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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další vydání Lužanského zpravodaje a s ním informace o dění v obci za uplynulé období.
Žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu chodníku podél silnice II/501 (u Marijány) byla neúspěšná. I
přesto se zastupitelstvo rozhodlo akci v letošním roce zrealizovat a náklady ve výši 1 335 054 Kč uhradit z rozpočtu obce. K tomuto
rozhodnutí nás dovedly zejména dva důvody. Prvním z nich je akutní nebezpečí při pohybu chodců po komunikaci a při přecházení
této komunikace, druhým důvodem je plánovaná rekonstrukce silnice II/501 v úseku Špice – Lužany – Choteč – Svatojánský Újezd,
kterou bude od druhého červencového týdne realizovat pro Královéhradecký kraj společnost Porr a.s.. Do termínu zahájení této stavby
by bylo vhodné stihnout vybudovat podkladní vrstvy chodníků a osadit obrubníky. V opačném případě bychom museli opravovat
zrekonstruovanou silnici, což by přineslo zvýšené náklady. Současně s chodníkem bude vybudováno v celé jeho trase nové veřejné
osvětlení a bude položen kabel pro případné umístění semaforů nebo měřičů rychlosti. Nové veřejné osvětlení bude financováno také
z rozpočtu obce, celkově by nás mělo vyjít na 151 250 Kč. Osobně věřím, že instalace semaforů či radarů nebude nutná, a že po
dokončení výstavby chodníků se situace s rychle projíždějícími vozidly v tomto úseku naší obce zlepší. Celá stavba by měla být
zahájena v týdnu od 23. června.
V předchozím odstavci jsem se zmínil o rekonstrukci silnice II/501. Stavba řeší zesílení konstrukce vozovky, sanaci neúnosných
krajnic a zprůtočnění příkopů a propustků, celková délka úpravy je přes šest kilometrů. Součástí stavby je také výměna vodorovné
nosné konstrukce mostu přes Úlibický potok v úseku Špice – Lužany. Celkové náklady na tuto akci činí pro náš rozpočet
nepředstavitelných 63,9 mil. Kč. Původně měla být rekonstrukce zahájena na úseku Špice – Lužany, po dohodě s investorem a
dodavatelem prací se nám naštěstí podařilo změnit harmonogram výstavby tak, aby byl v letní sezóně zachován přístup do kempu a
abychom stihli provést některé práce na výstavbě chodníku. Poslední platná verze je taková, že v první etapě, která proběhne od
července do srpna, bude provedena oprava úseku Lužany – Choteč, a v září a v říjnu dodavatel zrealizuje druhou etapu v úseku Špice –
Lužany, včetně opravy mostu přes Úlibický potok. Po zimní přestávce bude celá stavba dokončena rekonstrukcí úseku Choteč – Lázně
Bělohrad. I když třeba směrem na Lázně Bělohrad jezdíte minimálně, dotkne se stavba téměř všech obyvatel naší obce. Přes vesnici
bude totiž v první i druhé etapě vedena objížďka. Žádám a vyzývám tedy všechny občany, aby dbali zvýšené opatrnosti o sebe a o své
blízké. Občanům, kteří vlastní stavby podél silnice a mají strach, že jim zvýšená intenzita dopravy může poškodit domy, doporučuji,
aby před zahájením objížďky zdokumentovali stav svých objektů, aby bylo možné po ukončení prací případně dokladovat vzniklé
škody. Čeká nás rušné léto.
Dle neoficiálních informací bychom měli v letošním roce dostat dotaci na výstavbu kanalizace k Plecháčovým. Výsledek nám bude
oficiálně sdělen až po projednání v zastupitelstvu kraje, které se uskuteční v pondělí 23. června. Pokud zastupitelstvo tuto informaci
potvrdí, bude v září zahájena stavba kanalizace v celkové délce 291 m. Na úhradě nákladů stavby ve výši 847 025 Kč bez DPH se bude
v případě kladného rozhodnutí krajského zastupitelstva podílet Královéhradecký kraj dotací ve výši 500 tis. Kč, zbylá část bude
uhrazena z rozpočtu obce. Po letech marného čekání se pak budou moci ihned napojit dosud nenapojení občané na hořením konci do
nově vybudované kanalizace a vyřešit tak své problémy s likvidací odpadních vod.
