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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám druhé číslo Lužanského zpravodaje a s ním snad přínosné a zajímavé informace z dění
v naší obci.
Dlouho očekávaná a slibovaná oprava komunikace na dolním konci k ČOV je dokončena. V minulém
čísle Zpravodaje jsem informoval, že jsme na realizaci tohoto projektu žádali o dotaci z prostředků
Královéhradeckého kraje a z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Na ministerské úrovni jsme
bohužel neuspěli, ale z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotaci ve
výši poloviny nákladů, což představuje částku 416 tis. Kč. Setkal jsem se s několika připomínkami, že
je povrch komunikace hrubý, proto jsem ještě před převzetím díla tuto záležitost konzultoval
s projektantem. Na úpravu komunikace byl v souladu s projektem použit středně zrnný asfaltový
beton, který se na tyto druhy staveb používá. Jemnozrnný beton se používá na menší výspravy a jeho
nevýhoda spočívá v tom, že se ve vozovce vyjíždí koleje. Přítomnost stavebních strojů využili také
majitelé nemovitostí připojených na opravovanou komunikaci a nechali si upravit vjezdy ke svým
objektům. Náklady na úpravy vjezdů od hranice si však hradí z vlastních prostředků. Snad nám bude
všem komunikace dlouho a dobře sloužit.
Oblastní charita Jičín, která poskytuje v oblasti kolem Jičína některé sociální služby (podpora rodin
v rámci sociálně právní ochrany dětí, charitní pečovatelská služba, provozování nízkoprahových
zařízení) uvažuje o rozšíření své pečovatelské služby. Obsluhované území by mělo zahrnovat také
území naší obce, a proto jsme byli osloveni, zda budeme mít jako obec o tyto služby zájem, a zda se
chceme do projektu zapojit. Cílem pečovatelské služby je umožnit osobám se zdravotním postižením
starším 27 let a seniorům setrvávat v přirozeném prostředí tak dlouho, dokud je to možné. Pracovníci
nabízí svým klientům pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, včetně osobní hygieny,
zajištění chodu domácnosti, přípravě a podávání stravy a zajištění kontaktu se společenským
prostředím. Tyto služby jsou finančně podporovány prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních
věcí a krajského úřadu. Na jejich financování se však musí podílet také obec, na jejímž území je
služba poskytována, ale také samotní klienti. Pro naši obec by náklady na zajištění těchto služeb
představovaly paušálně výdaj 8 tis. Kč za rok. U klientů jsou služby účtovány za poskytnuté množství.
Např. u pomoci s oblékáním, úkonech osobní hygieny, pomoci při přípravě a podávání jídla, pomoci
při úklidu v domácnosti je sazba pro klienta 130 Kč/hodinu, u pomoci při praní a žehlení prádla 75
Kč/kg. Služby budou v případě úspěšné registrace poskytovány od roku 2017. Na úhradu těchto
nákladů by měl klientům sloužit příspěvek na péči. Vzhledem k tomu, že se počet osob v
poproduktivním věku celorepublikově zvyšuje, a stejně tak je tomu také v naší obci, přiklání se
zastupitelé k variantě, že se do tohoto projektu zapojíme. Poté bude záležet již na jednotlivých
občanech, zda těchto služeb využijí nebo ne.
V poslední době mě oslovila řada spoluobčanů s dotazem, jak se vyvíjí naše žádost o prodej pozemků
školní zahrady, na kterých plánujeme výstavbu sportovního hřiště. Bohužel v této otázce nemám
žádné příznivé zprávy, protože i přes naše urgence a přímluvy pana faráře se doposud s biskupstvím,
které nad majetkem církve drží ochrannou ruku, nepodařilo prodej dojednat. Chystáme proto další
kroky a doufám, že se podaří prodej nebo směnu pozemků dojednat tak, abychom se již brzy mohli
těšit z nového hřiště.
Na internetových stránkách a úřední desce obce byl zveřejněn návrh závěrečného účtu za rok 2015.
V roce 2015 jsme hospodařili s rozpočtem s příjmy 9 158 tis. Největší položky tvořily v příjmové
části daňové příjmy ve výši 7 420 tis. Kč (zejména daně z příjmů, DPH, z nemovitostí), ale také
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku – pozemků pod vodojemem za téměř 1 000 tis. Kč. Na straně
výdajů jsme v roce 2015 utratili 5 716 tis. Kč. Z významnějších akcí to bylo 312 tis. Kč za parkoviště
u zbrojnice, 876 tis. Kč za kanalizaci na horním konci směrem na Stav (na tuto akci nám v roce 2014

