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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2017 a nastal vhodný čas připomenout si, co se v naší obci za uplynulý rok událo a nastínit, co
nás čeká v roce příštím.
Jak jsem psal v minulém vydání Zpravodaje, nejvýznamnější změnou uplynulých měsíců je výstavba chodníku
podél silnice III/28437 v úseku do Marijány k obecnímu rybníčku. Práce na stavbě chodníku jsou téměř dokončeny,
některé práce však budou probíhat ještě v příštím roce, především osazení osvětlení v místě pro přecházení a
dokončení úprav prostoru za chodníkem. Do výstavby chodníku jsme zatím investovali celkem 3,4 mil Kč, z čehož
bylo více než 2,8 mil. Kč z prostředků Státní fondu dopravní infrastruktury. Podpěrný sloup elektrického vedení
v prostoru u obecního rybníčku, který dnes brání bezproblémovému užívání chodníku, bude odstraněn, stále však
není zřejmé, kdo tuto akci bude financovat. Ještě na podzim jsme počítali s tím, že sloup odstraní v rámci
kabelizace elektrického vedení v obci jeho vlastník, tedy společnost ČEZ Distribuce. Dle dostupných informací
však společnost kabelizaci vedení v roce 2018 nestihne provést, a tak bude nutné požádat společnost o přeložku
sloupu a uhradit náklady v předpokládané výši 100 tis. Kč z vlastních zdrojů. S žádostí o přeložku sloupu počkáme
do jara, kdy by mělo být definitivně rozhodnuto o tom, zda se bude rekonstrukce elektrického vedení provádět
v roce 2018 nebo až v letech následujících.
Současně s výstavbou chodníku byla opravena část silnice III/28437. Opravu financoval vlastník komunikace,
kterým je Královéhradecký kraj. Stejně jako výstavba chodníku, také oprava komunikace přinesla určité provozní
problémy v podobě nutnosti úprav vjezdů k přilehlým nemovitostem, ale věřím, že se tyto problémy dařilo
postupně řešit ke spokojenosti všech zúčastněných stran. S dalšími opravami komunikace v obci se v tuto chvíli
bohužel nepočítá, a proto budeme muset havarijní stav i nadále řešit se správcem a vlastníkem komunikace a
dovolávat se pokračování oprav komunikace, která je v havarijním stavu.
V polovině října jsme obdrželi z Ministerstva pro místní rozvoj dobrou zprávu, a to informaci, že projekt výstavby
multifunkčního hřiště na zahradě školy byl doporučen k financování v rámci programu Podpory rozvoje regionů.
Protože jsme se na realizaci této akce dopředu připravovali, doplnili jsme v průběhu listopadu podklady k vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši přesahující 1,8 mil. Kč a současně také zahájili samotnou výstavbu
hřiště. Celkové přepokládané náklady stavby jsou ve výši 2,8 mil. Kč, spolu s náklady na výkup pozemků,
zhotovení projektové dokumentace a náklady na vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu překročí částku
4 mil. Kč. Kč. Podíl obce na této realizaci tak bude přesahovat 2,2 mil. Kč. V zimním období jsou práce na
výstavbě hřiště pozastaveny, ale na jaře, až počasí dovolí, budou pokračovat a nejpozději do začátku školního roku,
pravděpodobně však již o nějaký týden dříve, budou smět děti z naší školy a místní sportovci kvality nového hřiště
vyzkoušet.
