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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás informoval o dění v naší obci v uplynulých měsících.
Na posledních jednáních zastupitelstva se řešilo provedení protipovodňových opatření na toku Studénka v zastavěném území
obce Lužany. Nejproblematičtějším bodem celé přípravy je neshoda na financování obnovy mostků k zemědělskému objektu a
rekreační chatě. Zastupitelstvo nejprve schválilo obnovu těchto mostků jako pochozích lávek, a to v plně režii obce, případně
jako pojízdných mostů za spoluúčasti vlastníků. Jejich majitelé s tímto řešením nesouhlasili, proto byl znovu tento bod
projednán a zastupitelstvo schválilo spolufinancování obnovy mostků do výše 40 tis. Kč na jeden most, s tím, že zbytek si
uhradí vlastníci. Bohužel ani tento krok není pro vlastníky mostků uspokojující a nadále mají výhrady k provedení celé akce. Na
základě těchto skutečností společnost Lesy ČR projednává několik variant řešení projektu. Jednou z variant je provedení úprav
v úseku kde se mosty nacházejí pouze na desetiletou vodu (což umožní zachovat stávající mosty) a odtud provedení úprav, které
zajistí bezproblémový průchod vody dvacetileté. Pokud projde toto řešení komisí, která bude posuzovat proveditelnost a
smysluplnost projektu, bude se pokračovat na přípravě projektu v celém takto upraveném rozsahu. V opačném případě budou
pokračovat přípravné práce pouze na úseku od mostů po toku dále. Zde může ovšem nastat problém ve financování
protipovodňového opatření, protože tato úprava by byla hrazena pouze z prostředků Lesů ČR (tedy bez dotace). Všechny možné
kroky jsme učinili a nyní nezbývá než čekat na výsledky ze zasedání komise.
Pokračujeme v přípravě výstavby plochy pro parkování v centrální části obce za Jednotou. V nejbližších dnech by nám měla být
předána projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu, který snad bude vydán do konce června a následovat bude
výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokud se zastupitelstvo na základě konečné ceny rozhodne pro realizaci, budeme chtít
celou akci realizovat ještě v tomto roce.
Počátkem dubna proběhlo v naší obci na dvou místech měření intenzity dopravy a výsledky byly poměrně překvapivé. Na
kontrolním bodě u obecního úřadu projelo ve sledovaném intervalu (24 hodin) celkem 723 vozidel, z toho 30 nákladních
automobilů, 15 autobusů a 5 kamionů. Ve směru od školy k obecnímu úřadu byla měřena také rychlost projíždějících vozidel.
Nejvyšší naměřená rychlost byla 86 km/h, medián rychlosti (hodnota uprostřed seznamu všech naměřených hodnot) byl
36 km/h. Kontrolním místem u rybníčku projelo ve sledovaném období o něco více vozidel, celkem 811, z toho 38 nákladních
automobilů, 24 autobusů a 20 kamionů. Rychlost vozidel byla na tomto místě sledována ve směru od Marijány k obecnímu
úřadu. Nejvyšší naměřená rychlost v tomto bodě byla 84 km/h, medián rychlosti byl 50 km/h. Na základě těchto hodnot byl
vypočten dle technických podmínek schválených Ministerstvem dopravy tzv. roční průměr denních intenzit, který u obecního
úřadu činí 653 vozidel a u rybníčku 735 vozidel. Tyto údaje jsou důležité pro posouzení, zda po komunikaci jezdí průměrně
alespoň 500 vozidel za 24 hodin, což je jedna z nutných podmínek pro to, abychom se vůbec mohli ucházet se o dotaci na
výstavbu chodníků. Jak je patrné z výsledků, první krůček máme úspěšně za sebou a můžeme se pustit do další práce. Nyní bude
následovat vytipování tras budoucího chodníku a jejich zhodnocení z hlediska finanční náročnosti projektu, počtu přechodů,
nezbytných přeložek vedení, atd.. Tento úkol zadáme projektantům dopravních staveb a jeho výsledky by nám měly sloužit pro
nalezení a odsouhlasení optimální trasy chodníku. Ani potom ale nebudeme mít vyhráno a následovat budou další kroky:
zpracování dokumentace pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí, žádost o zařazení akce do vládního programu
Mobilita pro všechny, zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, vydání stavebního povolení a konečně podání
žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Pokud těmito úkony úspěšně projdeme, můžeme se těšit na prach, hluk a
omezené možnosti pohybu po obci v průběhu výstavby. I když za to sám nejsem rád a toto sdělení je vždy terčem kritiky ze
strany některých občanů a zastupitelů, projdeme se po novém chodníku dle mých dosavadních zkušeností nejdříve v roce 2017.
