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Vážení spoluobčané,
čas běží nesmlouvavě rychle – inkoust na posledním vydání Lužanského zpravodaje ještě ani nestačil zaschnout a je
tady čas na poslední letošní vydání našeho občasníku.
S koncem roku většina z nás bilancuje a ohlíží se za končícím rokem, který byl kvůli epidemii koronaviru z pohledu
běžného života společnosti velmi zvláštní. Provázela ho všelijaká omezení, jejich uvolňování, různé zákazy a příkazy,
ale hlavně velká nejistota. Ta nás bohužel pravděpodobně ještě nějaký čas provázet bude. Jisté jsou však věci, které se
staly, a protože i na obci pomalu uzavíráme účty roku 2020, dovolte mi malou rekapitulaci těch zásadních
investičních akcí a událostí končícího roku.
Jen co počasí dovolilo, byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení, jejíž jednotlivé etapy probíhaly od roku
2017. Dnes nám osvětlení bez problémů a dobře slouží. I když se nám díky navýšení počtu svítidel významně zvýšily
náklady na elektrickou energii, jsem rád, že jsme v zastupitelstvu odsouhlasili variantu klasických svítidel. LED
svítidla jsou sice energeticky úspornější, ale jejich světlo není tak přirozené. Až začnou instalovaná svítidla
dosluhovat nebo naši pokračovatelé usoudí, že jsou náklady na elektrickou energii neúnosné, nebo chtějí jít s dobou a
investovat do moderních technologií, mohou jednoduše stávající svítidla vyměnit.
V květnu byla dokončena úprava komunikace v úvozu. Stávající prašná komunikace dostala v délce 380 m nový
asfaltový povrch. Všechny práce stály téměř 1,4 mil. Kč, z čehož polovina byla uhrazena z dotace z programu
Podpory obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj. Nedlouho po předání stavby do provozu se
bohužel objevily na komunikaci praskliny, které byly zatím provizorně vyspraveny asfaltovou zálivkou a na jaře
rozhodneme, kdy a jak bude provedena trvalá oprava.
V průběhu června byla provedena výsadba zeleně v prostoru křižovatky u Marijány. Zpočátku nebyly reakce občanů
na novou výsadbu příliš pozitivní, ale s postupem času, jak zasazené rostliny nabíraly na síle, se prostor začal
proměňovat v zajímavý kout. Na podzim byly do záhonu dosázeny některé prvky a myslím si, že se můžeme těšit na
to, jak bude výsadba vypadat nejen na jaře, ale během celého roku.
Od června do konce listopadu probíhaly
s malou přestávkou práce na úpravě
chodníků ve střední části obce. V rámci
akce bylo bezbariérově upraveno více než
900 m chodníků podél silnice III/28437 a
III/28438. Akce to byla investičně náročná, náklady na provedené práce byly více než 4,5 mil. Kč. Naštěstí se na krytí
těchto nákladů podařilo získat hned tři dotace v celkové výši téměř 2,9 mil. Kč. Nepatrně větší polovinu dotace
poskytl Královéhradecký kraj, menší polovinu dotace poskytla Evropská unie v rámci Integrovaného regionálního
programu prostřednictvím Místní akční skupiny Brána do Českého ráje. Na bezbariérové chodníky a zastávky, místa
pro přecházení, ale i na nový přechod pro chodce nebo záliv pro odstavení vozidel před prodejnou jsme si rychle
zvykli a myslím si, že se naše obec v pomyslné soutěži krásy posunula o trochu výš, proto bych chtěl touto cestou
poděkovat všem, kteří se na realizaci této akce podíleli. Podstatnou vadou na kráse zůstává rozbitá silnice, ale věřím,
že se i tento kaz podaří brzy odstranit.
Přítomnost stavební firmy v obci jsme využili k celé řadě menších akcí – byl upraven povrch a zajištěno odvodnění
komunikace nad obecním rybníčkem, byly zpevněny plochy pod kontejnery na separovaný odpad nebo byly opraveny
chodníky, které nebyly v projektu původně zahrnuty (k obecnímu úřadu, u hasičské zbrojnice).