I přesto, že byl rok 2017 pro obecní rozpočet velmi náročný, rozhodli jsme v obecním zastupitelstvu k další
významné investici – k zakoupení budovy obecního hostince v centru obce za cenu 4 mil. Kč. V současné době
čeká transakce na dokončení na katastru nemovitostí a do konce roku by měl být celý objekt s částí přilehlých
pozemků převeden do vlastnictví obce. Po dlouhých letech se tak dočkáme vlastního sálu, kde bude možné pořádat
nejen kulturní a společenské akce. Protože je ale objekt velmi rozsáhlý a investice v takovém objemu by nebyla
vzhledem k předpokládané četnosti pořádaných akcí příliš efektivní, hledali jsme v zastupitelstvu další možnosti
jeho využití. Prostorný byt v prvním patře nabídneme k nájemnímu bydlení a v prostorách přízemí zvažujeme
vybudovat školní kuchyň s jídelnou, kde by bylo možné zajišťovat obědy také pro veřejnost. V tuto chvíli začínáme
jednat s projektantem, takže zatím nemáme vyčíslený ani odhad nákladů, předpokládáme však investici v řádech
několika milionů korun. I přesto se v zastupitelstvu domníváme, že takovéto využití budovy má smysl a
budoucnost a napomůže k dalšímu rozvoji celé naší obce. V okamžiku, kdy budeme znát předpokládané náklady a
vytvoříme provozní model, budeme mít reálné podklady k odpovědnému rozhodnutí. V dalších etapách zvažujeme
rekonstrukci sálu na víceúčelový prostor, který bude sloužit jako tělocvična a zároveň kulturní sál, případně
rekonstrukci stodoly na garáže a skladovací prostory v horizontu dalších několika let. Je to běh na dlouhou trať
s mnoha překážkami, držme si palce, ať doběhneme zdárně do cíle, nyní se zaměříme na prví etapové vítězství.
Z dalších akcí v současnosti připravujeme projekt zakoupení dopravního automobilu pro lužanskou jednotku
dobrovolných hasičů. Předpokládané náklady jsou 1 mil. Kč, přičemž případná dotace bude 950 tis. Kč. V tuto
chvíli dokončujeme přípravu projektové žádosti, která musí být do konce ledna 2018 podána. O pořízení
automobilu bude s konečnou platností rozhodnuto v průběhu příštího roku. Automobil bude sloužit pro dopravu
jednotky na místo zásahu, případně k nouzovému zásobování a evakuaci osob v případě mimořádných událostí. O
dotaci na automobil jsme v letošním roce již jednou žádali, konkrétně o dotaci na pořízení cisternového
automobilu, naše žádost bohužel skončila neúspěšně na 42. místě jako druhý náhradník. Jsem přesvědčen, že

v příštích letech budeme s naší žádostí úspěšnější a vytvoříme tak místním hasičů kvalitní podmínky pro ochranu
naše života, zdraví a majetku.
V roce 2017 jsme nezaháleli ani v kulturní a společenské oblasti, tentokrát se zaměřením na děti. S polským
parterem – školou z Mokrzeszowa – jsme připravili projekt, jehož cílem je podpořit vytvoření neformálních vazeb
mezi dětmi z partnerských regionů a vytvořit tak podmínky pro vzájemné poznávání regionu, kultury a tradic.
V případě, že bude naše žádost úspěšná, o čemž rozhodne výbor Euroregionu Glacensis na svém únorovém
zasedání, mohou se místní děti a mládež ve věku od 8 do 14 let těšit na čtyřdenní setkání s polskými vrstevníky
v červnu v Polsku a v září v Lužanech. Předmětem setkání bude prezentace turistických atraktivit regionu (včetně
jejich návštěvy), místní kultury, tradic, zvyků nebo kuchyně (účastníci si společně připraví některou z lokálních
specialit). Součástí setkání bude také sportovní program a další společné aktivity. Kromě samotných setkání je
součástí projektu příprava účastníků v podobě kurzů polského jazyka nebo příprava propagačních materiálů
prezentujících náš region, tradice a zvyky. Předpokládané náklady projektu jsou 16 tis. €, z čehož 13,6 tis. € je
požadovaná dotace z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika.
