Lužany
Kraj: Královéhradecký

Okres: Hradec Králové

Správní obvod: Hradec Králové

GPS souřadnice: 50.338089N, 15.789166E

Nadmořská výška: 254 m n. m.

První pís. zmínka: 1394 (627 let)

Počet obyvatel: 125

PSČ: 503 05

Adresa URL: www.luzanynt.cz

O obci
Vesnička Lužany patří územně do okresu Hradec Králové. Obec Lužany se skládá ze dvou sídelních
jednotek – vlastních Lužan a vsi Lhoty.

Historie obce
První písemná zmínka o obci je z roku 1394. První zprávy o držitelích Lužan nacházíme v zachovalých
písemnostech naší historie roku 1405 - 1410, kdy na tvrzi lužanské sídlil Hašek rytíř z Lužan z rodu
Střížků z Koloděj, dále pak kolem roku 1478 jeho potomek ...

Ubytování a restaurace
V obci najdeme místní pohostinství. Nachází se zde i sál pro společenské události s kapacitou 80–90
lidí.

Okolí a příroda
Obcí protéká říčka Trotina. Severně se nachází území Kočí doly, jihovýchodně Provázek a
jihozápadně V Hustých. Severozápadně se rozprostírá chráněné území Vřešťovská bažantnice.

Současnost obce
Ve středu obce je hned vedle říčky Trotiny budova bývalé školy, kde má v současnosti sídlo obecní
úřad a pošta. Dále se v obci nachází knihovna, zrekonstruované pohostinství a sál pro společenské
události s kapacitou 80 – 90 lidí.

Sportovní možnosti
Ze sportovních zařízení lze jmenovat malé hřiště, kde se hraje fotbal a volejbal. V místním
pohostinství si lze zahrát i stolní tenis.
V obci se křižují dvě cyklotrasy č. 4271 a č. 4270 – Hankova cesta.

Památky a zajímavosti
V obci bývala také tzv. „pastouška“, jinak také obecní dům, postaven v roce 1886 pro ubytování těch
nejnuznějších, který však už v současné době neexistuje. Obec na své náklady v 18. a v 19. století
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postavila několik křížů. Jeden z nich je téměř naproti ...

Doprava
Do obce přijíždí pravidelná linka ČSAD z Hradce Králové, z Hořic v Podkrkonoší a linka z Nového
Bydžova.
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