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******************************************************************************
Vážení spoluobčané,
v kalendáři s letopočtem 2015 je již několik listů otočeno a proto je na místě, aby spatřil světlo světa i první letošní Zpravodaj.
Poslední jednání zastupitelstva se konalo koncem února a bylo projednáno několik bodů.
Na základě podnětu společnosti Lesy ČR, která připravuje realizaci protipovodňových opatření na toku Studénka na horním
konci obce, schválilo zastupitelstvo usnesením své stanovisko k záležitostem důležitým pro pokračování v přípravě této
investiční akce. Na základě provedených měření a výpočtů bylo zjištěno, že jsou v trase celkem 4 nevyhovující mosty, které
bude třeba odstranit a vystavět znovu. Lesy ČR se na financování těchto mostů však odmítají finančně podílet, proto se
zastupitelstvo rozhodlo, že stávající mosty na náklady obce nechá odstranit a vystaví nové. Jedná se o mosty před domy čp. 104
a 105. Tyto mosty budou nahrazeny přejezdnými mosty. Zbývající dva mosty, které slouží k přístupu zemědělskému
víceúčelovému objektu a k rekreační chatě, a které nebyly nikdy trvale obydleny, budou také odstraněny a jako pomocnou ruku
majitelům těchto nemovitostí nabídlo zastupitelstvo vybudování pochozí lávky, která bude k těmto objektům zajišťovat přístup.
Tento postup se však majitelům těchto nemovitostí nelíbí a z tohoto důvodu nesouhlasí s celým investičním záměrem. Proto
bude tento bod předložen ještě jednou zastupitelstvu k posouzení a znovu projednán. Byla by škoda, pokud by ochota správce
toku investovat v naší obci nemalé finanční prostředky do zabezpečení ochrany majetku a zdraví občanů Lužan a vlastníků
dalších nemovitostí, ztroskotala právě na tomto bodě. Další mosty jsou dle propočtů projektanta ze společnosti VZD Invest
kapacitní za předpokladu, že budou vyčištěny a prohloubeny cca o 30 cm. Problematickým místem projektu je také přechod
kanalizace pod korytem potoka před čp. 104. Stávající řešení je nevyhovující, protože kanalizace, byť v ocelové chráničce, není
uložena v takové hloubce, jakou předepisují platné normy a předpisy. Nabízí se několik možností, jak tento problém řešit.
Zastupitelstvo se přiklonilo k variantě převedení kanalizace po pravém břehu před čp. 105 a napojení na stávající kanalizaci. Po
provedeném měření se však ukázalo, že ani tato varianta není technicky možná a neodpovídá všem normám, proto bude nutné
najít jiné vhodné řešení. Náklady na provedení opatření na kanalizaci ponese dle stávajících informací investor akce, tedy Lesy
ČR. Posledním významným bodem, který se dotkne snad všech občanů naší obce, je odstranění stávajících stromů podél toku.
Stromy bohužel není možné zachovat, protože zasahují do navrženého koryta upraveného toku. I pokud by se akce
neuskutečnila, bylo by do budoucna nutné provést na těchto stromech intenzivnější pěstební opatření, případně je pokácet.
Hlavním důvodem je provedení nevhodných zásahů v minulosti, kdy byly odřezány velké větve, na kterých rostou druhotné
koruny, které jsou velmi křehké a po zesílení se vylamují a ohrožují přilehlý prostor. I z tohoto důvodu přijalo zastupitelstvo
souhlasné usnesení s podmínkou, že po provedení protipovodňových opatření bude provedena náhradní výsadba. Investor
s touto variantou počítá, ale pravděpodobně budou muset být vysazeny stromy dorůstající menších rozměrů a ve větších
rozestupech, aby byl zajištěn přístup k potoku z důvodu jeho údržby. I přesto, že opatření vypadají poněkud razantně, jsme na
začátku dlouhé cesty. Nyní je připravována dokumentace k územnímu řízení, následovat bude samotné územní řízení,
zpracování dokumentace pro stavební povolení a stavební řízení. Zahájení prací lze očekávat nejdříve v roce 2016 nebo 2017.
Kromě výše uvedeného se zastupitelstvo zabývalo dalšími záležitostmi, mj. byla schválena smlouva o poskytnutí příspěvku ve
výši 140 tis. Kč Římskokatolické farnosti Železnice na dokončení opravy fasády kostela. Farnost zároveň požádala o poskytnutí
příspěvku ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva kultury. Pokud bude žádost úspěšná, dočkáme se letos po dlouhých letech
opravené fasády kostela. Aby byl vzhled dokonalý, bude sjednocen nátěr fasády věže kostela s opláštěním a instalovány zábrany
proti holubům, kteří fasádu kostela ničí. Dle smlouvy o dílo uzavřené s MgA. Ondřejem Sklenářem je termín dokončení
stanoven na září 2015.
Neméně důležitým bodem byla diskuse ohledně vybudování parkoviště v centru obce. Jedním z hlavních „programových bodů“
stávajícího zastupitelstva je zvýšení bezpečnosti v prostoru před školou. Za tímto účelem byla přidána na sloup elektrického
vedení před veterinární kliniku jedna lampa veřejného osvětlení. Stále se však v tomto prostoru potýkáme s problémem
parkování automobilů. Jedná se o průměrně šest automobilů zaměstnanců školy (v průběhu pracovního dne stojí podél obecního
hostince, podél veterinární kliniky, na parkovišti u obecního úřadu),
které jsou na svých místech v průběhu celého pracovního dne a
„zabírají vhodná místa“ pro parkování rodičů dětí, kteří své ratolesti
přivážejí do školy automobilem. Pro ně už nezbývají žádná
parkovací místa, a tak musí stát na komunikaci. Děti následně
nejsou mezi automobily vidět, průjezdní šířka komunikace je
zúžena a místo se stává pro chodce i pro automobily velmi
nebezpečné. Oslovili jsme proto projektanta, aby navrhl nějakou
možnost vybudování parkoviště v tomto prostoru. Jako ideální se
jevil pozemek mezi školou a hřbitovem nebo pozemek přímo na
školní zahradě. Tyto pozemky ale dle našeho názoru není vhodné
hlavně z estetického hlediska podobnou stavbou zastavovat. Dalším
poměrně problematickým bodem by byl přístup na tyto pozemky.
Projektant uvažoval tedy o pozemku na druhé straně komunikace za
obchodem, před vjezdem do hasičské zbrojnice. Původně jsme
uvažovali o vybudování parkoviště, které by přiléhalo k plotu
pozemku u domu čp. 130. Následně se tento pozemek ukázal také jako méně vhodný, protože by zde musel být poměrně