Kromě oprav nájezdu na místní komunikaci u Dolenských a dokončení a úpravu komunikace pod vodojemem, o kterých jsem Vás
informoval v minulém vydání, nás čeká v září ještě další změna. Po vyjednávání s Krajskou hygienickou stanicí se podařilo
s definitivní platností schválit a do školského rejstříku zapsat navýšení kapacity místní mateřské školy z 24 na 34 dětí. Díky tomu se
podařilo až na dvě výjimky uspokojit všechny žádosti o přijetí dětí do mateřské školy. V období letních prázdnin budeme muset ještě
provést úpravu jedné učebny a vybavit jí nábytkem a hračkami, vybudovat sociální zařízení pro zaměstnance v patře a upravit sociální
zařízení v přízemí školy. Kromě spokojených rodičů a jejich dětí budou ve škole ještě navíc zaměstnány dvě naše spoluobčanky, jedna
jako učitelka základní školy a vychovatelka školní družiny, druhá jako učitelka mateřské školy. Zvýšené náklady na mzdy budou
hrazeny ze státního rozpočtu, náklady na nákup vybavení a provedení úprav zasáhnou obecní rozpočet částkou zhruba 120 tis. Kč, ale
věřím, že se nám tato investice vyplatí a několikanásobně vrátí ve spokojenosti našich dětí a spoluobčanů.
V uplynulých dnech proběhlo v obci zkušebně sekání příkopů, které pro nás zajistila společnost Mlázovické služby. Obci tato úprava
určitě prospěla, vzhledem k deštivému počasí však na některých místech nejsou posekané příkopy již znovu vidět. Na podzim
provedeme sekání znovu, nejkritičtější a nejvíce zarostlá místa ošetří obecní zaměstnanci. Při této příležitosti děkuji většině občanů,
která se stará o pozemky před svým domem i s tím vědomím, že se jedná o pozemky obecní či krajské. Jistě jste si vědomi toho, že je
prostor před Vaším domem také Vaší vizitkou, a že není v silách zaměstnanců obce sekat každý měsíc trávu po celé naší dlouhé
vesnici. Tam, kde zeleň posekaná nebude, bude i nadále zajišťovat sekání trávy obec, ale pouze dvakrát za rok. Ještě jednou tedy
děkuji.
Prezident Miloš Zeman na své návštěvě v Libereckém kraji neformálně sdělil, že podzimní volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
10. – 11. října. V tomto případě bude možné podávat kandidátní listiny do 5. srpna do 16 hodin na Městský úřad v Jičíně. Znovu tedy
vyzývám všechny, kdo se chtějí podílet na rozhodování o vývoji naší obce, aby uvažovali o své kandidatuře do obecního zastupitelstva
a případně se v průběhu července přihlásili na Obecním úřadu Lužany, kde připravíme kandidátní listinu.
Před tím než zakončím svůj příspěvek, chtěl bych Vás všechny požádat o dvě věci, které nás v poslední době trápí. První z nich se týká
kanalizace. Jak jistě víte, provozuje obec kanalizaci, a také díky tomu je výše stočného výrazně nižší než v obcích, kde kanalizaci
provozují jiné komerční společnosti. V posledních měsících se však potýkáme s velkými problémy při její údržbě, zejména při údržbě
čerpadel. Někteří občané totiž vyhazují do odpadů také např. vlhčené ubrousky, zbytky mopů nebo dokonce hadry. Tyto předměty,
které se ve vodě logicky nerozpustí, potom čerpadla nasají a většinou se ucpou. V lepším případě pak přehřáté čerpadlo shodí jistič a
celý systém tak dočasně vyřadí z provozu, v horším případě čerpadlo shoří. Vzhledem k tomu, že musí být technologické objekty
kanalizační sítě vybaveny výkonnou a bohužel i drahou technikou, která zvládne náročné prostředí a vysokou zátěž, není oprava

takového čerpadla levná a pro obsluhující personál ani příjemná. Náklad na celý zásah se pohybuje kolem 15 tis. Kč (vysátí kalu sacím
vozem, oprava čerpadla), a tyto ceny se zákonitě promítnou do ceny stočného. Při celkovém množství 17 tis. m3 čištěných odpadních
vod ročně znamená každých 17 tis. Kč nákladů na servisní zásah 1 Kč na stočném. A pokud si uvědomíme, že v letošním roce jsme již
3x museli provést takovýto zásah, potom si každý snadno dopočítá, jak se spláchnutý vlhčený ubrousek může promítnout do jeho
peněženky. Neházejte tedy, prosím, do odpadů nic, co tam nepatří. Všichni máme popelnice nebo pytle, kam se dá tuhý materiál
vyhodit.
O druhé záležitosti jsem již psal, ale protože se moje prosba nesetkala s velkým ohlasem, zveřejním svou žádost ještě jednou. Dopřejte,
prosím, svým sousedům klid o svátcích a o nedělích a omezte činnosti, které produkují nadměrný hluk (sekání trávy, řezání dříví,
broušení plotu, úpravy výfuku motorky apod.). V posledních dnech jsem byl zavalen stížnostmi sousedů, že je ten či onen ruší při
nedělním obědě nebo je budí v neděli v sedm hodin sekáním trávy. Berte, prosím, ohledy na své sousedy a naplánujte si tyto činnosti
tak, aby neobtěžovaly ostatní. V opačném případě budeme muset navrhnout přijetí vyhlášky, která tyto činnosti zakáže a její
nedodržení bude projednáváno jako přestupek a pokutováno. Buďte ohleduplní k ostatním.
