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Vážení spoluobčané,
léto a čas dovolených je již minulostí. Ale i podzim může být velmi příjemným ročním obdobím, snad tomu tak
bude i letos.
Ještě před koncem volebního období jsme museli z praktických důvodů přistoupit k výměně obecního automobilu.
Stávající automobil je z roku 2005, má najeto více než 300 tis. Kč a koncem října musí projít technickou kontrolou.
Aby byl automobil provozuschopný a bezpečný pro provoz, vyžadoval by provedení oprav. Proto jsme se odhodlali
ke koupi jiného zánovního automobilu, tentokrát se jedná o stříbrný Ford Transit Custom z roku 2016. Nájezd
tohoto automobilu je také poměrně vysoký – přes 230 tis. km, ale svými vlastnostmi nás vůz přesvědčil, že bude tím
pravý pomocníkem pro obecní zaměstnance. Jedinou nevýhodou je, že má automobil pouze tři místa k sezení a
nebude jej možné využívat pro dopravu hasičské mládeže na jejich soutěže. Pořizovací cena automobilu byla 340 tis.
Kč, vůz Volkswagen Transporter bude prodán za 50 tis. Kč. Snad nám automobil bude dlouho bez problémů
sloužit.
Na svém posledním jednání schválilo zastupitelstvo také záměr pronajmout restauraci Koliba a autokemp. Podmínky
zůstávající podobné jako v předchozích letech, jen byla nepatrně navýšena předpokládaná výše nájmu. Rozhodnutí o
tom, kdo tyto dvě nemovitosti získá do pronájmu na další čtyři roky, bude na novém zastupitelstvu. Pokud víte o
někom, kdo by byl schopným a dobrým správcem Koliby nebo autokempu a pomáhal nám budovat dobré jméno
naší obce, můžete mu vzkázat, že nabídky na pronájem přijímáme do pátku 21. října. Více informací je na úřední
desce.
To nebyla samozřejmě jediná rozhodnutí končícího zastupitelstva. Protože se vlastníci jednoho z pozemků v lokalitě
pod Mádlákem rozhodli z osobních důvodů od záměru výstavby domu ustoupit, snažili jsme se najít cestu, jak
umožnit prodej pozemku a zároveň si zachovat kontrolu nad jeho budoucností. Proto jsme schválili záměr udělit
stávajícím vlastníkům za úplatu souhlas s prodejem pozemku, a to těm uchazečům, kteří budou splňovat podmínky
stanovené při původním prodeji. Pokud máte o nákup pozemku a následnou výstavbu domu pro trvalé bydlení v obci
zájem, můžete se přihlásit do pátku 14. října. Jedná se o poslední pozemek směrem od stávající zástavby s výměrou
1 693 m2 za cenu 2 099 320 Kč.
Projekt intenzifikace a zkapacitnění čistírny odpadních vod se blíží k závěru. I přes problémy s dodávkou
komponent ovládacího systému to vypadá, že se podaří dodržet termín dokončení stavby, který byl smlouvou o dílo
stanoven na konec listopadu 2022. Aktuálně jsou dokončeny stavební a montážní práce uvnitř budovy, zbývá
dosadit provzdušňovací komponenty, dokončit zpevněné plochy vně čistírny a oplocení a celý složitý systém oživit a
naučit spolupracovat. Dotace na akci ve výši 5 592 tis. Kč poskytnutá z prostředků Ministerstva zemědělství již byla
profinancována, nyní čerpáme z vlastního podílu ve výši 2 500 tis. Kč.
Po přestávce byly obnoveny práce na revitalizaci obecního rybníka ve středu obce. V letošním roce bude provedena
úprava zeleně, oprava břehů a výstavba usazovací nádrže na nátoku a nového výtokového objektu. Vše tak, aby byly
práce dokončeny nejpozději do konce roku a vodoprávní úřad měl dostatek času dokončené dílo zkolaudovat
v termínu stanoveném v rozhodnutí Ministerstva zemědělství, které na celou dvoumilionovou akci poskytlo dotaci
ve výši 1 300 tis. Kč.
