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Vážení spoluobčané,
léto a období dovolených jsou již nadosah a předtím, než odjedete na svá vysněná místa nebo se jen zastavíte ke
strávení dovolené v klidu doma na zahradě, chtěl bych Vás informovat o dění v naší obci v uplynulých
měsících.
Téma číslo jedna uplynulých dnů byla vyhláška o nočním klidu. V zastupitelstvu jsme několikrát marně
hlasovali, ale k žádnému závěru jsme nedošli. Chtěli jsme tedy zjistit názor občanů a uspořádali jsme anketu, ve
které se nám vrátilo úctyhodných 97 dotazníků. Z odevzdaných dotazníků 54% odpovědí bylo pro variantu
zkrácení nočního klidu v době konání tradičních akcí a zároveň o víkendech v době od května do září, 26%
odpovědí se přiklonilo k variantě zkrácení nočního klidu pouze v době konání akcí a 20% odpovídajících
občanů si myslí, že není třeba noční klid zkracovat. Zastupitelstvo se na svém zasedání těsnou většinou
přiklonilo k názoru občanů a schválilo vyhlášku o nočním klidu, kterou se zkracuje doba nočního klidu na dobu
od 3 do 6 hodin při těchto příležitostech: oslavy nového roku, pálení čarodějnic, pouťové odpoledne, rockový
koncert na hřišti, akce Moto Lužany. Současně se doba nočního klidu vymezuje v měsících květen až září od 0
do 6 hodin v noci z pátku na sobotu, v noci ze soboty na neděli a v noci ze dne předcházejícího dni státního
svátku na den státního svátku.
V rámci dotazníků jsme současně s nočním klidem zjišťovali názor občanů na provoz pošty. Zde byl výsledek
jednoznačný: 71% odpovědí bylo pro variantu, že provoz pošty má převzít obec i za cenu, že bude případně
provoz poštovní pobočky dotovat. Pětina odpovědí (22%) se přiklonila k variantě, kdy by poštu převzala
některá z prodejen Jednoty a 5% by nevadilo, pokud by se pošta v obci zrušila. I v tomto případě zastupitelé
názor občanů respektovali a schválili záměr provozovat Poštu Partner. Bližší podmínky (datum přechodu po
obec, otevírací doba, personální obsazení, vybavení provozovny) budou předmětem dalších jednání, o jejich
výsledcích Vás budeme průběžně informovat.
Poměrně diskutované téma byla změna sběrných míst pro separovaný odpad v obci. Z pohledově
exponovaných míst jsme přesunuli kontejnery na separovaný odpad – na hořením konci před prodejnu Jednoty
a ve středu obce k budově kina. Současně jsme objednali další tři kontejnery na separovaný odpad a po
dlouhých jednáních se nám podařilo dojednat s Technickými službami města Jičína, že v období letních
prázdnin budou svážet plastový odpad každý týden. Věřím, že všechny tyto dílčí kroky napomohou k lepšímu
třídění odpadů a také k většímu pořádku v okolí plastových kontejnerů. I přesto bych všechny chtěl požádat,
aby odkládali do kontejnerů na plast pouze pečlivě vytříděný plastový odpad, přičemž plastové lahve je třeba
před jejich odložením sešlápnout a větší odpad jako např. polystyrenové přepravní obaly rozlámat na menší
kusy.
V minulém zpravodaji jsem psal o našich plánech na rok 2017, z nichž se již celá řada podařila. V uplynulých
týdnech byla provedena oprava komunikace u č. p. 45. I když je povrch pouze z asfaltového recyklátu, věřím,
že bude komunikace dlouho a dobře sloužit. Jsem rád, že se nám podařilo opravit další metry z téměř 3 000 m
místních komunikací v obci Lužany. Současně jsme v posledních dnech realizovali také nákup pozemků školní
zahrady a vybrali projektanta na multifunkční hřiště na školní zahradě. Projektovou dokumentaci bychom měli
mít připravenou v polovině září, následovat bude územní a stavební řízení a podání žádosti o dotaci. Po prvotní
konzultaci uvažujeme o hřišti o rozměrech 40 x 20 m s víceúčelovým umělým trávníkem o délce vlasu 20 mm.
Hřiště bude využitelné pro tyto sporty: malá kopaná, volejbal, házená, tenis a basketbal. Na přelomu roku
chceme požádat o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v případě, že budeme úspěšní, mohla
by být výstavba hřiště realizována v létě 2018. Předpokládané náklady projektu odhadujeme na 3 mil. Kč.
Před zahájením jsou v tuto chvíli i další projekty, jako je výstavba odpočinkového místa s dětskými herními
prvky na hořením konci u zadní cesty do kempu, které by mělo být realizováno ještě do konce června. Na tuto
akci jsme obdrželi dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 101 tis. Kč, vlastní podíl obce činí 44 tis. Kč.
