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Vážení spoluobčané,
za několik málo dnů to bude teprve 365. den, kdy budeme psát letopočet 2019 a už si budeme muset zvykat na nový
s označením 2020. Předtím, než se sejdete se svou rodinou u sváteční tabule, chtěl bych shrnout dění v roce 2019 v naší
obci a informovat Vás, co připravujeme pro rok příští.
V letošním roce se podařilo úspěšně dokončit několik projektů, které s námi delší dobu žily.
Velkým a finančně náročným projektem bylo dokončení úprav hasičské zbrojnice a dokončení obměny vozového parku
místní jednotky sboru dobrovolných hasičů. V roce 2018 byla upravena zadní garáž pro nový dopravní automobil Ford
Transit, v roce 2019 byla dokončena rekonstrukce přední garáže pro novou hasičskou cisternu. Velkou část prací na
úpravách hasičské zbrojnice si místní hasiči provedli sami, ale některé práce bylo nutné zajistit prostřednictvím dodavatelů,
proto dokončení úprav zbrojnice přišlo obec na více než 850 tis. Kč. Také pořízení nové cisterny znamenalo citelný zásah
do obecní kasy ve výši 3 000 tis. Kč, ale jak jsem psal již v předešlých číslech Zpravodaje, věřím, že se všechny tyto
investice vyplatí v podobě perfektní připravenosti na mimořádné události.
Významným projektem, který se dotkl většiny občanů naší obce, byla rekonstrukce elektrického vedení. Oproti původně
plánovanému termínu dokončení v říjnu se termín realizace protáhl až na konec roku, ale věřím, že se tato skutečnost
kromě nevzhledných červenobílých pásek a plotů zásadně nepromítla do našeho každodenního života. Bohužel mělo
prodloužení termínu výrazný dopad na souběžnou rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Protože nebyly
včas odstraněny stávající sloupy a vedení nízkého napětí, nemohly být na některých místech instalovány nové sloupy a
vedení veřejného osvětlení a rozhlasu. Proto nemohly být práce dokončeny v říjnu, jak jsme původně předpokládali. V ulici
na Úlibice, kde ve zprovoznění nového vedení a lamp nic nebránilo, byla rekonstrukce provedena, tak nám alespoň tento
úsek může být dobrou ukázkou toho, na co se již dlouho těšíme. I přesto jsme letos za rekonstrukci veřejného osvětlení a
místního rozhlasu (zemní vedení, instalace sloupů a svítidel) vydali z obecního rozpočtu částku přes 1 200 tis. Kč. Nový
termín dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení je březen 2020.
Důležitou akcí bylo zakoupení a následná rekonstrukce obecního bytu v č. p. 4. Obec zakoupila na jaře spoluvlastnický
podíl na nemovitostech za částku 260 tis. Kč a v průběhu roku investovala prostředky v objemu více než 250 tis. Kč. Nejen,
že jsme tak rozšířili a zhodnotili majetek obce, ale současně jsme připravili důstojné životní podmínky našim
spoluobčanům, kteří vinou požáru z počátku letošního roku přišli během chvíle o střechu nad hlavou. Přejme jim, ať se jim
v novém domově dobře bydlí, a nám všem, ať se podobné mimořádné události vždycky vyhnou.
Některé výdaje, které jsme z letošního rozpočtu uskutečnili, budou mít fyzický dopad až v letech následujících, čímž se
dostávám k plánovaným akcím na rok 2020. Jednou z připravovaných staveb, která byla v letošním roce již zahájena, jsou
úpravy komunikace v úvozu v hoření části obce. Projekt za více než 1 300 tis. Kč byl zahájen drobnými pracemi na podzim
2019 a bude dokončen nejpozději v květnu 2020. Realizací projektu bude upraveno 378 m místních komunikací. Na
projektu jsme získali dotaci ve výši 707 tis. Kč z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.
