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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám další číslo Lužanského zpravodaje a s ním snad přínosné informace.
V posledních dnech mne oslovilo několik spoluobčanů s žádostí o informace k povinným kontrolám kotlů. Dle
ustanovení zákona o ochraně ovzduší je provozovatel kotle o výkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit jednou za dva kalendářní roky jeho kontrolu
odborně způsobilou osobou. První kontrolu je třeba provést nejpozději do konce roku 2016. Tyto kontroly
provádí osoba proškolená výrobcem příslušného zařízení, z tohoto důvodu není možné, aby obec zajišťovala
technika pro jednotnou kontrolu všech kotlů v obci, jako je tomu třeba v případě revizí komínů. Seznam
proškolených techniků uvádí jednotliví výrobci kotlů většinou na internetových stránkách svých společností,
případně je seznam uveden také na stránkách Asociace podniků topenářské techniky (www.attp.cz). V případě,
že nemáte přístup k internetu, zastavte se v kanceláři obecního úřadu a my Vám rádi s vyhledáním příslušného
technika pomůžeme. Pokud si ani přesto nebudete vědět s výběrem technika rady, nahlaste nám nejpozději
do pondělí 21. listopadu 2016 název výrobce a typ Vašeho kotle, jméno, příjmení a číslo mobilního telefonu, a
my se pokusíme zajistit pro nejčastěji zastoupené kotle návštěvu servisního technika pro více občanů v obci
najednou, aby byly náklady na kontrolu co nejnižší.
Od začátku příštího roku bude na území naší obce zahájena činnost Oblastní charity Jičín, která bude seniorům a
osobám se zdravotním postižením poskytovat terénní pečovatelskou službu. Na Vaši žádost k Vám přijede domů
pečovatelka a pomůže Vám například se zajištěním domácnosti (úklid, praní, žehlení), se zajištěním stravy
(dovoz jídla, nákupy, pomoc při přípravě jídla), s péčí o vlastní osobu (osobní hygiena, oblékání) nebo se
zprostředkování kontaktu (doprovod k lékaři, na úřad). Služby jsou poskytovány za úplatu a na jejich úhradu by
měl sloužit příspěvek na péči. Pokud budete mít o poskytnutí služeb sociální péče zájem, bližší informace Vám
rádi poskytneme v kanceláři obecního úřadu, případně se obraťte přímo na sociální pracovníky na
tel. č. 737 139 089 nebo 733 678 661. Přímo s nimi můžete dohodnout, jaké služby a jak často budete využívat.
Pro představu je cena jedné hodiny práce pečovatelky 130 Kč (v této sazbě je již započítán čas strávený na cestě,
náklady na dopravu pečovatelky) a klientovi se účtuje pouze skutečný čas, který pečovatelka u klienta strávila
poskytováním sociálních služeb. Obec Lužany se bude na financování pečovatelské služby podílet částkou
20 tis. Kč ročně. Pokud máte o pečovatelské služby zájem, neváhejte je využít. Všichni občas potřebujeme
pomoc někoho ze svého okolí a pečovatelky jsou pro svou práci odborně proškoleny.
Od září letošního roku pracujeme na zpracování programu rozvoje naší obce. V rámci zpracování programu jsme
se rozhodli zeptat se na Vaše názory na rozvoj obce, na Vaše požadavky a potřeby. I když byly dotazníky
distribuovány do všech domácností a dále byla k dispozici elektronická verze dotazníku, vrátilo se v termínu
pouhých 37 dotazníků (celkem rozneseno 210 dotazníků, návratnost činí pouhých 17,6 %). Vaše návrhy
zapracujeme do návrhu programu rozvoje a všem zastupitelům ukáží, kam by měly naše snahy směřovat.
Kompletní vyhodnocení dotazníků uveřejníme v dohledné době na internetových stránkách, zde je však stručné
shrnutí. Dle výsledků dotazníku se Vám v obci Lužany žije chvalitebně, (známkování jako ve škole) průměr
známek z dotazníků činí 1,7. Horší situace nastala při známkování činnosti zastupitelstva. Nejhůře jste zhodnotili
činnost zastupitelstva v hospodaření v autokempu (2,8) a v oblasti kulturní (2,5), nejlépe hodnocena byly
činnosti v oblasti sportovní (1,8) a v třídění odpadů (1,9). Zastupitelstvo dostalo známku 2,2. Na naší obci
nejvíce oceňujete dostupnost přírody, klidný život a příznivé životní prostředí. Na druhé straně se Vám nejvíce
nelíbí nezájem lidí o dění v obci, špatná dostupnost lékaře, špatné vztahy mezi lidmi a málo míst pro výstavbu.
Z investičních akcí si nejvíce přejete dostavět chodníky, upravit místní komunikace, vybudovat hřiště s umělým
povrchem na školní zahradě a propojit sousední obce cyklostezkami. Pro zachování provozu kina bylo 58%
odpovídajících. Internetové stránky sleduje 69% odpovídajících (z toho 38% si přeje úpravu stránek). Kromě
těchto odpovědí se velká část podnětů týkala zlepšení stavu komunikace v obci. Chtěl bych tímto všem
poděkovat za jejich podněty. Jak jsem psal již v úvodu dotazníku, určitě nebude v našich silách v nejbližší době
naplnit všechna Vaše přání, ale určitě se alespoň o některé z nich pokusíme. Např. z investičních akcí intenzivně
pracujeme na přípravě vybudování chodníku od Marijány do obce (probíhá stavební řízení, v lednu budeme
podávat žádost o dotaci), jednáme s církví o směně pozemků za školou, kde chceme vybudovat hřiště, jednáme
se zástupci správce silnice o její opravě nebo připravujeme nové internetové stránky. Program rozvoje obce by
nám měl pomoc stanovit priority a nasměrovat nás při rozhodování, proto bychom chtěli ještě jednou slyšet Vaše
názory a budeme návrh programu před jeho konečným schválením projednávat s veřejností. Jednání se uskuteční

koncem listopadu a chtěl bych Vás tímto požádat, abyste si udělali čas a přišli nám pomoct zapracovat svůj názor
do konečného znění programu. O termínu konání budete informováni na internetových stránkách a místním
rozhlasem.
