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Vážení spoluobčané,
blíží se všemi dlouho očekávaný čas dovolených a prázdnin. Ještě než si budete vychutnávat jistě zasloužený
odpočinek, máte možnost získat nějaké informace z dění v naší obci.
Od června letošního roku jsme na zkoušku zavedli týdenní svoz kontejnerů na tříděný plast. V minulosti byly
kontejnery často již po týdnu plné a kolem kontejnerů se objevoval nepořádek, proto věříme, že se situace zlepší.
Týdenní svoz plastů bude fungovat zatím do konce září. Za častější vývoz kontejnerů zaplatíme ale o 15 tis. Kč
více. Problém s plnými kontejnery na plast by se již objevovat neměl, přesto chci všechny občany požádat, aby
zejména plastové lahve před odhozením do kontejneru sešlápli. Stejně tak je třeba uvažovat při třídění
papírových obalů a do kontejneru na papír kartonové krabice skládat, aby mohli papírový odpad odhodit i ostatní
občané. Vývoz jednoho kontejneru vyjde na 205 Kč, což je za jednu nesloženou krabici nebo několik desítek
nesešlápnutých PET lahví poměrně dost. A jedná se o společné prostředky nás všech, které se dají využít jinak.
Dlouhou dobu řešíme problém s pozemky pod školní zahradou, které patří církvi. Ve skrytu duše jsme
v zastupitelstvu doufali, že naše příspěvky na opravu kostela v uplynulých letech obměkčí představitele
církve a ti nám pozemky pod školní zahradou prodají. Dohoda se podařila pouze částečně, a to s panem farářem
Kordíkem, který s prodejem pozemků souhlasil. Bohužel jsme vždy narazili v hospodářské komisi Biskupství
královéhradeckého, které naši žádost dvakrát zamítlo s tím, že preferují směnu pozemků. Pokusili jsme se jejich
rozhodnutí zvrátit ještě žádostí o přímluvu u pana kardinála Dominika Duky, který nám však také zásadně
nepomohl a doporučil směnu pozemků. Proto jsme celou záležitost znovu projednali v zastupitelstvu a rozhodli
jsme se nabídnout církvi za 250 arů školní zahrady zemědělský pozemek o stejné výměře v k. ú. Úlibice. Nyní
budeme jednat s církví o dalším postupu a věřím, že se nám do konce roku podaří směnu dotáhnout do zdárného
konce. Následně budeme realizovat další kroky k tomu, abychom vystavěli na školní zahradě hřiště nejen
školním dětem, ale i dalším zájemcům o sportování z řad našich občanů, a zlepšili tak podmínky pro jejich
sportovní činnost.
V květnu rozhodlo Ministerstvo zemědělství o rozdělení dotací z programu na udržování a obnovu kulturního
dědictví venkova pro rok 2016. V seznamu podpořených žádostí byla i akce obce Lužany na opravu kapličky
zasvěcené Panně Marii u silnice na Úlibice. V rámci projektu bude opravena kaplička, zejména její
střecha a fasáda, doplněna nová soška, která bude chráněna mříží, a provedeno ošetření lip v bezprostřední
blízkosti památky. Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel akce, kterým je pan Sklenář z Lužan s nabídkovou
cenou 160 000 Kč. Z této částky 70% nákladů uhradí Ministerstvo zemědělství, zbylá část bude uhrazena
z rozpočtu obce. Akce bude dokončena do konce září.
Jak již mnozí z Vás jistě zaznamenali, připravuje se v obci rekonstrukce vedení nízkého napětí. V části obce
bude nadzemní vedení uloženo do země, v části obce bude zachováno nadzemní vedení. Původní záměr
společnosti ČEZ byl uložit vedení do země pouze v úseku od kina na křižovatku před obecním úřadem.