S prvním školním dnem se kromě školních dveří otevřely také dveře nové učebny ve společenském sále hasičské
zbrojnice. Svůj první školní den tam strávili všichni noví žáci naší školy a část žáků druhého ročníku. Podle reakcí
dětí a zpráv od některých rodičů jsou děti v učebně spokojené, proto věřím, že dočasné rozdělení dětí do dvou budov
nebude takovým problémem, jak se v první chvíli mohlo zdát. Zásadní problém ve škole dle předběžných výsledků
neshledala ani Česká školní inspekce, která zde prováděla kontrolu poslední zářijový týden. Skupinou, která novou
učebnou přišla o své prostory, jsou mladí hasiči, kteří přišli o možnost využívat sál neomezeně pro konání
pravidelných schůzek nebo k příležitostnému přespání. Po dohodě s vedením školy, obce a fotbalového oddílu se
podařilo najít shodu i na tom, jak tento nedostatek odstranit. V každém případně získala budova hasičské zbrojnice
nová okna, dveře a elektroinstalaci, což jistě přispěje k lepšímu využití objektu v budoucnu, ať již bude jakékoliv.
Novou učebnu a další prostory naší školy si budete moct prohlédnout na dni otevřených dveří, který pro Vás škola
připravuje. O termínu jeho konání budete s předstihem informováni.
V posledních dnech jste pravděpodobně zaznamenali stavební práce na komunikacích ve středu obce. Počátkem září
byla kompletně opravena komunikace od křižovatky u obecního domu směrem na Úlibice, a my se tak můžeme těšit
z další opravené komunikace v obci. Současně byla upravena také komunikace ke vjezdu na hřiště. Z hlavních
komunikací tak nyní zbývá dokončit už jen silnici od zámečku na dolní Lužany. O opravě tohoto velmi poškozeného
úseku průběžně jednáme s jejím vlastníkem – Královéhradeckým krajem, zatím bohužel neúspěšně. Věřme ale, že

bude komunikace opravena nejpozději s vybudováním nových chodníků. Příznivou zprávou v této souvislosti je, že
projekční kancelář obnovila práce na zpracování studie dokončení výstavby chodníků na dolní konec. Časový
horizont je v této době velmi nejistý, protože nejprve musíme společně s projektanty při zvážení prostorových a
finančních možností nejprve vybrat nejvhodnější trasu. Poté bude následovat jednání s vlastníky pozemků pod
budoucími chodníky, územní a stavební řízení, nalezení možnosti financování, ideálně získání dotace a až poté
samotná výstavba. V těchto dnech probíhají ve středu obce práce na odstranění kaluží na komunikaci, která byla
opravena v roce 2021. Protože byly tyto závady způsobeny při opravách komunikace, jsou tyto práce financovány
převážně z prostředků správce komunikace. Koncem září se na silnici před školou objevil červený koberec. I když si
našich školáků a zaměstnanců školy a jejich práce vážíme, nejedná se o slavnostní koberec, ale o bezpečnostní
úpravu, která jednak svou barvou upozorňuje řidiče na přechod pro chodce a současně zlepšuje smykové vlastnosti
povrchu vozovky. Toto opatření bude po odstranění kaluže provedeno také na druhé straně přechodu. Protože bylo
toto opatření podmínkou pro povolení přechodu pro chodce, bude náklady na provedení těchto prací ve výši 140 tis.
Kč hradit obec ze svého rozpočtu.
V září se uskutečnily volby do Zastupitelstva obce Lužany. Děkuji touto cestou všem občanům, kteří přišli k volební
urně. Jak je vidět z volebních statistik, není Vám dění v naší obci lhostejné. Volit do obecního zastupitelstva přišlo
z pohledu celostátní statistiky nadprůměrných 64,15% občanů, což je zhruba stejný podíl jako v minulých volbách.