přispěl částkou 500 tis. Kč Královéhradecký kraj), 121 tis. Kč za obnovu sochy sv. Vojtěcha (84 tis.
Kč byla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj), 142 tis. Kč na příspěvek církvi na opravu našeho
kostela, 185 tis. Kč za podřezání a přípravu rekonstrukce objektu č. p. 145 nebo 139 tis. Kč za
prodloužení veřejného osvětlení na dolním konci k silnici I/35. I když jsme při přípravě rozpočtu na
rok 2015 počítali se schodkem ve výši 479 tis. Kč, skončili jsme hospodaření s přebytkem ve výši
3 441 tis. Kč. Tyto prostředky spolu s přebytky hospodaření z minulých let budou použity na další
projekty pro rozvoj naší obce. Kromě hlavní činnosti realizovala obec v roce 2015 také hospodářskou
činnost. V rámci hospodářské činnosti, která zahrnuje hospodaření v lese, pronájem autokempu,
provoz kanalizace a kina, jsme dosáhli zisku ve výši 258 tis. Kč. Z těchto oblastí byl však ziskový
pouze provoz lesa (zisk 327 tis. Kč) a pronájem autokempu (zisk 8 tis. Kč), u kina a kanalizace
evidujeme ztrátu (41 a 37 tis. Kč). Vysokou nákladovou položkou v rámci pronájmu autokempu je i v
letošním roce tvorba opravných položek na dlužné nájemné za paní Šprdlíkovou ve výši 250 tis. Kč.
Závěrečný účet obce za rok 2015, ale také další body, jako např. projednání rozšíření pečovatelské
služby na území naší obce, rekonstrukce elektrického vedení v obci, protipovodňová opatření na toku
Studénka, pasport místních komunikací nebo žádost o prodej budovy obecního úřadu od státu, budou
na programu zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 2. května 2016 od 19 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu. Pokud máte k navrženým bodům nějaké připomínky nebo
dotazy, přijďte vyjádřit svůj názor.
Přeji Vám příjemné a poklidné dny a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Zveme občany na setkání se seniory, které se uskuteční v pátek 22. dubna 2016 od 14 hodin na
Kolibě. Součástí setkání bude kulturní program dětí z místní školy, k poslechu a tanci zahraje p.
Hofman. Svoz zajištěn v 13:30 ze zastávky u č. p. 200, 13:40 od obecního úřadu a v 13:50 z hořeního
konce. Všichni jste srdečně zváni.
Sběr nebezpečného odpadu (baterie, ledničky, monitory, zářivky, zbytky barev, léků, apod., NE
pneumatiky, objemný odpad) proběhne v naší obci od pátku 22. dubna do pondělí 25. dubna 2016.
V sobotu 23. dubna můžete odpad nosit od 8 do 11 hodin, v pracovních dnech v pracovních hodinách
obecního úřadu (od 7 do 15 hodin).
Kominík p. Sytenský bude v obci provádět vymetání a revize komínů v úterý 26. dubna 2016. Kdo
má zájem o jeho služby, může se nahlásit do pořadníku na obecním úřadu do pátku 22. dubna.
Škola Lužany pořádá sběr papíru. Noviny, časopisy, karton nebo ústřižky zabalené v krabicích
můžete odevzdávat od úterý 26. dubna do pátku 29. dubna 2016 ve škole nebo na obecním úřadě.
Lužanští šachisté mají všechny partie ročníku 2015/2016 Regionálního Přeboru B za sebou.
V konečné tabulce jsou na čtvrtém místě (z jedenácti družstev). Vítězem soutěže se stalo družstvo
ŠK Sobotka 2009, o. s. A. Vítězům, ale hlavně místním gratulujeme k dobrému výsledku.
Muži i dorostenci první zápasy jarních částí fotbalových soutěží již odehráli. Aktuálně jsou muži po
jednom vyhraném a dvou prohraných jarních zápasech na 10. místě tabulky, dorostenci po jednom
vyhraném a jedno prohraném zápase o dva body na druhém místě. V jejich výkonech je můžete přijít
podpořit na následující utkání:
Datum
So 23. 4.
So 30. 4.
So 7. 5.
So 14. 5.
So 22. 5.
So 28. 5.
Ne 5. 6.
So 11. 6.

Čas
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Muži
Nová Paka – Lužany
Lužany – Podhradí
Žlunice – Lužany
Lužany – Železnice
Milíčeves – Lužany
Lužany – Chomutice
Hořice B – Lužany
Lužany – Kopidlno B

Datum
So 23. 4.
Ne 1. 5.
So 7. 5.
So 14. 5.
So 21. 5.
So 28. 5.
So 4. 6.
So 11. 6.

Čas
14:00
14:00
14:00
10:00
14:00
10:00
14:00
14:00

Dorost
Valdice – Lužany
Lužany – Chomutice
Jičíněves – Lužany
Lužany – Železnice
Sobotka – Lužany
Lužany – Valdice
Chomutice – Lužany
Lužany – Jičíněves
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