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Vážení spoluobčané,
nastal čas prázdnin a s nimi přichází letní vydání Lužanského zpravodaje.
Opatření přijatá v souvislosti s výskytem koronaviru se dotkla určitým způsobem každého z nás. I díky tomu, že jsme byli
každý z nás ochotni obětovat a omezit část svých osobních svobod a současně jsme dokázali být ohleduplní k okolí,
podařilo se výskyt koronaviru v České republice omezit na přípustnou míru. Věřme, že nás již nečekají zásadní omezení,
která jsme podstupovali v uplynulých měsících, a že se každodenní život vrátí v co největší míře do zaběhnutých kolejí.
Na jaro bylo připraveno několik akcí, které jsme nemohli v souvislosti s přijatými opatřeními uspořádat. Zrušeno bylo např.
setkání se seniory, pálení čarodějnic nebo den dětí, nemohli jsme popřát celé řadě spoluobčanů, kteří oslavili v uplynulých
týdnech svá významná životní výročí, nehrál se fotbal, nekonaly se hasičské soutěže, žáci prvního ročníku nebyli pasování
na čtenáře, nekonal se běh lužanskými hvozdy, … Některé akce jsou pryč a my se jen můžeme těšit na příští rok, jiné se
budeme snažit uspořádat v náhradním termínu. Ani oslavenci, kteří svá kulatá a půlkulatá výročí oslavili v uplynulých
týdnech, nepřijdou zkrátka a rádi jim v následujících dnech přijdeme osobně popřát a předat malý dárek.
Naštěstí nám situace umožnila zachovat významnou událost, kterou je oslava pouti. Pouťové odpoledne připadá letos na
sobotu 25. července. Protože jsme ještě před několika dny nevěděli, v jakém rozsahu bude možné akci uspořádat, je
zejména doprovodný program o něco chudší, než jste byli zvyklí v minulých letech. O to větší, věřím, bude radost ze
setkání a společné akce. Program bude zahájen v 10:30 v kostele sv. Maří Magdalény varhanním koncertem pana Radka
Rejška s názvem „Setkání u lužanských varhan nad hudbou starých mistrů“. Odpolední program bude probíhat tradičně na
fotbalovém hřišti. V 16:30 bude zahájeno přátelské fotbalové utkání místních mužů s družstvem z Miletína a po 19. hodině
odstartuje večerní pouťová zábava pod taktovkou DJ Karáska. Krom toho bude dětem zdarma k dispozici velký nafukovací
hrad a pro všechny projížďky kočárem. Dobrým zvykem je chutné a bohaté občerstvení. Vyznačte si sobotu 25. července
tučně ve svých kalendářích, budeme se těšit na shledání.
V pondělí 24. srpna, i přesto, že budou prázdniny ještě v plném proudu, se v 16 hodin sejdeme společně s dětmi a žáky
místní školy a jejich rodiči na školní zahradě, abychom vykonali všechny promeškané rituály. Na čtenáře budou slavnostně
pasováni žáci prvních ročníků, kteří během prvního roku své školní docházky udělali v této klíčové dovednosti velký
pokrok, proběhne rozloučení s dětmi mateřské školy, které v září nastoupí do první třídy a v neposlední řadě také
rozloučení se žáky naší školy, kteří budou přecházet do jiných škol.
Ve dnech 28. – 30. srpna se v rekreační oblasti uskuteční tradiční motorkářské setkání MotoLužany. Na základě Dohody
s pořadatelem byl každý rok umožněn vstup občanům obce Lužany na akci zdarma. Vzhledem ke koronavirovým
opatřením se však předpokládá, že bude povolena účast maximálně dvou tisíc účastníků, což je pro pořadatele velmi
omezující, proto nás požádal pro letošní rok o výjimku. Přistoupili jsme proto na omezení volného vstupu občanů obce
Lužany. Aby však nikdo z Vás nepřišel o možnost účastnit se této oblíbené akce, můžete si přednostně rezervovat v termínu
do 15. srpna u pořadatele vstupenku za 500 Kč (objednávky s uvedením jména, příjmení a adresy trvalého bydliště je
možné provést na emailu m.jezdinsky@seznam.cz). V případě, že dojde k povolení akcí s počtem účastníků tři tisíce a více,
bude jako v uplynulých letech umožněn vstup všem občanům obce Lužany po předložení občanského průkazu zdarma (a
peníze za vstupenky zakoupené výše uvedeným způsobem vráceny). Z řad občanů obce Lužany využívá bezplatného
vstupu více než třetina obyvatel, což by v případě dvou tisíc povolených účastníků činilo více než 10% a představovalo pro
pořadatele významný zásah do příjmů ze vstupného. Poplatek ze vstupného ve výši 30 tis. Kč, který hradí pořadatel na
základě obecně závazné vyhlášky, bude uhrazen v plné výši. Věřím, že všichni pochopí naše kroky a snahu obce přispět ke
snížení dopadů epidemie koronaviru, abychom tuto náročnou dobu ustáli a mohli se i v příštích letech těšit na zajímavý
program.