Dalším projektem, který nás v příštím roce čeká, je rekonstrukce chodníků ve střední části obce. V roce 2019 jsme na
projektovou přípravu vydali prostředky ve výši přes 380 tis. Kč a svépomocí připravili a podali žádost o dotaci, v roce 2020
nás ale čeká vydání mnohem vyšší – náklady na stavební práce jsou po ukončení výběrového řízení ve výši 4 403 tis. Kč,
vybraným uchazečem je společnost Izotrade s.r.o. Na realizaci projektu máme přislíbenou dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu ve výši 1 425 tis. Kč, o další dotaci v předpokládané výši 540 tis. Kč z prostředků
Královéhradeckého kraje se chceme ucházet počátkem roku 2020. Pokud vše půjde dle našich představ, budeme od
července 2020 do konce roku 2020 opět žít ve střední části obce jako na staveništi, ale věřím, že výsledek bude dostatečnou
kompenzací této nepohody. Realizací projektu tak bude dokončen bezbariérový úsek pro pěší od Marijány až ke škole, a to
včetně upravených chodníků na Úlibice, dvou míst pro přecházení na křižovatce u obecního hostince a přechodu pro
chodce před školou. Navazující etapy výstavby chodníků od školy na jihozápadní část obce nás čekají v letech příštích.
Projekt, který bude mít pozitivní dopad na nejen na naše fotbalisty, ale na všechny uživatele fotbalového hřiště, je
vybudování vrtu a vytvoření podmínek pro vybudování systému závlah fotbalového hřiště. Tento projekt má na starosti
vedení TJ Sokol Lužany, protože systém bude po dokončení ve vlastnictví této organizace, ale i přesto se realizace projektu
promítne do výdajů obce v roce 2020 částkou ve výši 400 tis. Kč. Pokud vše půjde dle hladce, bude vrt proveden a
připraven k používání do začátku léta příštího roku.
Dlouhodobým projektem, který se naší prací prolíná již od konce roku 2017, je vybudování školní kuchyně v budově
bývalého hostince ve středu obce. V uplynulých dnech jsme dosáhli významné mety – byla dokončena projektová
dokumentace a uzavřena veřejnoprávní smlouva o provedení stavby (která nahrazuje stavební povolení). Stavba je tak
připravena kompletně k realizaci – s jedním malým háčkem, kterým jsou finance. Na projekt jsme sice v roce 2019 získali
dotaci ve výši 1 182 tis. Kč z prostředků Královéhradeckého kraje, o významnější podporu v řádech milionů jsme však
chtěli žádat z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Tento dotační program však nečekaně k našemu velkému

zklamání pro rok 2020 vypsán nebyl. V příštím roce tak uhradíme pouze částku 360 tis. Kč za projektovou dokumentaci a
budeme se snažit vyjednat s Královéhradeckým krajem úpravu podmínek dotace z roku 2019 tak, abychom mohli provést
za poskytnutou dotaci alespoň rekonstrukci sociálního zařízení v objektu, která dle předběžných odhadů vyjde na 3 000 tis.
Kč. V opačném případě budeme muset dotaci ve výši 1 182 tis. Kč kraji vrátit a shánět finanční prostředky v předpokládané
výši 8 500 tis. Kč znovu. Věřme však, že krajští úředníci a představitelé kraje vzniklou situaci pochopí a společně
dospějeme ke kompromisu, který bude přijatelný pro obě strany, ale hlavně výhodný pro samotný objekt a jeho uživatele –
občany obce.
Koncem roku 2019 jsme za částku 50 tis. Kč zakoupili z dědictví objekt rodinného domu č. p. 194, který budeme muset
v roce 2020 upravit tak, aby jej bylo schopné užívat k bydlení, případně najít nějaké jiné řešení bytové situace jeho
stávajícího uživatele. Bydlení se týká také další projekt, na kterém budeme v roce 2020 intenzivně pracovat – příprava
dokumentace pro výstavbu inženýrských sítí pro budoucí rodinné domy v lokalitě pod Mádlákem v hodnotě 350 tis. Kč.
Předpokládaný termín budování inženýrských sítí je v roce 2021, dotčené parcely budou prodávány za cenu a v termínu dle
rozhodnutí zastupitelstva.
Na všechny tyto projekty jsme mysleli při sestavování a schvalování rozpočtu, který byl schválen s příjmy ve výši 9 998 tis.
Kč a výdaji ve výši 17 756 tis. Kč. Schodek ve výši 7 758 tis. Kč bude kryt přebytkem hospodaření, který předpokládáme
ke konci roku 2019 ve výši 13 000 tis. Kč, takže budeme mít prostředky také na realizaci dalších velkých projektů
v budoucnu.