významně navýšen terén, nachází se na splaškové a dešťové kanalizaci a parkoviště by významně narušilo ráz návsi. Jako lepší
varianta se zdá být umístění parkoviště hned za prodejnou. Dle návrhu projektanta by v místě mohlo vzniknout cca 9
parkovacích míst, záměru bude muset ustoupit stožár na sušení hasičských hadic, který by byl přesunut. Předpokládané náklady
na vybudování parkoviště po provedení výběrového řízení činí 350 tis. Kč. V ceně je uvažována oprava příjezdové komunikace
(rozšíření konstrukce vozovky a úprava povrchu asfaltovým recyklátem) a vybudování zpevněné plochy pro parkování ze
zámkové dlažby. Vzhledem k tomu, že tento záměr ovlivní poměrně významně vzhled naší obce a vyžádá si velký zásah do
obecní pokladny, chceme před zahájením projekčních prací (které budou samozřejmě také něco stát) zjistit názor Vás, občanů
obce Lužany a všech, kterých se tento záměr může dotknout. Své vyjádření, stanoviska, připomínky a náměty nám, prosím,
sdělte písemně, emailem nebo osobně v pondělí 23. 3. 2015 na zasedání zastupitelstva, kde budeme o této záležitosti
rozhodovat.
Současně diskutujeme v zastupitelstvu o výstavbě chodníku od Marijány do středu obce, který nám všem chybí. Jelikož se jedná
o velkou investiční akci s náklady v řádech milionů korun, zvažujeme podání žádosti o dotace. Bohužel je nabídka dotačních
titulů velmi omezená a musíme se přizpůsobit některým požadavkům. Nejprve jsme uvažovali o stavbě cyklostezky, na kterou
by bylo možné získat dotaci až 85%, ale minimální šířka touho druhu komunikace je stanovena na 3m, což je velmi nákladné a
hlavně nevzhledné. Proto jsme přistoupili k variantě chodníku, který může být v šířce 2m, lze na něj také čerpat dotaci, ale musí
být zařazen ve vládním programu Mobilita pro všechny (což představuje posun realizace cca o 1 rok) a hlavně musí být podél
komunikací s intenzitou dopravy vyšší než 500 automobilů za 24 hodin. Nejprve si tedy musíme nechat provést měření a
následně budeme vědět, jestli je o tento typ dotace vůbec možné žádat. V případě, že by obec neměla šanci získat tento typ
dotace, museli bychom investovat do výstavby vlastní prostředky. Předpokládané náklady činí 4 mil. Kč.
Přeji Vám krásné nastupující jaro a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Připomínáme, že poplatky za odpad a za psy jsou splatné do 31. 3. 2015. Upozorňujeme, že 1. 5. bude ke každému
neuhrazenému poplatku za odpad bez výjimky připočteno 50 Kč, od 1. 7. bude připsáno ještě dalších 100 Kč. Poplatek za
dospělého je 410 Kč, za dítě do 15 let 310 Kč. Poplatky můžete hradit bezhotovostně na účet obce č. 1161639379/0800 nebo
v hotovosti v pokladně Obecního úřadu. Jako variabilní symbol platby uveďte 1340 + čp. (pro čp. 144 bude VS 1340144), u psů
1341 + čp. Kdo ještě nemáte uhrazené stočné, proveďte platbu co nejdříve.