Na pátek 9. října je přesunuto setkání se seniory. Již tradičně se uskuteční od 14 hodin na Kolibě. V rámci kulturního
programu Vás čeká vystoupení žáků místní školy a od 15 hodin vystoupení Řehečského kvarteta. Občerstvení bude
zajištěno tak, jak jste byli zvyklí. Přijďte se potkat se svými sousedy a známými a užít si příjemné odpoledne, i když
spadáte do seniorské kategorie populace třeba pouze věkem a cítíte se na dvacet let.
Setkání s polskými sousedy v rámci projektu Lázeňského mikroregionu Společně domovem sousedů zatím nejsou zcela
jistá. Jednáme s polským partnerem o přesunutí projektu na příští rok s tím, že jednotlivé aktivity budou realizovány v
obdobných termínech v roce 2021, stále je však možné, že polský partner nebude mít v důsledku navýšení výdajů
v souvislosti s koronavirem prostředky na dofinancování projektu a bude nucen od realizace projektu odstoupit. Nejistý je
také osud 45. ročníku Běhu lužanskými hvozdy, který se v červnovém termínu neuskutečnil. Pořadatel hledá vhodný
termín, o kterém Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.
Život se však s nástupem epidemie nezastavil a v naší obci se udála spousta věcí. S přispěním dotace ve výši 707 tis. Kč
z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj jsme dokončili úpravy povrchů téměř 380 m komunikací v úvozu a v nejbližším
okolí za částku 1 396 tis. Kč. Součástí provedených prací byla instalace tří odtokových žlabů, které odvádí dešťovou vodu
z komunikace do stávající dešťové kanalizace a úprava vjezdů k napojeným nemovitostem. Doufejme, že bude stavba
dlouho a bez problémů sloužit všem svým uživatelům.

Stavební práce jsme s dokončením úprav komunikace v letošním roce v obci zdaleka neukončili. Stavební ruch se v červnu
přesunul do středu obce na akci s názvem Chodníky podél silnice III/28437 – II. etapa. Předmětem projektu je rekonstrukce
více než 900 m chodníků, a to v úseku od rybníčku u č. p. 142 (zde rekonstrukce plynule navazuje na chodník vybudovaný
v roce 2017) ke škole a od křižovatky u č. p. 125 směrem na Úlibice. V rámci projektu budou před obecním domem
č. p. 125 vybudována dvě místa pro přecházení, před prodejnou přechod pro chodce a parkovací pruh pro krátkodobé
odstavení vozidel návštěvníků prodejny a zásobování. Rekonstrukcí chodníku chceme zvýšit bezpečnost pěší dopravy
obyvatel a návštěvníků obce Lužany, včetně dětí a mládeže, při docházce do zaměstnání, do škol a za službami. Na projekt
jsme obdrželi dotaci ve výši 1 425 tis. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Místní akční
skupiny Brána do Českého ráje a 289 tis. Kč z Královéhradeckého kraje. Současně jednáme o přesunutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje z roku 2019 ve výši 1 182 tis. Kč na tento projekt (původně byla tato dotace poskytnuta na
vybudování školní kuchyně). Pokud se vše podaří dojednat, bude z celkových nákladů projektu ve výši 4 403 tis. Kč
uhrazeno 65 % z dotace. Chtěl bych požádat především obyvatele přilehlých nemovitostí, ale i ostatní občany, kteří se
pohybují v místě stavby, o shovívavost k dočasným omezením a nepohodlí, které stavba přináší. Chodníky budou
dokončeny v listopadu a bude tak dokončeno bezbariérové propojení hořeního konce obce s jejím středem. Výhledově
samozřejmě počítáme s prodloužením chodníků na dolní konec obce, ale nejprve je třeba prověřit trasu chodníků a připravit
projekt.
