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Váženípřátelé,

zcela záměrně používám toto oslovení, protože skuteční přátelé se poznají v dobách

těžkých, krizových, složitých a mimořádných. A to byl i náš společný případ.

Červnové tornádo změnilo a převrátilo život v naší obci. Část do té doby poklidné a

uspořádané obce se během několika minut proměnila v hromadu suti, trosek a

apokalyptických výjevu. V mnoha očích byl vidět a cítit strach, smutek, zmar, beznaděj,

odevzdanost, šok. Naštěstí jen chvíli, první hodiny, první dny. A pak začal těžký a tvrdý

boj s likvidací následku po této katastrofě. Boj nelehký, dlouhodobý, tvrdý, někdy i

zoufalý. Ale začal! A s tímto bojem nám odpočátku pomáhala obrovská vlna solidarity,

kterou toto neštěstí vzedmulo po celé naší zemi. Mezi obcemi, městy, J~rmami, neznámými

jednotlivci, mezi dobrovolníky, kteřípomáhali přímo na místě, mezi neziskovým sektorem

atd. Právě tato solidarita, právě onen hmatatelný pocit, že v tom nejsme a nezustáváme

sami, ona přiložená ruka k dílu, ona dárcovská štědrost byly momenty dodávající zdejší

zkoušené komunitě sílu, vytrvalost a naději. A o tu šlo především. O naději, že to s Vaší

pomocí dokážeme, překonáme, zvládneme, že naše lopocení a nasazení má smysl a cíl.

Jste součástí velkého společenství dárcu, kteří svým dílem pomohli právě onu naději

tvořit, zhmotnit, nastartovat.

Shromážděné Jinanční prostředky byly z části podle schválených kritérií rozděleny mezi

majitele zasažených nemovitostí, z části použity na úhradu prvotních nákladu spojených

s likvidací následku tornáda a v neposlední řadě na nezbytné investice obce, které

tornádo vyvolalo. Jedná se o výstavbu nových lékařských ordinací (puvodní zdravotní

středisko se čtyřmi ordinacemi, obecní ubytovnou a sklady bylo prvním úplně

demolovaným objektem v obci), obnovu zničené zelené, služebny obecní policie, obnovu

verejného osvetlení, rozhlasu atd. Obcí budou jinancní prostredky z veřejné sbírky

využívány dominantně v roce 2022, v menší části pak v následujícím roce 2023.



Těší mě, že rozhodující část zasažených nemovitostí v majetku fyzických osob se podařilo

dostat pod střechy a že v nich probíhají kontinuálně další rekonstrukční práce. Tvář

zasažené části obce se viditelně mění.

Váženípřátelé,

jménem svým, jménem zastupitelstva obce i jménem Lužičanu Vám srdečně a upřímně

děkuji za pomoc, které se nám od Vás dostalo. Vážíme si jí a věřte, že bude využita

zodpovědně, uvážlivě a efektivně.

Dovoluji si Vám, Vašim spolupracovníkům, zastupitelum, zaměstnancum, obyvatelum

obcí popřát pokojné a nadějeplné vánoční svátky a mnoho pohody, dobré mysli,

spokojenosti a pokoje vpruběhu celého roku 2022.

S výrazem úcty, vděku a respektu
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