Tělovýchovná jednota Sokol Lužany zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se uskuteční
v pátek 27. března 2015 od 17 hodin v Septiku.
Tělovýchovná jednota Sokol Lužany bude v sobotu 4. dubna 2015 pořádat 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.
Kominík (p. Sytenský) bude v obci provádět vymetání a revize komínů ve čtvrtek 16. dubna 2015. Kdo máte o jeho služby
zájem, přihlaste se na obecním úřadu do středy 15. dubna 2015.
Zveme občany na setkání se seniory, které se uskuteční v pátek 17. dubna od 14 hodin na Kolibě. Součástí setkání bude
kulturní program dětí z místní školy. Hudební doprovod zajistí pan Hofman, občerstvení bude připraveno. Svoz zajištěn
obecním automobilem v 13:15 ze zastávky u čp. 200, v 13:30 od OÚ a v 13:45 od křížku a od Volšičkových, zpět dle potřeby.
Pokud bude třeba zajistit individuální odvoz, neváhejte se obrátit na zaměstnance obecního úřadu.
Sběr nebezpečného odpadu (baterie, ledničky, monitory, zářivky, zbytky barev, léků, apod.) proběhne v naší obci od pátku
17. dubna do pondělí 20. dubna 2015. V sobotu 18. dubna můžete odpad nosit od 8 do 12 hodin, v pracovních dnech
v pracovních hodinách obecního úřadu (od 7 do 15 hodin).
Tělovýchovná jednota Sokol Lužany, Sbor dobrovolných hasičů Lužany a obec Lužany zvou všechny spoluobčany na pálení
čarodějnic, které se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna 2015 od 17 hodin na hřišti v Lužanech. Pro první návštěvníky budou
stejně jako minulý rok připraveny buřty na opékání. Čarodějnice, košťata s sebou!
Základní škola a Mateřská škola Lužany připravují Koncert ke dni matek, na který s předstihem zvou nejen všechny maminky,
ale také ostatní spoluobčany. Předpokládaný termín konání je neděle 10. května v odpoledních hodinách. Protože se stále ladí
detaily akce, může se termín změnit. O přesném termínu a místu konání budete informováni prostřednictvím internetových
stránek školy a plakátů.
Mílovými kroky se blíží jarní zápasy fotbalové soutěže. Muži nastupují do soutěže po zimní přestávce z 9. místa, dorostenci,
kteří hrají společně s mužstvem z Milíčevse, z krásného 3. místa. Přijďte po zimě podpořit naše hráče v následujících zápasech:
Datum
Ne 11.4.
So 18.4.
Ne 26. 4.
So
2.5.
So
9.5.
So 16.5.
So 23.5.
So 30.5.
Ne
7.6.
So 13.6.
So 20.6.

Čas
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Muži
Chomutice – Lužany
Lužany – Nemyčeves
St.Paka – Lužany
Lužany – Hořice B
Jičíněves – Lužany
Lužany – Železnice
Lužany – Kopidlno B
Valdice – Lužany
Lužany – N.Paka
L.Bělohrad B – Lužany (hřiště Pecka)
Lužany – Podhradí

Datum
So
4.4.
So
18.4.
So
25.4.
Čt
7.5.
So
9.5.

Čas
14:15
14:30
14:30
17:30
14:30

Dorost
Lužany – Chomutice
Lužany – Žlunice
Jičíněves – Lužany
Lužany – Hlušice
Lužany – Valdice

