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******************************************************************************
Vážení spoluobčané,
po letní přestávce vychází třetí číslo letošního ročníku Lužanského zpravodaje. Doufám, že jste všichni na dovolených a během
slunečných a teplých dnů načerpali dostatek energie pro nastupující podzim.
V průběhu prázdnin se zejména na horním konci obce v okolí Marijánky hodně událo. Chodníky, na které jsme všichni tak
dlouho čekali, jsou již téměř hotovy, zbývá provést pouze vodorovné dopravní značení, se kterým čekáme na ukončení opravy
silnice na Špici. V trase nového chodníku je také dokončeno veřejné osvětlení, osadit zbývá pouze jedna lampa v místě
přechodu. Stožár lampy byl neznámým pachatelem ještě v průběhu výstavby poškozen, proto ho musí dodavatel před předáním
stavby vyměnit a následně bude teprve osazena poslední lampa. Věřím, že bude chodník s přechodem i veřejné osvětlení sloužit
dle očekávání nás všech. Nezapomeňte, že pokud je v místě přechod pro chodce, je chodec povinen tento přechod použít a raději
upozorněte své děti, že na přechodu má chodec před automobilem přednost, ale ne vždy se dá auto na místě zastavit a ne vždy si
musí řidič přecházejícího chodce všimnout.
S posledním srpnovým dnem byl také uveden do provozu nově opravený úsek silnice II/501 Lužany – Choteč. S prvním
zářijovým dnem byla zahájena druhá etapa rekonstrukce komunikace, tentokrát od Špice do Lužan. Tato akce si vyžádala
několik omezení, které minimálně do 9. listopadu významně ovlivní dění v naší obci. Prvním z nich je vedení objízdných tras
osobní dopravy. Uzavřený úsek je neprůjezdný pro veškerou dopravu a objízdná trasa je pro osobní automobily vedena přes
celou obec od křižovatky u Marijány až na silnici I/35 na dolním konci. Tato objízdná trasa je využívána obousměrně. První dny
objížďky potvrdily předpoklad, že si řidiči, kteří naši obec znají, budou zkracovat cestu přes Úlibice a budou ve směru na Jičín
odbočovat na křižovatce u Víchových. Od zvýšené dopravy není ušetřena tedy ani tato část obce. Vyzývám tedy znovu všechny
občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu po obci. S nastupujícím podzimem se začne dříve stmívat a pohyb po obci bude
ještě nebezpečnější.
Druhým podstatným problémem, které uzavření uvedeného úseku přineslo, je dočasné pozměnění provozu autobusových spojů.
Autobusový spoj 630076 Jičín – Mlázovice – Lázně Bělohrad – Hořice – Nová Paka je veden přes zastávky Lužany, ObÚ a
Úlibice, u host., v tomto případě tedy došlo k posílení dopravní obslužnosti v obci. Naopak k omezení došlo v případě
autobusového spoje 690402 Trutnov – Jičín. Ranní spoj z Jičína na Novou Paku, který jezdil v 5:36 ze zastávky Lužany, ObÚ a
v 5:38 ze zastávky Lužany, u křížku, tyto zastávky vynechává. Spojení Lužany – Nová Paka je zajištěno spojem s odjezdem
v 5:06 ze zastávky Lužany, u křížku s přestupem na zastávce Jičín, Robousy, křiž. (příjezd 5:13) na spoj s odjezdem v 5:28
z této zastávky a příjezdem do Nové Paky v 5:52. Odpolední spoj s odjezdem z Nové Paky ve 14:58 sice do Lužan zajíždí, ale
pouze na zastávku Lužany, ObÚ.