S další žádostí o dotaci ve výši 72 tis. Kč jsme uspěli v dalším dotačním programu Ministerstva pro místní
rozvoj, tentokrát na opravu krucifixu u cesty k fotbalovému hřišti. Také tento projekt bude realizován
nejpozději do konce října.
Na posledním zasedání zastupitelstva byl schválen zpracovatel nového územního plánu, bude jím společnost
REGIO z Hradce Králové. V následujících měsících proto budete moct potkat v terénu pracovníky této
společnosti, kteří budou zpracovávat podklady pro návrh zadání nového územního plánu. První návrh grafické
části územního plánu s vymezením jednotlivých funkčních ploch můžeme očekávat v ideálním případě na jaře

příštího roku. O postupu prací na novém územím plánu budeme občany průběžně informovat, aby mohli
zpracovatelé zapracovat všechny relevantní požadavky a připomínky.
Nejen provedenou přestavbou ředitelny a speciální učebny, ale hlavně výsledky našich dětí a žáků se chceme
společně se školou pochlubit na dni otevřených dveří, který připravuje ZŠ a MŠ Lužany na čtvrtek
29. června od 15:15 v areálu školy. Přijďte si prohlédnout školní budovu, která za posledních pár let prošla
významnou rekonstrukcí, ale také výsledky celoroční práce našich ratolestí a zaměstnanců školy, prohlédnout
využití učebních pomůcek v praxi nebo vyzkoušet bubenickou dílnu s Davidem Andršem. Drobné občerstvení
zajištěno, všichni jste srdečně zváni.
S napětím očekáváme výsledky hodnocení naší žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na
výstavbu chodníku v obci. Zasedání výboru, který bude výsledky dotačního řízení schvalovat, se uskuteční ve
čtvrtek 22. června a o jeho výsledcích Vás budeme informovat na internetových stránkách obce. Držme si pěsti,
ať jsme úspěšní.
To je z tohoto vydání Zpravodaje vše, následují sportovní a kulturní pozvánky. Přeji Vám příjemně prožité léto
dle Vašich představ, užijte si dovolené a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Kino Lužany zve všechny občany na následující představení:
pátek 30. 6. od 20 h ROZPOLCENÝ
Horor/ Thriller USA / 116 min / nevhodné pro děti do 12 let / vstupné 70 Kč / Klub kafé zavřeno
pátek 7. 7. od 20 h POHÁDKY PRO EMU
Romantický / Komedie / Česko, 112 min / přístupný / vstupné 70 Kč / Klub kafé zavřeno
pátek 14. 7. od 20 h DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Komedie / Romantický / Velká Británie / Francie / Irsko / USA / 2016, 123 min / do 15 let nepřístupný /
vstupné 70 Kč / Klub kafé od 19 h
pátek 21.7 od 18 h ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA
Animovaný / Akční / Dobrodružný / USA /2016 / 107 min / přístupný / vstupné 40 Kč / Klub kafé zavřeno
pátek 28. 7. od 20 h PROČ PRÁVĚ ON?
Komedie / USA / 2016 / 110 min / do 15 let nepřístupný / vstupné 70 Kč / Klub kafé od 19 h
Obec Lužany, TJ Sokol Lužany, SDH Lužany a ZŠ a MŠ Lužany zvou všechny občany na pouťové
odpoledne, které se uskuteční v sobotu 22. července od 15 hodin v areálu fotbalového hřiště v Lužanech.
Program stále pilujeme, ale tradičně se můžete již nyní těšit na fotbalové utkání, ukázky práce hasičů, cvičení
se psy, skákací hrad, malování na obličej a občerstvení. Od 19:30 zahraje k tanci a poslechu hudební skupina
AZ Best. Přijďte strávit příjemné odpoledne a podvečer se svými sousedy, všichni jste srdečně zváni.
ELMAT Kůtek s.r.o., TJ Sokol Lužany a obec Lužany zvou všechny sportovce v sobotu 24. června 2017
do areálu autokempu Lužany, kde se uskuteční 42. ročník běhu lužanskými hvozdy. 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. Začátek prezence je stejně jako minulý rok 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.
Fotbalové soutěže jsou dohrány a přinášíme konečné
tabulky. Nejmladší hráči přípravky odehráli své zápasy
v jarní soutěži turnajovým způsobem. Z celkem 16
zápasů vyhráli sice pouze 2 zápasy, ale i přesto jim patří
velký dík a pochvala za jejich nasazení a odhodlání.
Družstvo lužanských dorostenců spojené s dorostenci ze
Železnice skončilo na krásném druhém místě tabulky, ke

kterému jim touto cestou gratulujeme. Lužanští muži
skončili na devátém místě. Všem přejeme příjemnou letní
přestávku a do dalších ročníků hodně sil.
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