Přeji Vám slunečné léto, hodně nových sil načerpaných na Vašich dovolených a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Připomínáme, že poplatky za odpad a za psy byly splatné do 31. 3. 2014. Upozorňujeme, že 1. 5. bylo ke každému neuhrazenému
poplatku za odpad bez výjimky připočteno 50 Kč, od 1. 7. bude připsáno ještě dalších 100 Kč. Kdo ještě nemáte uhrazené stočné,
proveďte platbu co nejdříve, jinak budeme i u těchto plateb nuceni přistoupit k zavedení pokut. Poplatky můžete hradit bezhotovostně
na účet obce č. 1161639379/0800 nebo v hotovosti v pokladně Obecního úřadu. Jako variabilní symbol platby uveďte 1340 + č. p. (pro
č. p. 144 bude VS 1340144), u psů 1341 + č. p. Poplatky pro vlastníky objektů určených k individuální rekreaci jsou splatné do
30. 6. 2014, po tomto termínu bude uplatňována stejná sankce.
Římskokatolická farnost Železnice zve všechny občany v neděli 22. června 2014 od 16 hodin do kostela sv. Maří Magdalény
v Lužanech, kde se uskuteční benefiční koncert ženského flétnového souboru Pifferaios a mužského sboru Toni dei Signori. Vstupné
je dobrovolné, výtěžek bude použit na opravu vitrážových oken kostela.
Tělovýchovná jednota Sokol Lužany zve všechny lužanské sportovce v sobotu 28. června 2014 do areálu autokempu Lužany, kde se
uskuteční 39. ročník běhu lužanskými hvozdy, který je zařazen do 26. ročníku Velké ceny východních Čech, 30. 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 žen měří 5 km, hlavní trať závodu mužů 8 km. Prezence závodníků bude probíhat od 11 hodin. Slavnostní
zahájení bude v 13:35. První kategorie budou startovat ve 14 hodin. Další informace, včetně přesného rozpisu kategorií a popisu tratí,
jsou k dispozici na internetových stránkách obce Lužany v kategorii TJ Sokol Lužany – Běh lužanskými hvozdy nebo u Ing. Ladislava
Macha.
Obec Lužany, Tělovýchovná jednota Sokol Lužany a Sbor dobrovolných hasičů Lužany zvou všechny občany na pouťové odpoledne,
které proběhne v sobotu 26. července 2014 od 15 hodin na hřišti v Lužanech. Na programu se stále ještě pracuje, ale již teď se
můžete těšit na fotbalové utkání, ukázky práce hasičů a od 20 hodin na pouťovou zábavu (hudba Duo Efekt – Jiří Buchmajer).
Samozřejmostí je skákací hrad pro děti.
Zveme Vás do Kina Lužany na následující filmy, vstupné 40 Kč:
Rivalové
USA 2013
Úterý 8. 7. 2014 od 20 h
Úterý 15. 7. 2014 od 20 h
3 dny na zabití
USA 2014
Úterý 22. 7. 2014 od 20 h
Příběh kmotra
ČR 2013
Úterý 29. 7. 2014 od 19 h
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
USA 2009
Úterý 5. 8. 2014 od 20 h
Angelika
Francie 2014
Úterý 12. 8. 2014 od 19 h
Hrdinové z Daranu
Nizozemsko 2009
Úterý 19. 8. 2014 od 20 h
Mafiánovi
USA 2013
Úterý 26. 8. 2014 od 19 h
Přijde letos Ježíšek
ČR 2013

do 12 let nevhodný
do 12 let nevhodný
do 12 let nevhodný
přístupný
do 12 let nevhodný
přístupný
do 12 let nevhodný
přístupný

O víkendu 30. května – 1. června se v Nemyčevsi konalo Okresní kolo hry Plamen v požárním sportu dětí. Družstvo mladších z
Lužan se umístilo na krásném druhém místě, ke kterému srdečně gratulujeme.
Upřímná gratulace patří také dorostu lužanských fotbalistů. Dorostenci mají již dnes jisté první místo v Belsport Okresním přeboru
dorostu. Budeme věřit, že i v další sezóně se bude našim dorostencům dařit jako doposud. Muži se drží ve středu tabulky a o jejich
konečném umístění se rozhodne až po odehrání dvou posledních zápasů, které budou hrát vždy s tabulkově silnějším soupeřem. (stav
v tabulkách k 12. 6. 2014)
Okresní přebor mužů

Belsport Okresní přebor dorostu