Po připomínce obce investor záměr přehodnotil a nyní se projekčně připravuje uložení vedení do země
od budovy kina až na křižovatku u Marijány, včetně ulice ke Špici a také ulici k Úlibicím. Na dolním konci obce
bude zachováno nadzemní vedení, a to z důvodu řídké a roztroušené zástavby. S rekonstrukcí elektrického
vedení jsou však spojeny také investice obce, která v současnosti využívá podpěrné body také pro vedení
místního rozhlasu a veřejného osvětlení. Proto jsme vypsali výběrové řízení na zhotovení projektové
dokumentace. Do tohoto řízení se nikdo nepřihlásil, proto bude vypsáno znovu. Předtím však musíme využít
jedinečnou šanci přizpůsobit veřejné osvětlení potřebám a požadavkům jeho uživatelů, proto bych Vás chtěl
požádat o součinnost. Nyní jsou jednotlivé osvětlovací body ve většině obce ve vzdálenosti cca 70 m. Vzhledem
k tomu, že budeme sloupy i vedení stavět nové, můžeme si sami stanovit vzdálenost jednotlivých bodů.
V současné době jich je v obci zhruba 80, celkové náklady na elektrickou energii a opravy se ročně pohybují
kolem 80 tis. Kč. Pokud počet svítidel zvýšíme např. o třetinu (tzn., že by se vzdálenost jednotlivých bodů
pohybovala kolem 50 m), budou vyšší i provozní náklady a mohou se při stávajících cenách elektrické energie
pohybovat kolem 120 tis. Kč. Pokud máte v této záležitostí jakoukoliv připomínku, podnět, nápad, nebo i pokud
si přejete zachovat stávající stav, obraťte se na svého oblíbeného zastupitele nebo nám třeba pošlete e–mail
a sdělte nám svůj názor. Následně připravíme nový návrh na zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Na posledním zastupitelstvu se projednával pronájem zrekonstruovaného bytu v budově obecního hostince. Byt
sice ještě není úplně dokončený (chybí položit podlahovou krytinu, která nebyla doposud z důvodu přetrvávající

vysoké vlhkosti podlah dokončena), ale dle posledního dodatku s dodavatelem tak bude učiněno nejpozději
do 20. 7. 2016. Současně s bytem jsme pronajali také společenskou místnost, obě smlouvy jsou schváleny
do konce kalendářního roku. Věřím, že se bude novým nájemníkům v bytě líbit, a že bude spokojenost také
s provozem společenské místnosti v objektu. Na tomto místě by chtěl poděkovat paní Zachové, která
provozovala společenskou místnost v průběhu posledních 5 let a pomohla nám zajistit podmínky
pro společenský život v obci.
Jak jsem uvedl v úvodu, blíží se konec školního roku, prázdniny a dovolené, proto Vám všem přeji, abyste
nabrali dostatek sil a energie a vrátili se ze svých vytoužených dovolených v pořádku a odpočatí.
Přeji Vám krásné slunečné léto a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
ELMAT Kůtek s.r.o., TJ Sokol Lužany a obec Lužany zvou všechny sportovce v sobotu 25. června 2016
do areálu autokempu Lužany, kde se uskuteční 41. ročník běhu lužanskými hvozdy a Mistrovství České
republiky veteránů v krosu 2016, který je zařazen do 28. ročníku Velké ceny východních Čech, 32. ročníku
soutěže o pohár Českého ráje a do poháru Běžce jičínské kotliny. Závodu se mohou zúčastnit všichni
od nejmenších na trati dlouhé 50 m po nejstarší, hlavní trať závodu žen měří 5 km, hlavní trať závodu mužů 8
km. V letošním roce se změnil hlavní pořadatel, kterým je společnost ELMAT Kůtek s.r.o. a došlo k podstatné
změně, kterou je změna harmonogramu závodu. Začátek prezence je v 7:30, první závodníci v dětských
kategoriích budou startovat již v 9:00. Další informace, včetně přesného rozpisu kategorií a popisu tratí, jsou
k dispozici na internetových stránkách www.behluzanskymihvozdy.cz.