V říjnu proběhla na školní zahradě další dotovaná akce – obnova dětského hřiště.
Hřiště vyšlo na více než 700 tis. Kč, téměř 500 tis. z toho však bylo uhrazeno z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj. Objemem proinvestovaných prostředků se jedná sice o
menší projekt, ale dle reakcí uživatelů jeho výstupů – našich dětí, velmi důležitý a podařený. Je vidět, že
zaměstnankyně naší školy, které jednotlivé herní prvky hřiště vybíraly, mají potřeby a vkus svých svěřenců opravdu
velmi dobře odpozorované, protože děti si hřiště maximálně užívají. Stejně jako multifunkční sportovní hřiště je i
nové dětské hřiště při respektování nastavených pravidel přístupné v době mimo provoz školy veřejnosti.
S podrobnými pravidly se, prosím, seznamte v provozních řádech a řiďte se jimi, ať nám všem hřiště bezpečně a
dlouho slouží.
Největší akci, která byla zahájena v polovině roku, jsem si nechal na konec. Je jí úprava
bývalého hostince ve středu obce na školní kuchyň s jídelnou. Většina dosud provedených
prací spočívala spíše v bourání a kopání, ale v posledních několika týdnech se začaly
rýsovat obrysy budoucí kuchyně. S postupem prací jsme stále ještě před polovinou, čemuž
odpovídá míra proinvestovanosti. Doposud byly provedeny práce za necelé 3 mil. Kč, které
byly uhrazeny z dotace z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

Ministerstva financí. Z dotace jsme měli přislíbeno ještě jednou tolik, vzhledem k nastavenému harmonogramu prací
však nebylo reálné práce v roce 2020 provést a prostředky v letošním roce vyčerpat. Proto jsme požádali o převod této
části dotace do roku 2021, její schválení pro příští rok je však zatím nejisté. Přiznaná je ale dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje ve výši 2,8 mil. Kč, takže v nejhorším případě dofinancuje obec z vlastních prostředků
částku necelé 2 mil. Kč. Doufám, že se bude stavba i financování v příštím roce dařit a v polovině roku se dočkáme
nové kuchyně.
I když letošní rok společenským akcím moc nepřál, stihli jsme se přesto v červenci potkat na fotbalovém hřišti na
pouťovém odpoledni, v srpnu na školní slavnosti na zahradě školy, na několika fotbalových zápasech, či při netradiční
pochůzce Mikuláše s andělem a čerty. Chtěl bych všem účastníkům a organizátorům touto cestou poděkovat, že se
nenechali odradit nepříznivou situací a přinesli při respektování všech bezpečnostních opatření do našich životů
trochu rozptýlení.
Protože nám situace letos nedovolila setkání u vánočního stromečku ani na koncertu v kostele, chtěl bych takto na
dálku poděkovat nejen všem zaměstnancům obce Lužany, ale také zaměstnancům naší školy a všem těm, kteří v naší
obci nebo pro naše občany zajišťovali a zajišťují bez ohledu na složitou situaci dodávky a služby, bez kterých bychom
se neobešli. Děkuji jim za jejich nasazení, obětavost a přizpůsobivost, se kterou se vypořádali se vzniklou situací.
Myslím, že jim můžu upřímně poděkovat nejen jménem svým, ale jménem všech občanů.
Svět se točí dál a snad hned nepřestane, takže nahlédněme do budoucnosti, co nás čeká v příštím roce. Zastupitelstvo
schválilo na prosincovém zasedání rozpočet na rok 2021. Rozpočet je schválen jako schodkový s příjmy rozpočtu ve
výši 13 mil. Kč a dvojnásobnými výdaji ve výši 26 mil. Kč. Schodek rozpočtu je velmi vysoký, ale jednomyslné
schválení rozpočtu hlasy všech přítomných zastupitelů jen potvrzuje, že se jedná o promyšlený krok zabezpečující
vyvážený rozvoj obce i v následující nejisté době. Jak je uvedeno v usnesení zastupitelstva, schodek bude kryt
přebytky hospodaření z minulých let. V překladu tato věta znamená, že jsme v minulých letech tyto prostředky
uspořili, konkrétně od roku 2012, kdy byl zůstatek na běžném účtu po provedeném zateplení budovy školy téměř
nulový, budeme končit rok 2020 s předpokládaným zůstatkem ve výši 16 mil. Kč, což je při kontinuálních investicích
v obci dobrý výsledek. Navržený rozpočet na rok 2021 jsme díky tomu mohli s plnou odpovědností schválit, aniž
bychom zadlužovali naše nástupce ve vedení obce.