Poměrně diskutovaným tématem je provoz pošty v obci. Na základě požadavku občanů se Česká pošta rozhodla
zavést do konce roku 2016 zkušební otevírací dobu, kdy ve čtvrtek bude otevřeno sice pouze odpoledne, ale zato
od 13:15 až do 16:30. Cílem této úpravy je snaha vyjít vstříc občanům, kteří jsou v zaměstnání déle než do
15 hodin a z tohoto důvodu si nestíhají vyzvednout zásilky. Věřím, že tento krok je tím správným základem pro
rozvoj služeb a oživení pohybu na poště v naší obci. Rekapitulace provozní doby je pro přehlednost uvedena
v další části zpravodaje, i když může být z provozních důvodů přechodně krátkodobě upravena.
Přeji Vám příjemné podzimní dny a těším se na setkání na některé z připravovaných společenských akcí.
A nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Základní škola a Mateřská škola Lužany zvou občany na tradiční soutěž v pečení s názvem Lužanská buchta,
která se uskuteční v pondělí 14. listopadu 2016 od 16 hodin ve škole. V letošním roce musí být při výrobě
soutěžních výrobků použit tvaroh nebo čokoláda. Své přihlášky (k vyplnění na stránkách školy) můžete
odevzdávat do 14. listopadu do 15:50 ve škole. Přijďte představit své pekařské umění nebo třeba jen ochutnávat
a pomoci rozhodnout o vítězi.
Sbor dobrovolných hasičů a obec Lužany zvou všechny děti v sobotu 19. listopadu 2016 ve 14 hodin na sál
hasičské zbrojnice, kde se uskuteční předvánoční dílna. Děti si zde vyzkouší zdobení perníčků, výrobu
adventních věnců (nutno přinést vlastní svíčky) a další zábavné činnosti.
Sbor dobrovolných hasičů Lužany zve všechny děti na Mikulášskou zábavu, která se uskuteční v sobotu
3. prosince 2016 od 15 hodin v sále hasičské zbrojnice. Pro děti budou připraveny soutěže a snad nás navštíví i
Mikuláš s čertem.
Obec Lužany a škola Lužany zvou všechny občany na v pátek 9. prosince 2016 v 16:30 na rozsvícení
vánočního stromečku. Před rozsvícením stromečku předvedou svůj krátký kulturní program děti z mateřské a
základní školy. Od 17 hodin bude v kostele sv. Maří Magdalény následovat koncert pěveckého souboru
Foerster z Lázní Bělohrad. Tentokrát se akce uskuteční bez občerstvení.
Obec Lužany a Základní škola a Mateřská škola Lužany zvou všechny spoluobčany na Vánoční zpívání v
kostele, které se uskuteční v úterý 20. prosince 2015 od 17 hodin v kostele sv. Maří Magdalény v Lužanech.
Vánoční atmosféru připomenou skladbami děti z místní školy. Drobné občerstvení bude připraveno, všichni jste
srdečně zváni.
Otevírací doba pošty Lužany do konce roku 2016 bude s výjimkou krátkodobých přechodných úprav
následující:
Pondělí
8:00 – 9:30
13:30 – 15:15
Úterý
8:00 – 10:00
Středa
8:00 – 9:30
13:30 – 15:15
Čtvrtek
13:15 – 16:30
Pátek
8:00 – 9:30
13:30 – 15:15
Všechny podzimní zápasy fotbalových soutěží jsou již rozhodnuty a fotbalistům začala zimní přestávka.
Družstvo mužů získalo z jedenácti odehraných zápasů za pět výher 15 bodů, které stačily na 8. místo tabulky.
Dorostenci, kteří v této sezóně hrají společně s dorostenci ze Železnice, skončili v tabulce na 2. místě s 20 body
(sedm výher a dvě remízy). Své zástupce mají Lužany i v okresním přeboru starší přípravky. V posledních
zápasech se našim klukům příliš nedařilo, ale přesto si zaslouží náš obdiv a uznání. Všem hráčům přejeme, aby
v průběhu zimní přestávky nabrali hodně sil, a děkujeme, že obec čestně a dobře reprezentují na sportovním poli.
Lužanští šachisté mají odehrané druhé kolo Regionálního přeboru B ročníku 2016/2017. Po poslední remíze na
domácí šachovnici a jednom vítězství sdílí společně s z družstvem Sobotka B 4. – 5. místo. I jim přejeme do
dalších partií hodně úspěchů.
Sezóna je v plném proudu i na ledě. Lužanští hokejisté mají odehrány již čtyři zápasy. Jedna výhra a tři prohry
stačí pouze na 8. místo tabulky, ale věřme, že se štěstí obrátí na naši stranu a budeme moct slavit úspěšnější
zápasy. Naše hráče můžete podpořit na zápasech na zimním stadionu v Jičíně již v sobotu 12. listopadu 2016 od
10:30, kdy se odehraje zápas s družstvem ze Železnice nebo ve čtvrtek 17. listopadu 2016 v 19:30, kdy se utkají
s družstvem Old Legends.
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