Stejně jako v případě vybudování chodníků od Marijány k rybníčku, snažili jsme se i nyní domluvit se Správou silnic
Královéhradeckého kraje opravu komunikace v souběhu s rekonstruovanými chodníky. Tato oprava nám byla písemně
v červenci 2019 přislíbena, po informování správce komunikace o zahájení realizace úprav chodníků v červnu 2020 jsme
však obdrželi informaci, že v letošním roce oprava komunikace provedena nebude, protože je realizováno velké množství
akcí v rámci „souběhů s vodárenským zařízením“, a že je akce plánována na další období, pokud to finanční prostředky
dovolí. Bohužel tak bude nutné provést po dokončení chodníků opravu krajnice a vodorovné dopravní značení (náklady
jsou kolem 500 tis. Kč) a v následujících letech budou tyto investice znehodnoceny při opravě komunikace. Kromě
zmařené investice tak budeme muset ještě další měsíce strpět nevyhovující stav vozovky a doufat, že se opravu v příštím
roce podaří provést.
Významným a dlouho plánovaným projektem, který bude v následujících dnech fyzicky zahájen, je vybudování školní
kuchyně v budově č. p. 125. Díky navýšení dotačních prostředků na projekty v oblasti školní, který je součástí
protikrizových opatření, jsme na projekt obdrželi dotaci z Ministerstva financí ve výši 6 315 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že
je rekonstrukce kuchyně plánována až do června 2021 a tyto dotační prostředky lze využít pouze v roce 2020, bude z této
dotace využita částka v předpokládané výši 4 600 tis. Kč. Pro financování výdajů roku 2021 využijeme individuální dotaci
z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 2 800 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady projektu jsou aktuálně ve výši
7 883 tis. Kč (včetně projektové přípravy, stavebních prací a nákupu vybavení). V rámci projektu budou provedeny
stavební úpravy kuchyně, výdejny, jídelny, sociálního zařízení a zázemí kuchyně (sklady, denní místnost), včetně nových
rozvodů inženýrských sítí. Dále bude vybudována rampa pro bezbariérový přístup do objektu a provedeno zateplení hlavní
části objektu (bez sálu a hospodářské části). Hodnota stavebních prací je ohromující, ale pouze dodávka a montáž vybavení
kuchyně je oceněno částkou 1 026 tis. Kč. Když půjde vše dle plánu, budou od září 2021 ve školní kuchyni
s předpokládanou kapacitou 120 jídel připravovány obědy pro žáky místní školy, případně škol v sousedních obcích,
v případě nevyužité kapacity kuchyně také doplňkově pro občany obce Lužany.
Na rekonstrukci obecního objektu v č. p. 125 jsme získali ještě další dotaci, opět prostřednictvím Místní akční skupiny
Brána do Českého ráje, tentokrát z Programu obnovy venkova. Předmětem projektu jsou úpravy společenského sálu. V
rámci prací bude provedena rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení sálu, částečná výměna oken a dveří a úprava komína.
Způsob vytápění jsme rozhodli vzhledem k četnosti využití sálu ponechat stávající, tedy kamny na tuhá paliva. Projekt bude
realizován až v roce 2021, po provedení hlavních prací na školní kuchyni. Předpokládané náklady jsou ve výši 479 tis. Kč,
dotace byla poskytnuta v částce 383 tis. Kč. Současně zvažujeme, že provedeme z vlastních prostředků výměnu prken na
pódiu a úpravu obložení stěn sálu, vše v závislosti na finančních prostředcích.
Zatím poslední dotací, kterou se nám letos podařilo získat, je dotace ve výši 640 tis. Kč na obnovu dětského hřiště na školní
zahradě z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj. Původní dřevěné hřiště bylo
vybudováno v roce 2008, je již morálně i technicky zastaralé a je velmi náročné na údržbu. Proto jsme se po dohodě se
zaměstnanci školy rozhodli provést obnovu tohoto hřiště herními prvky z kovu a plastu, které zajistí vyšší bezpečnost jeho
uživatelům, a věřme, že i delší životnost. Nové hřiště bude sloužit jak pro potřeby dětí a žáků naší školy, tak veřejnosti
v době mimo provozní dobu školy, při dodržení podmínek vstupu a pohybu po areálu. V této souvislosti žádám všechny
návštěvníky a uživatele školního areálu, aby důsledně dodržovali zejména zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů
a vnášení skleněných obalů do areálu zahrady. Chráníme tím zdraví a bezpečí našich dětí.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné léto, krásnou a ničím nerušenou dovolenou, dětem příjemné prázdniny a
nezapomeňte, že jsme tu stále pro Vás.
Martin Mitlöhner
Zveme občany do kina Lužany. V červenci jsou na programu následující filmy:
Pat a Mat: Kutilské trampoty
pátek 17. 7. 2020
19:00 vstupné 40 Kč
Vlastníci
pátek 24. 7. 2020
20:00 vstupné 80 Kč
Zakleté pírko
pátek 31. 7. 2020
19:00 vstupné 80 Kč
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