V tomto projektu jsme teprve těsně za startovní páskou, ale věřím, že se nám podaří celý závod doběhnout do cíle.
Na dubnovém zasedání zastupitelstva jsme schválili poskytnutí příspěvku ve výši 101 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Sokol
Lužany. Příspěvek bude sloužit na úpravy v areálu fotbalového hřiště. Konkrétně se jedná o opravu nátěru podhledu na nových
kabinách, pořízení a instalaci nových mříží do oken, opravu střechy na starých kabinách po dubnové vichřici, opravu dlažby
před starými kabinami a nákup dvou pérových houpaček. Hřiště je využíváno všemi organizacemi v obci a věříme, že
poskytnutý příspěvek poslouží ke zvelebení obce a ke spokojenosti všech jejích obyvatel a návštěvníků.
Zastupitelé schválili také plán financování obnovy kanalizace na období 2015 – 2024. Jedná se o dokument, který si vyžadují
platné předpisy a nijak zásadně by se nemusel dotknout práv a povinností občanů. V našem případě tomu tak však úplně není,
protože plán vychází z předpokladu, že od roku 2016 dojde k navýšení stočného o 1 Kč bez DPH a v dalších letech každoročně
o dalších 0,50 Kč za 1 m3. Prostředky získané navýšením budou, pokud nedojde k nějaké nečekané situaci nebo skokově
neporostou náklady na provoz kanalizace, převáděny do Fondu obnovy infrastrukturního majetku. Tento Fond slouží pro
obnovu a modernizaci majetku souvisejícího s provozem kanalizace. I když reálná potřeba modernizovat kanalizaci naštěstí
v současné době není, budou tyto prostředky sloužit jako rezerva na výdaje v budoucnu. Celková hodnota kanalizace a
technologických objektů je dle platné metodiky totiž 36,859 mil. Kč a průměrná zbývající životnost kanalizace 80 let, životnost
ČOV 27 let a životnost přečerpávacích stanic 32 let. V tomto horizontu bychom měli dle zákona naspořit takový objem
prostředků, aby bylo možné veškerý majetek obnovit. V současné chvíli by pravidelné spoření prostředků v odpovídající výši
znamenalo navýšení stočného o 30 Kč. Vzhledem k tomu, že by toto skokové navýšení nebylo pro většinu občanů únosné,
rozhodlo se zastupitelstvo i s vědomím toho, že bude jednou třeba stočné navýšit razantnějším způsobem, případně při potřebě
významnější rekonstrukce sáhnout do rozpočtu obce, schválit uvedený postup. Snad toto naše dnešní rozhodnutí nijak zásadně
neovlivní práci naši následovník a bude přijato s pochopením.

V souvislosti s kanalizací bych chtěl vyzvat ještě ty občany, kteří nejsou připojeni (i když jich už není opravdu moc), aby tak
v nejbližší možné době učinili. V průběhu června budou všichni majitelé nenapojených objektů vyzváni, aby se na kanalizaci
napojili a ulehčili tak nejen životnímu prostředí, ale také všem občanům, kteří jsou na kanalizaci již napojeni a hradí její provoz.
Koncem května byla zveřejněna výzva předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na opravy
památek. Na tuto výzvu jsme ihned zareagovali a začali přemýšlet, která z našich památek si ještě zaslouží opravit.
V uplynulých letech se podařilo opravit sousoší před kostelem a sousoší u Křížku, stále však máme v majetku tři památky, které
na záchranu čekají. Jednou z nich je kaplička u silnice k Úlibicím, ale tento dotační program nelze bohužel na opravu tohoto
objektu využít, a to z toho důvodu, že se nenachází na katastru naší obce, ale v katastrálním území Úlibice. Zastupitelstvu bude
proto předložen ke schválení návrh na opravu sochy sv. Vojtěcha na dolním konci a přilehlého okolí (opěrná pískovcová zeď).
Pokud bude hlasování úspěšné a podaří se nám dotaci na opravu získat (max. 70% z celkových nákladů v max. výši 300 tis. Kč),
bude nám chybět ještě obnova sochy u cesty na hřiště. Kapličku budeme muset pravděpodobně opravit vlastními silami.