Třetí komplikace spočívá v uzavření s přístupové komunikace do kempu. Návštěvníci kempu musí tedy pro dopravu do kempu
využívat zadní cestu. Nepředpokládám, že by v září a v říjnu byl provoz příliš intenzivní, ale i přesto je třeba počítat s tím, že se
proti Vám na této cestě může objevit dodávka nebo auto s karavanem.
Jak jsem se již zmínil, hlásí se o slovo delší noci, proto je třeba zrevidovat funkčnost veřejného osvětlení. V posledních měsících
jsme dostali několik žádosti o doplnění veřejného osvětlení v obci. Na žádnou z těchto žádostí jsme doposud nereagovali,
protože se objevila informace, že společnost ČEZ připravuje projekt rekonstrukce elektrického vedení v celé obci. V uplynulých
dnech byla tato informace potvrzena, realizaci této akce má ale společnost naplánovanou až někdy na rok 2016. Proto bych chtěl
všechny občany vyzvat, aby do pátku 19. září nahlásili místa, kde by si přáli doplnit nebo opravit veřejné osvětlení. Společně
pak všechny žádosti se zastupiteli posoudíme a na místech, která budou nedostatečně osvětlena, připravíme doplnění veřejného
osvětlení. Veřejné osvětlení chceme ale v nejbližších týdnech určitě doplnit na dolním konci směrem k silnici I/35. Jarní bouřka
způsobila, že se jeden ze sloupů, na kterém byla lampa zavěšena, zlomil a spadl na zem. Proto nyní připravujeme projekt na
rozšíření veřejného osvětlení od sloupu u Špátových k silnici I/35. Předpokládané náklady činí 200 tis. Kč a pokud se podaří
vyběhat včas všechna povolení, chceme mít do konce října hotovo.
Poslední zastupitelstvo, které se konalo ve středu 27. srpna, odsouhlasilo kromě některých pozemkových záležitostí také
pronájem objektu bývalého zdravotního střediska. Jedinou nabídku podala stávající nájemkyně MVDr. Lada Paulů, která chce
v místě i nadále provozovat veterinární ordinaci. Smlouva je uzavřena až do konce srpna 2020.
Ještě než stávajícímu zastupitelstvu vyprší mandát, čeká nás jeden z nelehkých úkolů, a to stanovit podmínky pro pronájem
restaurace Koliba a autokempu Lužany, protože oběma stávajícím provozovatelům těchto zařízení končí letos nájemní smlouvy.
Konečný výběr nájemce a uzavření nájemní smlouvy necháme až na nově zvolené zastupitelstvo. To se totiž bude muset potýkat
s případnými problémy, které z těchto vztahů vyplynou.
Co se týká sporu s bývalou nájemkyní autokemu Bc. Šprdlíkovou, leží všechny podklady u Okresního soudu v Liberci a čeká se
na první soudní jednání. Původně vypadal celý spor poměrně jednoduše – na podzim 2013 jsme podali žalobu, Okresní soud
v Liberci vydal v březnu 2014 platební rozkaz, na základě kterého měla paní Šprdlíková zaplatit částku 303 600,40 Kč. Paní
Šprdlíková však podala proti platebnímu rozkazu odpor, čímž se celá věc dost zkomplikovala a pravděpodobně se nějakou dobu
potáhne, protože ve věci bude nařízeno soudní jednání a vše se bude složitě zdůvodňovat, dokazovat, atd. Aby to nebylo
jednoduché, podali jsme ještě v červenci návrh na rozšíření žaloby o neuhrazený doplatek nájemného za rok 2013 a neuhrazený
doplatek vodného a stočného. Celková výše pohledávky tedy v současné době činí 490 785,54 Kč s příslušenstvím. I když za