Protože se s koncem roku 2017 neúprosně blíží také začátek nového, byl na posledním zasedání zastupitelstva
schválen rozpočet na rok 2018. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 9 645 101 Kč, které jsou tvořeny především
daněmi a dotací na výstavbu hřiště. Výdaje jsou naplánovány ve výši 12 132 856 Kč. V rozpočtu počítáme kromě
běžných výdajů s výdaji na zpracování projektové dokumentace na opravu chodníku ve středu obce a opravu
komunikace v úvozu, dokončení výstavby chodníku podél silnice III/28437, vybudování multifunkčního hřiště na
zahradě školy (2,8 mil Kč), dotaci farnosti na opravu chodníku před kostelem, rekonstrukci veřejného osvětlení a
místního rozhlasu (2,7 mil. Kč za předpokladu, že bude společnost ČEZ Distribuce realizovat rekonstrukci
elektrického vedení), zpracování nového územního plánu, výměnu oken a topení v budově obecního úřadu a
úpravy nově zakoupené obecní budovy. Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek ve výši 2 487 755
Kč bude kryt přebytkem hospodaření minulých let. Konečný zůstatek na účtu ke konci roku předpokládáme ve výši
8 mil. Kč.
Na prosincovém jednání zastupitelstva jsme schválili novou vyhlášku o odpadech, kterou se od 1. 1. 2018 navyšuje
základní poplatek na 480 Kč, přičemž systém stávajících slev a úlev zůstává zachován. K tomuto kroku nás vedla
skutečnost, že v roce 2017 jsme za likvidaci komunálního odpadu vybrali částku 264 tis. Kč a náklady na svoz a
likvidaci směsného komunálního odpadu činily 256 tis. Kč a náklady na svoz a likvidaci ostatních odpadů byly ve
výši 51 tis. Kč. Dalším pádným důvodem pro toto rozhodnutí je oznámené navýšení cen Technických služeb města
Jičína o 5 % od počátku roku 2018. Informace k úhradě poplatků za odpad v roce 2018 budou zveřejněny na
internetových stránkách počátkem příštího roku.
Další nepopulární krok, který jsme byli nuceni přijmout, je navýšení stočného na 19 Kč vč. DPH s účinností od
1. 1. 2018. I zde nás k tomuto rozhodnutí vedly velmi vysoké náklady na čištění a likvidaci odpadních, které v roce
2017 činily více než 611 tis. Kč bez DPH. Pokud bychom fakturovali skutečné náklady, dostali bychom se na
částku 39 Kč vč. DPH za m3, která se přiblíží ceně fakturované Vodohospodářskou obchodní společností
v okolních obcích.
Jsme si vědomi toho, že navýšení plateb za komunální odpad a stočné není pro nikoho příznivou zprávou.
Ohlédněte se však, prosím, do uplynulých let, kdy se na odlehlých místech v obci tvořily skládky odpadu, odpadky
se pálily na zahradách rodinných domů a vznikající splodiny zamořovaly ovzduší, nebo kdy nám pod okny
v příkopech a ve vodotečích tekla zapáchající tekutina jen vzdáleně podobná vodě. Myslím, že vybírané poplatky
jsou jen malá daň za kvalitnější životní prostředí, které nás obklopuje a spoluvytváří nám domov.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám závěrem popřál příjemný a ničím nerušený nadcházející slavnostní
vánoční čas, strávený v blízkosti Vašich blízkých a v celém roce 2018 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů.
A nezapomeňte, že i v roce 2018 jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Mše svatá se uskuteční v neděli 24. prosince v 15:15 v kostele sv. Maří Magdalény v Lužanech.
Poslední mistrovský fotbalový zápas je již dávno minulostí, pro místní muže však nedopadl příliš pozitivně, a také
proto lužanští muži přezimují na 12. místě tabulky. Snad se jim v jarním kole povede lépe. Lužanská fotbalová
naděje v podobě starších přípravek si na podzim vedla lépe a z 16 odehraných zápasů jich 5 dotáhla do vítězného
konce. Přejeme všem hodně sil.
Místní šachisté zahájili svou sezónu a po 3. odehraném kole jsou na 8. místě tabulky. I jim přejeme, aby byly
výsledky dalších zápasů příznivější.
Bohužel ani hokejisté neoplývají v letošním roce nejlepší formou, a tak jsou po sedmi odehraných zápasech na
8. místě tabulky. Přijďte je povzbudit na další zápasy, třeba v sobotu 23. 12. od 17:15 na zápas s družstvem
z Robous nebo v opět v sobotu 30. 12. od 19:15 na utkání s družstvem Old Legend Spirits.
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