společenského života v obci) převýší veřejný zájem na ochraně
nerušeného odpočinku občanů. Jako takové se nabízejí např. noc z 31. 12. na 1. 1., pálení čarodějnic, pouťové
odpoledne nebo motoparty. Zůstává otázkou, zda do těchto akcí zahrnout také např. zábavy konané
v autokempu, oslavy konané v místních hospodách, apod. Pokud pro tyto akce nebudou stanoveny výjimky
z nočního klidu, neznamená to ale jejich automatické ukončení po 22. hodině. V případě, že nebudou rušit noční
klid, mohou pokračovat dle libosti jejich pořadatele. Stejně tomu je i v případě soukromých oslav, na které se
tato vyhláška nijak nevztahuje, a které nebudou (kromě zákazu rušení nočního klidu stejně jako doposud) zcela
přirozeně nijak regulovány. Na jednu stranu je právo každého uspořádat rodinnou oslavu a slavit, jak dlouho se
mu zlíbí, ale nemusí při tom obtěžovat své sousedy přílišným hlukem. Úprava těchto akcí by nebyla ale možná
ani z toho důvodu, že by se těžko hledal veřejný zájem na tom, že se někdo rozhodl oslavit své narozeniny a
pozvat své přátele. Pokud se budete chtít k této problematice jakkoliv vyjádřit, podejte nám své náměty písemně
do konce října na obecní úřad. Na základě těchto podnětů bude připraven návrh vyhlášky, kterou budeme
projednávat na dalším jednání zastupitelstva na přelomu listopadu a prosince.
Přeji Vám hodně energie do následujících dnů a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Základní škola a Mateřská školu Lužany zve všechny občany, zejména děti, na Drakiádu, která se uskuteční
v úterý 11. října 2016 od 16 v kempu Lužany před hrází rybníku Marešák. Kromě létajícího draka si můžete
přinést i špekáčky na opečení. Drobná pozornost čeká na všechny děti, speciální odměna na děti s doma
vyrobeným drakem.
Na nadcházející měsíce si rezervujte čas i na další akce, jako např. Lužanskou buchtu (pondělí
14. listopadu 2016 od 16 hodin ve škole), rozsvícení vánočního stromečku (začátek prosince) a samozřejmě
vánoční koncert. Podrobné informace o těchto, případně i dalších akcích, budou postupně zveřejňovány na
internetových stránkách obce a školy.
V hasičském sportu reprezentují obec především děti. V uplynulých měsících se s úspěchem zúčastnily
několika závodů. Z mnoha výsledků vybíráme např. 2. místo na netradiční soutěži 25. 6. 2016 v Holovousech
nebo 1. místo na soutěži 10. 9. 2016 v Libáni. Přejeme dětem do dalších soutěží hodně sil, úspěchů a
samozřejmě i nezbytného štěstí. Kompletní výsledky jsou zveřejněny na internetových stránkách obce. Muži sice
nesoutěží, ale na jejich obranu nutno dodat, že výjezdová jednotka v letošním roce absolvovala několik „ostrých
zásahů“. Naposledy při požáru stodoly v Mlázovicích, předtím při požáru v Chotči nebo při nehodě v Lužanech.
Fotbalová sezóna je již v plném proudu a naši muži i starší přípravka mají odehráno několik zápasů. Mužům se
stále příliš nedaří a po sedmi odehraných zápasech mají na kontě devět bodů ze tří vyhraných zápasů, které je
umístily na sedmé místo tabulky. Naši nejmladší fotbaloví reprezentanti zastupují obec Lužany v okresním
přeboru starších přípravek. Ve dvou zápasech z deseti vybojovali cenné vítězství a do dalších turnajů jim
přejeme hodně sil a štěstí. Přijďte podpořit naše hráče na následující zápasy:
Muži
Přípravka
Sobota 8. 10. 2016 16:00 Lužany - Kopidlno
Sobota 8. 10. 2016 10:00 Lužany – Libuň (hř. Milíčeves)
Sobota 15. 10. 2016 16:00 L.Bělohrad B - Lužany Sobota 8. 10. 2016 11:00 Milíčeves Lužany (hř. Milíčeves)
Sobota 22. 10. 2016 15:30 Lužany - Hořice B
Sobota 15. 10. 2016 9:00 Lužany - Železnice
Sobota 29. 10. 2016 14:30 Nemyčeves - Lužany Sobota 15. 10. 2016 11:00 Lužany – Libáň A
Sobota 22. 10. 2016 9:00 Chomutice – Lužany (hř. Chomutice)
Sobota 22. 10. 2016 10:00 Robousy - Lužany
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