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Vážení spoluobčané,
léto uteklo jako voda, které letos opět moc nebylo. Ale většina z nás je po zasloužených dovolených odpočatá a plná sil,
připravena čelit výzvám běžných dnů. O tom, jak jsme pokročili v práci na započatých akcích, případně co nového
připravujeme, Vás budu informovat také v tomto vydání Lužanského zpravodaje.
Na jaře jsme zakoupili za 260 tis. Kč podíl na budově č. p. 4 s jasným záměrem – rekonstruovat stávající bytovou jednotku
a připravit ji pro naše spoluobčany, kteří přišli nešťastnou událostí počátkem roku o střechu nad hlavou. I přesto, že si stav
bytu vyžádal razantní zásah, podařilo se zkoordinovat a provést všechny práce a počátkem října bude byt předán k užívání
novým nájemníkům. V rámci rekonstrukce byla provedena kompletní výměna elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace,
byly opraveny vnitřní omítky, vyměněny obklady a sanitární zařízení. Nové jsou také podlahové krytiny a kuchyňská linka.
Celkově vyšly práce na renovaci bytu na částku 250 tis. Kč. Na zářijovém zasedání schválilo zastupitelstvo pronájem bytu
za měsíční nájemné 3 000 Kč do konce roku 2020. Přejeme novým nájemníkům, ať se jim v novém bytě dobře bydlí.
Sbírka na pomoc rodině postižené požárem byla k 30. září ukončena. Na sbírkovém účtu se sešlo rozpačitých 11 tis. Kč,
které byly použity na úhradu prací spojených s demolicí objektu. Děkujeme všem, kteří se touto formou rozhodli pomoct
svým spoluobčanům v těžké životní situaci
V nelehké situaci jsme se ocitli v obecním zastupitelstvu před několika dny, když nám stávající nájemci Koliby oznámili,
že s provozem restaurace v letošním roce končí. Důvodem je snaha o změnu prostředí a nabídka na pronájem stravovacího
zařízení, kterou dostali v jiné lokalitě. Rozhodnutí paní Havlíkové a pana Těhníka nás velmi mrzí, protože jsme byli
s kvalitou jejich služeb moc spokojeni. Ale protože máme každý v životě své plány a cíle, za kterými si jdeme, nezbývá
nám než za jejich práci odvedenou na Kolibě poděkovat s popřát jim hodně úspěchů. My budeme hledat nového nájemce a
provozovatele - z tohoto důvodu byl zveřejněn záměr pronajmout restauraci Koliba. Předpokládané nájemné činí
150 tis. Kč na rok, smlouva bude uzavřena od začátku roku 2020 do konce listopadu 2022. Budeme se snažit najít takové
provozovatele restaurace, kteří v odpovídající kvalitě zajistí služby návštěvníkům lužanských autokempů. Pokud máte
nějaký tip, budeme velmi rádi, pokud informace o možnosti pronájmu restaurace případným zájemcům předáte. Bližší
informace jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Lužany. Uzávěrka příjmu nabídek je 30. října.
Na zářijovém zasedání zastupitelstva byl schválen dodavatel projektové dokumentace na vybudování inženýrských sítí
(kanalizace, voda, veřejné osvětlení a rozhlas a komunikace) v lokalitě pod Mádlákem za částku 425 tis. Kč. Termín pro
odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí je leden 2020. Následovat bude územní řízení, kdy po vydání územního
rozhodnutí bude mít dodavatel 120 dní na zpracování dokumentace pro stavební povolení. Ale již v lednu 2020 bychom
měli znát odhad nákladů na vybudování inženýrských sítí a mohli stanovit prodejní cenu pozemků, aby bylo možné
zpracovat geometrický plán a začít pozemky prodávat budoucím stavebníkům rodinných domů. Protože se na nás s žádostí
o informace k pozemkům obracela v uplynulých týdnech celá řada zájemců, byly na základě doporučení architektů na
internetových stránkách obce zveřejněny informace o požadavcích na výstavbu budoucích rodinných domů, které se začlení
a budou respektovat charakter naší obce. V souladu s tímto principem byla stanovena také předběžná velikost jednotlivých
pozemků na cca 1 200 m2, což odpovídá 8 pozemkům v celé lokalitě. I přesto, že prodej pozemků bude schvalovat
zastupitelstvo na základě záměru prodat pozemky nejdříve příští rok, mohou si vážní zájemci podávat předběžné žádosti
volnou formou již nyní.