Ze čtrnácti kandidátů, kterým chci touto cestu poděkovat, že mají chuť pracovat pro obec a šli se svou kůží na trh,
vybrali voliči devět zastupitelů: Martin Srb, Pavel Provazník, Petr Mach, Miloš Hofman, Petr Tománek, Jana
Kučerová, Jaroslav Mikule, Martin Mitlöhner a Milan Plecháč. Složení zastupitelstva bude tedy až na jednu osobu
totožné jako v uplynulých čtyřech letech. Jménem všech zvolených kandidátů děkuji za důvěru, kterou jste do nás
odevzdáním svého hlasu vložili. Martině Vorlíčkové, která v zastupitelstvu v tomto volebním období pokračovat
nebude, děkuji za její dosavadní práci. Ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém si zastupitelé zvolí starostu a
místostarostu, se uskuteční ve středu 19. října 2022 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Lužany.
Také v řadách obecních zaměstnanců došlo k výměně. Na pozici technického pracovníka je zaměstnán od června
pan Radomil Čapek, který vystřídal dlouholetého zaměstnance pana Oldřicha Fialu. Ten v září odešel do důchodu a
v těchto dnech již užívá zasloužený odpočinek. Děkuji mu touto cestou za všechnu práci, kterou pro naši obec
dlouhých 18 let vykonával a přeji mu do dalších let hodně zdraví, nadšení a dobré nálady.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné podzimní dny. Pokud budete mít nějaké přání nebo budete potřebovat s
něčím poradit či pomoct, neváhejte se obrátit na zaměstnance obecního úřadu nebo na svého oblíbeného zastupitele.
Jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Setkání se seniory se uskuteční v pátek 21. října od 14 hodin ve společenském sále Obecního domu. Jako
v minulých letech bude zajištěn svoz ze zastávek, a to v 13:15 ze zastávky u čp. 200 a v 13:30 ze zastávky u křížku a
od č. p. 101. Pro všechny účastníky bude připraven kulturní program v podání žáků místní školy a členů Řehečského
kvarteta a bohaté občerstvení. Přijďte strávit příjemné odpoledne ve společnosti svých sousedů, všichni jste srdečně
zváni.
Kominík (p. Šnejdar) bude v obci provádět vymetání a revize komínů ve čtvrtek 20. října a v pátek 21. října 2022.
Kdo máte o jeho služby zájem, přihlaste se do úterý 18. října 2022 na telefonním čísle 493 597 178 nebo na
emailové adrese ucetni@luzany.cz.
První zářijová sobota patřila lužanským hasičům. Na fotbalovém hřišti se uskutečnil 18. ročník Memoriálu o
putovní pohár Josefa Fišery. V letošním roce se sešlo celkem 11 družstev, které se rozhodly poměřit síly ve štafetě
požárních dvojic a požárním útoku, a to v kategoriích přípravka, mladší žáci a starší žáci. Počasí bylo bez chyby,
družstva i soutěžící vzorní, takže už krátce po poledni bylo o vítězích tohoto ročníku rozhodnuto. V kategorii
přípravek soutěžila družstva z Vrchoviny a z Třebovětic. Oba týmy předvedly takové výkony, že se je pořadatelé
rozhodli ocenit společným prvním místem. V kategorii mladších i starších žáků zvítězila družstva domácích žáků
z Lužan a putovní pohár zůstává opět doma. Podrobné výsledky, ale hlavně fotogalerii, jejímž autorem je Jan Pacák,
si můžete prohlédnout na internetových stránkách obce www.luzany.cz.
Lužanští fotbalisté jsou po posledním vítězném zápase na hřišti v Železnici na 5. místě tabulky. Do konce podzimní
části jim zbývá odehrát dva zápasy: v sobotu 15. října od 15:00 na domácím hřišti s družstvem Lázně Bělohrad B a
v sobotu 22. října od 12 hodin v Chomuticích. Také našim žákům zbývají odehrát dva zápasy: v sobotu 15. října od
9:30 v Chomuticích a v sobotu 29. října od 9:30 na domácím hřišti s družstvem z Robous. Po posledních odehraných
vítězných utkáních s družstvem z Přepeří jsou aktuálně na 2. místě. Přípravka odehrála letos na podzim 17 zápasů,
ve kterých 5x zvítězila. V podzimní části čekají nejmladší fotbalisty tři utkání v sobotu 15. října od 9 hodin
v Lužanech a dva zápasy 22. října od 9 hodin, také na lužanském hřišti. Přijďte se podívat na poslední zápasy a
povzbudit naše hráče k co nejlepším výkonům.
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