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Vážení spoluobčané,
konec roku se nezadržitelně blíží, a předtím, než Vám popřeji krásné svátky, předkládám Vám několik
informací z dění v naší obci v plynulých měsících.
V říjnu se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. Z 11 kandidátů bylo zvoleno devět zastupitelů: Petr
Mach, Martina Vorlíčková, Bc. Milan Plecháč, Ing. Bc. Jaroslav Mikule, Ing. Martin Mitlöhner, Mgr. Jana
Kučerová, Miloš Hofman, Petr Tománek a Pavel Provazník. Po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva se
nezměnilo obsazení na pozici uvolněného starosty, kterým zůstávám, ani na pozici neuvolněného
místostarosty, kterým je i nadále Pavel Provazník. Děkujeme všem občanům za projevenou důvěru a budeme
se snažit dělat vše pro rozvoj naší obce a v zájmu všech jejich občanů. Všichni zastupitelé se pro nadcházející
funkční období shodli na několika prioritách, kterými jsou zejména: vybudování školní jídelny s kuchyní
v objektu bývalého hostince ve středu obce, rekonstrukce a vestavba bytů v prvním patře objektu, příprava
infrastruktury pro výstavbu nových domů, úprava a výstavba chodníků ze středu obce na dolní konec včetně
přechodu pro chodce před školou, podpora činnosti spolků v obci, rekonstrukce komunikace v úvozu.
Rozhodně se nejedná o výčet konečný, máme připraveny nebo připravujeme i další menší či větší projekty.
Budeme dělat vše pro to, abychom všechny naše záměry uskutečnili.
Plány na další období ovlivňují zejména dostupné finanční prostředky. S tím souvisí mj. rozpočet na rok 2019,
který byl schválen na posledním jednání zastupitelstva. V příštím roce počítáme s příjmy ve výši 12 230 tis.
Kč, které tvoří zejména daňové příjmy, ale nezanedbatelnou položkou jsou také již schválené dotace v celkové
výši přes 3 430 tis. Kč. Jedná se o dotaci ve výši 2 500 tis. Kč na nákup cisternové automobilové stříkačky a
930 tis. Kč na nákup dopravního automobilu pro požární jednotku (automobil byl zakoupen a zaplacen v roce
2018, dotaci obdržíme až v roce 2019). Výdaje jsou pro příští rok naplánovány ve výši 18 775 tis. Kč. Ve
výdajích počítáme kromě běžných výdajů na elektřinu, zaměstnance, opravy a údržbu nemovitostí a techniky
a další běžné položky také s částkou 200 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí
v lokalitě pod Mádlákem, 350 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na úpravy chodníků ve středu
obce, 450 tis. Kč na provoz místní školy, 3 mil. Kč na investice do vybudování školní kuchyně, 1 900 tis. Kč
na rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu, 400 tis. Kč na úpravy bytů v budově bývalého
hostince, 800 tis. Kč na výměnu oken a vytápění v budově obecního úřadu nebo 6 550 tis. Kč na nákup nové
cisternové automobilové stříkačky. Na některé akce byly již dotace přiznány (úpravy obecního úřadu nebo
částečně na nákup cisterny), na některé projekty budeme o poskytnutí dotace zatím žádat (vybudování
kuchyně, úpravy komunikace v úvozu, dotace na nákup cisterny z rozpočtu kraje). Věřím, že se nám všechny
tyto projekty podaří v příštím roce zrealizovat, i když situace na trhu vzhledem k nedostatku kapacit
projektantů i stavebních firem není příliš příznivá. Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu činí 6 545 tis. Kč a
bude kryt přebytky hospodaření z minulých let, přičemž ke konci roku 2018 předpokládáme zůstatek na
bankovním účtu ve výši 10 mil. Kč. I přes velmi vysoké plánované výdaje by nám měly prostředky stačit na
realizaci dalších investičních akcí v následujících letech.
Na posledním zastupitelstvu jsme schválili také dva nepopulární kroky, kterými je navýšení poplatku za odpad
a navýšení stočného. Pro rok 2019 bude poplatek za odpad za dospělou osobu s trvalým pobytem v obci nebo
za objekt určený k individuální rekreaci činit 500 Kč, 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 zhruba od poloviny ledna, bezhotovostně můžete platby zasílat od začátku ledna, pokyny k platbě
budou zveřejněny na internetových stránkách obce.
Druhým nepopulárním krokem, který jsme museli přijmout, je navýšení stočného. Od 1. ledna 2019 je stočné
stanoveno na 20 Kč vč. DPH za 1 m3 odpadní vody. Navýšení stočného činí tedy 1 Kč za 1 m3. K tomuto
kroku jsme byli nuceni přistoupit z toho důvodu, že celkové náklady na provoz kanalizace a čistírny
odpadních vod činily v roce 2018 více než 860 tis. Kč bez DPH. Rozpočítáno na množství fakturované vody
jsou skutečné náklady za rok 2018 ve výši 43,29 Kč vč. DPH na 1 m3. I přes postupné navyšování stočného je
stále provoz kanalizace a čistírny dotován z více než 50% z rozpočtu obce, na druhou stranu je cena stočného
v porovnání s cenami např. Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín zhruba poloviční. Pro objekty
připojené na čistírnu v autokempu je příspěvek na likvidaci odpadních vod stanoven na 33 Kč bez DPH.