Svým dalším zářijovým usnesením schválilo zastupitelstvo dodavatele na úpravy komunikace v úvozu. Jak jsem
informoval již v minulém vydání, získali jsme na úpravy této komunikace dotaci z Programu obnovy venkova Ministerstva
pro místní rozvoj dotaci ve výši 707 tis. Kč. Na základě projednání této informace v zastupitelstvu jsme připravili další
projekt na úpravy navazující komunikace, která propojuje cestu v nové zástavbě a hořením konci s úvozem. Na oba
projekty současně bylo vypsáno výběrové řízení, jehož vítězem se stala společnost M-SILNICE a.s. s nabídkovou cenou
1 396 tis. Kč. Hlavní práce budou probíhat v dubnu a květnu příštího roku. Nejprve budou doplněny spodní vrstvy
konstrukce, na které budou položeny dvě vrstvy asfaltového betonu. Výsledkem budou upravené místní komunikace
v celkové délce 378 m. Práce na opravě místních komunikacích v Lužanech nebudou provedením těchto úprav bohužel
zdaleka u konce, a tak budeme i nadále pokračovat na úpravách dalších úseků, kterých je stále ještě dost.
Po krátkém umístění nové hasičské cisterny v provizorních prostorách se mohl automobil koncem srpna přestěhovat do
upravených prostor hasičské zbrojnice. K dokončení nám zbývá pár posledních detailů a budeme moct požádat o vydání
kolaudačního rozhodnutí. Celkově se náklady na provedené úpravy, které spočívaly především v úpravách podlahy přední
garáže, zvětšení a výměně vjezdových vrat, vyšplhaly na částku 850 tis. Kč. Kromě toho členové hasičského sboru
provedli svépomocí kompletní opravu vnitřních omítek a části přípojky dešťové kanalizace, čímž uspořili obci nemalé
finanční prostředky, za což jim děkujeme. Věřme, že bude upravená garáž dobře a dlouho sloužit svému účelu.
Letošní, na srážky skoupé měsíce, zintenzivnily diskusi na téma vybudování závlah na fotbalovém hřišti. V průběhu
suchých měsíců tráva vysychá a na začátku hrací sezóny připomíná fotbalový trávník spáleniště. Vyschlý a tvrdý povrch
neprospívá ani samotným hráčům. Proto se vedení Sokola obrátilo na obec s prosbou o podporu při vybudování závlah.

Zastupitelstvo tento nápad po ujištění, že vybudovaný systém neohrozí kvalitu a množství pitné vody v obci, podpořilo a
nic tak již nestojí v cestě tomu, aby se začalo vše připravovat. Podle úvodních průzkumů se předpokládá vybudování vrtané
studny v hloubce od 25 do 60 metrů (v závislosti na vydatnosti zdroje v jednotlivých vrstvách) a její akumulace
v podzemních nádržích, ze kterých bude voda čerpána a rozstřikována na hrací plochu. Dle zkušeností z obdobných ploch
by měla být zálivka prováděna v jednotlivých dávkách kolem 20 m3 vody zhruba 2 – 3x za týden. Odhadované náklady na
vybudování systému činí 400 tis. Kč.
To byla poslední informace, která se vešla do tohoto vydání. Přeji Vám krásný podzim plný příjemných dnů a
nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Kino Lužany ukončí letošní rok výjimečně v sobotu 5. října 2019 v 19 hodin promítáním filmu Beats. Film vypráví
univerzálně platný příběh o dospívání odehrávající se na pozadí hudby, která je stejně eklektická a elektrifikující jako
scéna, jež se z ní zrodila. Je to příběh o přátelství, vzdoru a neodolatelné síle mládí. Klub Kafé otevřen od 18 hodin.
Vstupné je 90 Kč. Film je přístupný mládeži od 15 let.