roky svého působení v Lužanech uhradila nájemkyně částku přesahující 1,5 mil. Kč, budeme i nadále všemi dostupnými
prostředky bojovat za zájmy obce a vlastně i za spravedlnost, slušnost a poctivost, která je některým lidem velmi cizí.
V posledním zpravodaji jsem vyzýval občany, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění v obci, aby uvažovali o své kandidatuře do
obecního zastupitelstva. Na tuto výzvu zareagovalo celkem 14 občanů, kteří se budou ucházet o Vaše hlasy při volbách, které se
uskuteční v pátek 10. a v sobotu 11. října 2014. Jedná se o tyto kandidáty:
Ing. Tomáš Berger, specialista nákupu
Miloš Hofman, státní zaměstnanec
Martin Kubánek, výrobní mistr
Petr Mach, zahradník
Ing. Martin Mitlöhner, starosta
Pavel Provazník, policista
Martina Vorlíčková, OSVČ

Bc. Petra Fejfarová, mateřská dovolená
Bc. Jana Kašíková, Dis., volnočasový manažer
Mgr. Jana Kučerová, učitelka základní školy
Ing. Jaroslav Mikule, státní zaměstnanec
Milan Plecháč, zaměstnanec Povodí Labe
Petr Tománek, koordinátor směny
Milan Zapadlo, zaměstnanec Povodí Labe

Přijďte k volbám a zvolte si takové zastupitele, kteří budou dostatečně vyjadřovat Vaše názory a postoje, protože zejména oni
budou v nadcházejícím čtyřletém volebním období rozhodovat o podstatných záležitostech v naší obci.
Přeji Vám všem před nástupem sychravého podzimu ještě mnoho slunečných a teplých dnů a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Základní škola a Mateřská škola Lužany ve spolupráci s obcí Lužany vyhlašuje sběr papíru, který se uskuteční od pondělí
15. září do pátku 19. září 2014. Papír roztřiďte na novinový, kartony a ostatní. Dále můžete přinést i menší kousky papíru,
zabalené do krabice. Sběr noste v uvedených dnech do školy nebo na obecní úřad.
Obec Lužany vyhlašuje sbírku použitého ošacení, která se uskuteční od pondělí 15. září do pátku 19. září 2014. Jako vždy
můžete přinést letní i zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby, přikrývky, polštáře, deky,
obuv i hračky. Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic odevzdávejte na obecním úřadu. Sběr bude odevzdán do Diakonie
Broumov.
Kominík (p. Sytenský) bude v obci provádět vymetání a revize komínů ve čtvrtek a v pátek 25. a 26. září 2014. Kdo máte o
jeho služby zájem, přihlaste se na obecním úřadu do středy 24. září 2014.
Česká pošta s.p. upozorňuje občany, že ve čtvrtek 2. října a v pondělí 27. října 2014 bude pobočka pošty v Lužanech dočasně
uzavřena.
V sobotu 6. září 2014 se uskutečnil již 11. ročník hasičské dětské soutěže Memoriál o putovní pohár Josefa Fišery. Družstva
soutěžila v požárním útoku a ve štafetě požárních dvojic. Do soutěže se přihlásilo šest družstev starších a šest družstev mladších
žáků. V kategorii starších zvítězilo družstvo Brada – Rybníček a v kategorii mladších družstvo z Lužan. Srdečně blahopřejeme.
Fotbalová sezóna začala jak v soutěži mužů, tak v soutěži dorostenců. Po odehraném čtvrtém kole jsou muži v Okresním
přeboru na šestém místě. Dorostenci se po odchodu některých hráčů spojili s družstvem z Milíčevse a po dvou odehraných
zápasech jsou na slušném třetím místě tabulky Okresního přeboru dorostu.

Aby šli naši fotbalisté na zimní přestávku s co nejlepším výsledkem, přijďte je povzbudit na následující zápasy:
Datum
Ne 14. 9.
Ne 21. 9.
Ne 28. 9.
So 4. 10.
So 11. 10.
So 18. 10.
Ne 26. 10.

Čas
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
11:30

Muži
Lužany – Jičíněves
Železnice – Lužany
Kopidlno B – Lužany
Lužany – Valdice
Nová Paka – Lužany
Lužany – L.Bělohrad B
Podhradí – Lužany

Datum
Ne 14. 9.
So 27. 9.
So 4. 10.
So 11. 10.
So 18. 10.
So 25.10.
Út 28. 10.
So 1. 11.

Čas
14:30
14:00
13:30
13:30
12:30
12:00
12:00
11:00

Dorost
Lužany – Jičíněves
Valdice – Lužany
Lužany – Hlušice
Sobotka – Lužany
Lužany – Železnice (hřiště Miličeves)
Chomutice – Lužany
Lužany – Sobotka (hřiště Milíčeves)
Železnice – Lužany