Na posledním zastupitelstvu bylo projednáno a schváleno několik dalších důležitých bodů. Poplatky za odpad pro rok 2020
byly schváleny ve výši 550 Kč na dospělého, případně rekreační objekt a 450 Kč na dítě do 15 let. Pokud bychom měli
promítnout do poplatku skutečné náklady, které s likvidací odpadů obec vynakládá, byla by výše poplatku 670 Kč.
Poplatky za psy byly od 1. 1. 2020 navýšeny na 50 Kč za prvního psa a na 100 Kč za druhého a každého dalšího psa. I když
není navýšení poplatků nikdy příjemnou zprávou, věřím, že naše důvody pochopíte. Poplatky jsou splatné od 1. ledna do
konce března. Informace k úhradě poplatků budou zveřejněny na internetových stránkách obce počátkem ledna, do té doby,
prosím, poplatky neposílejte.
K navýšení plateb jsme museli přistoupit také u stočného, které bylo s účinností od 1. 1. 2020 navýšeno na 21,40 Kč za m3.
Také v tomto případě kryje navýšení pouze část nákladů na likvidaci odpadních vod, protože skutečné náklady na likvidaci
1 m3 činí téměř 45 Kč bez DPH. Při této příležitosti bych Vás chtěl požádat, abyste důsledně kontrolovali, co odchází Vaší
kanalizační přípojkou do kanalizace. Zapomenuté hadry nebo vlhčené ubrousky, které patří do odpadkového koše, nám
opakovaně ucpávající čerpadla a způsobují velké komplikace při provozu kanalizace.
Poslední důležitou informací, která se vejde do tohoto vydání Zpravodaje, je změna režimu provozu Sběrného dvora
Mlázovice. Aby bylo zajištěno využívání služeb sběrného dvora pouze oprávněnými občany – tedy občany s trvalým
pobytem v obci Lužany a vlastníky objektů určených k individuální rekreaci v obci Lužany – bude při odevzdání odpadu
vyžadováno předložení občanského průkazu a u vlastníků rekreačních objektů s trvalým pobytem mimo obec Lužany také
Potvrzení vlastníka nemovitosti. Toto potvrzení bude vystaveno na vyžádání vlastníkům rekreačních objektů zapsaným
v katastru nemovitostí v kanceláři Obecního úřadu Lužany. Bez předložení občanského průkazu, případně bez platného
Potvrzení vlastníka nemovitosti a občanského průkazu, nebudou pracovníci sběrného dvora od počátku roku 2020 odpad
přijímat.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i jménem všech zastupitelů a spolupracovníků popřál klidné a
radostné vánoční svátky a v roce 2020 pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. I v roce 2020 zde budeme pro Vás.
Martin Mitlöhner
Všichni občané jsou srdečně zváni v úterý 24. prosince od 10 do 11 hodin do kostela sv. Maří Magdalény v Lužanech, aby
si vyzvedli Betlémské světlo.
Štědrovečerní mše svatá se uskuteční v úterý 24. prosince od 15:15 v kostele sv. Maří Magdalény v Lužanech.
Zveme občany v sobotu 4. ledna od 14 hodin na varhanní koncert, který se uskuteční v kostele sv. Maří Magdalény v
Lužanech. Zazní varhanní skladby v podání Radka Rejška. Všichni jsou srdečně zváni.
Mladí hasiči se na podzim zúčastnili branného závodu v Miletíně. Družstva mladších se umístila na perfektním 1. a
16. místě, družstva starších na 6. a 32 místě (neplatný pokus). Družstvo dorostenců obsadilo krásné 2. místo. Na halové
soutěži Podzvičinska v Hořicích obsadili mladší 4. místo, starší 10. místo a dorostenci 8. místo.
Lužanští šachisté jsou po odehraném čtvrtém kole Regionálního Přeboru B na 8. příčce s 5 body. Soutěž vede družstvo ŠK
Sobotka 2009 A se 14 body.
Fotbalisté si i na závěr podzimní části udrželi dobrou formu a po 11 odehraných zápasech jsou v tabulce okresního přeboru
mužů o skóre na výborném 2. místě tabulky za družstvem ze Staré Paky.
Také mladí fotbalisté mají odehraných 18 zápasů okresního přeboru mladších žáků. Po několika prohraných zápasech
v závěru podzimní části jsou na 9. místě tabulky.
Všem sportovcům a reprezentantům obce i jejich trenérům a vedoucím děkujeme za dobrou reprezentaci naší obce a v roce
2020 jim přejeme hodně úspěchů.
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