V souvislosti s probíhající rekonstrukcí elektrického vedení budou ve čtvrtek 3. října a v pátek 4. října přerušena dodávka
elektrické energie. Ve čtvrtek 3. října nepůjde proud od 7:30 do 17:30 ve střední části obce od č. p. 50 po křižovatku u
obecního úřadu a celá ulice na Úlibice. V pátek 4. října je odstávka hlášena od 8:00 do 17:00 pro celou obec. Vypínání si
objednává dodavatelská společnost a termíny ani rozsah vypínání s námi nekonzultuje. Více informací na
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.
Ve čtvrtek 3. října bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie uzavřena pošta Partner Lužany.
Mše svatá se v kostele sv. Maří Magdalény v Lužanech uskuteční v sobotu 5. října od 18 hodin. V zimním období budou
mše probíhat každou první sobotu od 14 hodin.
Kominictví Sytenský (p. Šnejdar) bude v úterý 15. října provádět vymetání a revize komínů. Ve výjimečných případech je
možné objednat jeho služby na neděli 13. října na dopoledne. Kdo máte o tyto služby zájem, přihlaste se do čtvrtka 10. října
na Obecním úřadě Lužany.
Lužanští mladí hasiči se po prázdninách vrátili opět do závodní sezóny. V sobotu 7. září se na hřišti v Lužanech
uskutečnil 16. ročník Memoriálu o putovní pohár Josefa Fišery. I přes nepřízeň počasí na hřiště v Lužanech
dorazilo celkem 14 soutěžních družstev. Soutěžilo se v požární útoku a ve štafetě požárních dvojic. V kategorii přípravek se
zúčastnilo a vyhrálo jediné družstvo z Třebovětic. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Lužan před družstvy
Vrchovina A a Vrchovina B, v kategorii starších opět domácí družstvo z Lužan před družstvy z Vrchoviny a z
Libáně. V sobotu 14. září se mladí hasiči účastnili soutěže v požárním útoku v Humburkách, kde mladší žáci obsadili 9.
místo a starší žáci krásné 2. místo. Všem soutěžícím a jejich vedoucím děkujeme za důstojnou reprezentaci naší obce a do
dalších klání přejeme hodně sil.
Družstvo
Skóre Body Zpět na lužanskou základnu se vrátili fotbalisté, kteří hráli v uplynulých letech
v jiných obcích a klubech a tato posila se velmi pozitivně promítla do výsledků
1
Stará Paka
35:11 17
lužanského fotbalu. Po sedmi odehraných zápasech je naše družstvo na skvělém 2.
2
Lužany
19:10 17
místě tabulky. Přejeme jim hodně elánu do dalších zápasů, na které je určitě přijďte
3
Nemyčeves
27:10 16
podpořit:
4
L. Bělohrad B 17:15 13
Sobota 5. října 16:00
Lužany – Stará Paka
5
Hořice B
16:17 13
Sobota
12.
října
15:30
Žlunice – Lužany
6
Robousy
15:12 12
Sobota
19.
října
15:30
Lužany – Hořice B
7
Milíčeves
16:14 11
Sobota
26.
října
14:30
Nemyčeves – Lužany
8
Chomutice
12:26 8
9
Žlunice
11:13 6
10 Dětenice
9:21
6
11 Jičíněves
9:24
4
Družstvo
Skóre Body
12 Libáň
11:24 3
1
Robousy
45:14 31
2
Libáň
25:11 26
Velmi slušně si vedou také mladí fotbalisté v okresním přeboru mladších žáků
3
Hořice
B
21:11 22
7+1. Po 12. odehraném zápase aktuální sezóny jsou na krásném 6. místě tabulky.
4
Milíčeves
17:12 18
V podzimní části soutěže je čeká ještě několik zápasů, při kterých jistě ocení
5
Chomutice
23:17 16
Vaši podporu:
6
Lužany
12:15 15
Neděle 6. října 9:30 a 10:30
Lužany – Chomutice
7
Jičíněves
12:16 12
Neděle 13. října 9:30 a 10:30
Robousy – Lužany
8
Sobotka
15:23 12
Neděle 27. října 9:30 a 10:30
Lužany – Milíčeves
Také mladým fotbalistům děkujeme za jejich výkony a v dalších zápasech jim 9
Železnice/Valdice 12:21 10
přejeme hodně úspěchů.
10 Javorka/Miletín B 5:11
8
11 Libuň
16:52 3
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