Kino Lužany zve všechny občany na promítání těchto filmů:
pátek 24. 6. 2016 od 19 hodin Revizoři – thriller/komedie, Maďarsko, 2003
pátek 1. 7. 2016 od 19 hodin Most do země Terabihtia – dobrodružný/fantasy, USA, 2007
pátek 8. 7. 2016 od 19 hodin Vzpomínky na Afriku – drama/romantický, USA, 1985
pátek 15. 7. 2016 od 19 hodin Slunce, seno, jahody – komedie, Československo, 1983
pátek 22. 7. 2016 od 19 hodin Ti druzí – horor/mysteriózní, USA/Španělsko, 2001
Pouťové odpoledne se uskuteční v sobotu 23. července 2016 na hřišti v Lužanech. Program se zatím stále
připravuje, ale namátkou se můžete těšit na ukázku policejní techniky, výstavu modelů hasičských automobilů,
výstavu starých kočárků, ukázku agility (sport se psy), malování na obličej, skákací hrad, soutěže
pro děti a večer samozřejmě pouťovou zábavu. V jednání je opět seskok parašutistů, hasičská soutěž nebo utkání
fotbalové přípravky. O přesném programu Vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek obce,
ale již nyní si tento termín rezervujte a přijďte strávit příjemné odpoledne se svými sousedy.
Fotbalová sezóna je již minulostí. Muži skončili své #
Tabulka – muži
V R P
Skóre B
tažení bohužel na předposledním místě tabulky, tedy
1. 1.FK Nová Paka
18 4 0
94:18 61
16 2 4
74:29 52
na sestupovém místě do okresní soutěže. 2. TJ Lázně Bělohrad B
11 7 4
56:27 42
Pravděpodobně však v okresní přeboru i přes tuto 3. Třešňový květ Žlunice
11 4 7
48:37 40
skutečnost zůstanou a dostanou šanci napravit svou 4. TJ Sokol Chomutice
9 5 8
47:35 34
reputaci v příští sezóně ve stejné soutěži. Mnohem 5. TJ Sokol Železnice
9 4 9
51:50 33
lépe, přímo na vrcholu tabulky okresního přeboru 6. Jiskra Hořice B
7.
FC
VTJ
Milíčeves
6
7
9
40:40 30
dorostu, se umístili lužanští dorostenci, kteří byli
8.
TJ
Sokol
Stará
Paka
7
6
9
29:40 30
pro letošní sezónu spojeni s dorostenci z Milíčevsi.
9.
S.K.
Podskalan
Podhradí
8
4
10
35:52 30
Klukům děkujeme za dobrou reprezentaci obce, ale
10. FK Kopidlno B
5 5 12 45:66 22
především gratulujeme k úspěchu družstva, ale i
11. Sokol Lužany
6 3 13 21:55 21
k osobnímu úspěchu každého z nich. Bohužel byla
12. Sokol Jičíněves
0 1 21 15:106 1
tato sezóna jejich poslední a v dalších letech nebudou
v soutěži dorostu pokračovat. Část hráčů posílí řady lužanských mužů a tak se již nyní můžeme těšit na jich další
hráčské výkony. Od příští sezóny se v ale Lužanech otevírá nové družstvo přípravky pod vedením Petra
#
Tabulka - dorost
V R P
Skóre B Macha, a tak můžeme doufat, že si v Lužanech
1. Sokol Lužany
14 2 4
74:20 45 vychováme další generaci fotbalistů, kteří budou i nadále
2. TJ Sokol Chomutice
13 3 4
61:30 44 reprezentovat obec v tomto stále populárním sportu. Kdo
3. TJ Sokol Železnice
12 2 6
68:22 38 máte doma potenciálního malého fotbalistu, máte
4. SKP Valdice
9
1 10 47:50 29 jedinečnou příležitost poskytnout mu prostor pro jeho
5. SK Sobotka
8
0 12 43:44 24 rozvoj a přihlaste svého malého fotbalistu u pana Petra
Macha.
6. Sokol Jičíněves
0
0 20 12:139 0
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