Přeji Vám hodně krásných a ničím nerušených dnů a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Obec Lužany, Tělovýchovná jednota Sokol Lužany a Sbor dobrovolných hasičů Lužany zvou všechny děti v pátek 5. června
od 16:30 na hřiště v Lužanech, kde se uskuteční oslava Dne dětí. Děti se mohou těšit na odpoledne plné her, soutěží a
zábavných úkolů. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá. Jste srdečně zváni.
Základní škola a Mateřská škola Lužany zve všechny na Koncert ke Dni matek a ke Dni otců, který se uskuteční v sobotu 6.
června od 14 hodin v sále hostince u Víchů. Účinkovat budou všechny děti a zaměstnanci školy, hudební doprovod Hasičský
Nepál Band z Nepolis, ozvučení DSM Akustika, kostýmy a rekvizity paní Jana Lopatová, Věra Malínská a Kateřina Fürst
Laškovská. Vstupné dobrovolné. Nenechte si ujít odpoledne plné zážitků.
Pouťové odpoledne se uskuteční v sobotu 25. 7. 2015. Program se stále ještě připravuje, ale již nyní se můžete těšit na skákací
hrad, ukázku práce hasičů, fotbalové utkání, malování na obličej, grilované vepřové kýty. Na program bude dále zařazen běh
Paprsek vítězství. O přesném harmonogramu odpoledne budete ještě v dostatečném předstihu informováni.
Tělovýchovná jednota Sokol Lužany zve všechny lužanské sportovce v sobotu 27. června 2015 do areálu autokempu Lužany,
kde se uskuteční jubilejní 40. ročník běhu lužanskými hvozdy, který je zařazen do 27. ročníku Velké ceny východních Čech,
31. 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.
Kino Lužany a Klub kafé zvou všechny občany na promítání následujících představení. Vstupné 50 Kč, při zakoupení přenosné
permanentky v hodnotě 400 Kč vstupné na 2 představení zdarma.
12.6.
20:00 hod.
Biutiful
7.8.
20:00 hod.
Rozchod Nadera a Simin
26.6.
20:00 hod.
Horší to už nebude
14.8.
19:00 hod.
Kuky se vrací
3.7.
19:00 hod.
Až přijde kocour
21.8.
20:00 hod.
Deset malých černoušků
10.7.
20:00 hod.
Sexmise
28.8.
18:00 hod.
Mach a Šebestová k tabuli!
17.7.
19:00 hod.
Číslo 9
11.9.
20:00 hod.
Okno naproti
24.7.
20:00 hod.
Frida
25.9.
20:00 hod.
Bratři
31.7.
19:00 hod.
Už zase skáču přes kaluže
9.10.
20:00 hod.
Iron Sky
S omluvou připojujeme informaci o výsledcích šachové soutěže Regionální přebor – západ, která byla ukončena již v únoru.
Naši zástupci se umístili za družstvem Šachklub AD Jičín F na krásném druhém místě. Na třetím místě se umístilo družstvo TJ
L.Bělohrad B-Choteč. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 týmů.
V sobotu 23. května se lužanští hasiči zúčastnili okrskové soutěže v Šárovcově Lhotě. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě
4 x 100 m s překážkami. Naše mužstvo bylo úspěšné v obou disciplínách a nakonec se z šesti družstev umístilo na příčce
nejvyšší. Svou premiéru si v průběhu posledního květnového víkendu odbylo i starší družstvo mladých hasičů na okresní soutěži
ve Valdicích. V tvrdé konkurenci nakonec obhájilo svou pozici zhruba v polovině tabulky na 7. místě.
Belsport okresní přebor dorostu již odehrál svůj poslední zápas a naši
dorostenci, kteří hrají ve společném družstvu s Miličevsí, se umístili na třetím
místě. Okresní fotbalová soutěž mužů se již blíží do finále. Lužanské
družstvo je po posledním zápase, kdy remizovalo ve Valdicích, na 8. místě.
Do konce sezóny zbývá odehrát již pouze tři zápasy. Přijďte podpořit naše
hráče na následující zápasy:
Sobota 6. 6. 2015 od 17 h Lužany – Nová Paka
Sobota 13. 6. 2015 od 17 h L.Bělohrad B – Lužany (hř.Pecka)
Sobota 20. 6. 2015 od 17 h Lužany – Podhradí
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