Současně bych chtěl požádat všechny občany, aby dávali pozor na to, co jejich odpadem do kanalizace
odchází. Provoz kanalizace komplikují a jeho nákladovost do značné míry ovlivňují poruchy způsobené
předměty a materiály odhozenými do odpadů, které tam nepatří. Ať už se jedná o hadry na mytí podlah,
jednorázové pleny, vlhčené ubrousky nebo třeba oleje. Pokud některý z těchto předmětů odhodíte do odpadu a

budete mít to štěstí, že Vám neucpe Váš domovní odpad a nevyplaví domácnost, vězte, že zcela jistě způsobí
problémy někde dále na kanalizaci. A čištění ucpané kanalizace nebo oprava spáleného čerpadla není nijak
příjemná ani levná záležitost.
Abych však zakončil příspěvek pozitivní zprávou – začátkem prosince jsme pro lužanskou jednotku požární
ochrany přivezli zbrusu nový dopravní automobil Ford Transit. Celková cena automobilu je 860 tis. Kč, z této
částky však bude 95% uhrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS
Brána do Českého ráje. Obec
se bude na úhradě nákladů
podílet částkou 50 tis. Kč. Aby
se
novému
automobilu
v garáži líbilo, provedli na
podzim dobrovolní hasiči převážně svépomocí rekonstrukci jedné z garáží, a tak je dojem z nového
automobilu ve zrekonstruované garáži dokonalý. Automobil bude oficiálně předán do užívání jednotce
v červenci příštího roku, sloužit bude samozřejmě již nyní, doufám však, že pouze pro přepravu hasičů
v rámci kondičních jízd a vyhne se zásahům při mimořádných událostech, které si nikdo nepřejeme.
Vážení spoluobčané, ještě jednou Vám jménem všech zastupitelů děkuji za důvěru projevenou u komunálních
voleb. Do nadcházejících dnů Vám přeji příjemný a ničím nerušený vánoční čas, strávený v přítomnosti
Vašich blízkých a v celém roce 2019 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů. Nezapomeňte, že jsme tu
pro Vás.
Martin Mitlöhner
Škola Lužany zve všechny občany ve středu 19. prosince 2018 od 17 hodin do kostela sv. Maří Magdalény
v Lužanech na tradiční Vánoční zpívání. Drobné občerstvení bude zajištěno. Přijďte strávit příjemný
předvánoční čas ve společnosti svých sousedů.
Upozorňujeme občany na změnu otevírací doby pošty v Lužanech v období vánočních svátků:
Středa 19. 12. 2018
13:30 - 16:30
Běžná otevírací doba
Čtvrtek 20. 12. 2018
14:00 - 17:00
Pondělí
8:00 – 11:00
Pátek 21. 12. 2018
8:00 - 11:00
Úterý
8:00 - 11:00
Sobota 22. 12. 2018
zavřeno
Středa
14:00 – 17:00
Neděle 23. 12. 2018
zavřeno
Čtvrtek
14:00 – 17 :00
Pondělí 24. 12. 2018
zavřeno
Pátek
8:00 – 11:00
Úterý 25. 12. 2018
zavřeno
Středa 26. 12. 2018
zavřeno
Nově jsou na poště Lužany k dispozici služby Sazka terminálu –
Čtvrtek 27. 12. 2018
8:00 - 10:00
např. sázení Sportky, Šťastných 10, Euro Jackpot, prodej losů,
Pátek 28. 12. 2018
8:00 - 10:00
dobíjení telefonů, prodej SIM karet a další služby. Samozřejmě i
Sobota 29. 12. 2018
zavřeno
nadále poskytuje pošta listovní a finanční služby, prodej
Neděle 30. 12. 2018
zavřeno
doplňkového papírenského zboží, dálničních kupónů a další
Pondělí 31. 12. 2018
8:00 - 10:00
služby. Telefonní číslo pošty je 737 15 13 18 a je dostupné
Úterý 1. 1. 2019
zavřeno
v provozní době pošty.
Středa 2. 1. 2019
14:00 - 17:00
Přijďte si v pondělí 24. prosince od 10 do 11 hodin do kostela sv.
Maří Magdalény pro betlémské světlo.
Mše svatá se bude konat v kostele sv. Maří Magdalény v pondělí 24. prosince v 15:15.
Obec Lužany zve občany v sobotu 5. ledna od 14 hodin do kostela sv. Maří Magdalény v Lužanech na
varhanní koncert v podání Radka Rejška. Všichni jste srdečně zváni.
Mladí lužanští hasiči podali také na podzim skvělé výkony. Koncem října se v Miletíně uskutečnil branný
závod, na kterém se dvě hlídky mladších umístily na skvělém 2. a 5. místě, hlídky starších na 1. a 21. místě.
Protože se výsledky počítají do celoroční soutěže, mají naši hasiči skvěle našlápnuto do jarního kola. Dobrou
formu potvrdili také koncem listopadu na halovém mistrovství Podzvičinska, kde družstvo starších
v konkurenci celkem 14 družstev zvítězilo, družstva mladších se umístila na 7. a 11. místě z 19 družstev.
V dobré formě se jeví také lužanští šachisté. Po odehraném čtvrtém kole Regionálního Přeboru – B jsou na 4.
příčce.
Podzimní část fotbalové soutěže je již téměř dva měsíce minulostí. Naši muži přezimují na velmi slušném
6. místě tabulky. Fotbalové přípravce se závěr podzimní části také vydařil, v posledních dvou kolech vyhrála
naše přípravka 5 zápasů z 6 odehraných.
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