Největšími položkami na výdajové straně rozpočtu na rok 2021 jsou zejména náklady na dokončení výstavby školní
kuchyně ve výši 5 mil. Kč a náklady na vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě pod
Mádlákem v předpokládané výši 10 mil. Kč. Rozpočet zahrnuje také prostředky na spolufinancování projektů, na
které jsme požádali nebo požádáme o dotace, o tom však více v příštích vydáních.
Kromě rozpočtu jsme schválili také vyhlášku o poplatku za odpad, která zahrnuje navýšení poplatku za odpad v roce
2021 na 600 Kč nebo navýšení stočného, které bude od 1. 1. 2021 činit 21,37 Kč bez DPH (23,50 Kč s DPH) na 1 m3
vypouštěných odpadních vod. Všichni zastupitelé platí stejně jako ostatní občané poplatky za odpad i stočné, takže
věřte, že nikdo z nás není z navýšení těchto plateb nadšený. Na druhou stranu náklady na zajištění sběru a likvidace
komunálního odpadu i náklady na čištění odpadních vod neustále rostou a ani přes toto navýšení nepokryjí vybrané
úhrady skutečné náklady, které obec v těchto oblastech má. Doufám, že toto rozhodnutí pochopíte a při pohledu na
čisté příkopy a okolí naší obec uznáte, že cena za tyto benefity není zase tak vysoká.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné a klidné Vánoce, v příštím roce a v letech dalších zejména stálé a pevné
zdraví, ale také hodně štěstí, pohody a úspěchů a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Poplatky za odpad jsou pro rok 2021 stanoveny na částku 600 Kč za dospělou osobu s trvalým pobytem v obci nebo
za objekt určený k individuální rekreaci, pro děti mladší 15 let platí i nadále sleva 100 Kč a v platnosti zůstávají i další
osvobození, tak jako v předchozích letech. Poplatky za odpad budou v hotovosti vybírány od 18. ledna, bezhotovostně
můžete platby zasílat od 1. 1. 2021, pokyny k platbě budou zveřejněny na internetových stránkách obce v sekci
Aktuality. Faktury nebo složenky za poplatky za odpad zasílány nebudou. S ohledem na aktuální situaci využijte,
prosím, možnost bezhotovostní úhrady poplatku. Splatnost poplatku je do konce března, vlastníci rekreačních objektů
mohou hradit až do konce června. Také vyhláška je zveřejněna na internetových stránkách obce Lužany.
Do schránek jste obdrželi fakturu za stočné. Vzhledem k aktuální situaci preferujeme bezhotovostní úhradu faktur,
všechny potřebné údaje jsou zde uvedeny. Pokud budete přesto potřebovat k bezhotovostní úhradě nějaké informace,
neváhejte se obrátit za zaměstnance Obecního úřadu Lužany.
Situace a opatření související s výskytem koronaviru se neustále mění. Aktuální legislativa a odkaz na oficiální
stránky, včetně shrnutí dopadů aktuálních opatření na život v naší obci, jsou pravidelně zveřejňovány na
internetových stránkách obce. Pokud budete mít k aktuální situaci či opatřením dotaz (a samozřejmě nejen k nim)
nebo budete potřebovat pomoc, obraťte se telefonicky na zaměstnance Obecního úřadu Lužany a pokusíme se
společně najít řešení. Telefonní spojení na Obecní úřad Lužany je 493 597 178. Jen ty problémy, o kterých víme,
dokážeme řešit.
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