Plán rozvoje obce Lužice 2014 -2018

Toto programové prohlášení obsahuje plán rozvoje obce na čtyřleté období s přihlédnutím
k volebním programům všech volebních a politických stran, které se zúčastnily komunálních
voleb 10. - 11. října 2014.
V souvislosti s vyvíjejícími se potřebami obce, stejně jako s měnícími se dotačními tituly
národními i evropskými, může být toto programové prohlášení modifikováno či doplňováno.

Priority volebního období 2014 -2015:
1. INFRASTRUKTURA
Budeme systematicky doplňovat infrastrukturu obce ve všech oblastech.
- komunikace:

Vzhledem k tomu, že na výstavbu místních komunikací nebyly doposud
vyhlášeny žádné dotační programy, budou tyto akce postupně realizovány
z rozpočtu obce - ulice Kratiny, Hradební, U Staré šachty, Kolmá, Česká,
Dlážděná, propoj mezi ul. Záhumenní a Šeříkovou.

- chodníky:

Ulice Dlážděná, Pekařská, Bojanovická, Vinohrádky I. etapa
U Vrchnice + rekonstrukce stávajících chodníků.

- parkovací místa:

Pro ul. Velkomoravská úsek od OÚ po nádraží bude vypracován projekt
parkovacích míst mezi chodníkem a rodinnými domy, parkovací plocha se
zelení před zdravotním střediskem (po demolici bytového domu), další
parkovací místa budou realizována v ul. Dlážděná, Pekařská, Záhumenní,
Česká, U Stadionu a před sportovní halou.

- kanalizace:

Kanalizace ulice U Staré šachty a v ul. Šeříková. V rámci inovace kanalizačního
řadu budou čerpací stanice dovybaveny sedimentačními komorami a dojde
k instalaci nových odlehčovacích komor.

- hřbitov:

Rozvržení uspořádání nových hrobových míst a urnových hrobů v nové části
hřbitova, včetně výstavby nových a rekonstrukce starých chodníků, osazení
mobiliáře a výsadby zeleně.

- parky:

Velkomoravská (pěšiny, VO, lavičky, tržnice v prostoru parkoviště), U Vrchnice
(rekonstrukce pěšin, lavičky, VO).

- veřejné osvětlení:

Obnova sítí veřejného osvětlení s cílem optimalizace spotřeby elektrické
energie, v souladu s projektem revitalizace veřejného osvětlení a v návaznosti
na kabelizaci NN firmou EON

-koncepce:

řešení centrálního prostoru kolem obecního úřadu s cílem vytvořit kulturní
a společenské centrum
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2. ŠKOLSTVÍ, MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA
Mezi naše priority patří vytváření podmínek pro soustavné zvyšování kvality prostředí a výuky v ZŠ
i MŠ. Podpoříme nové koncepční záměry, zavádění moderních technologií i forem výuky. Budeme
pokračovat v dobré spolupráci s vedením školy, učiteli, žáky. Podpoříme spolupráci školy s rodinou
a veřejností a vytváření příznivého klimatu a dobrého jména školy.
-mateřská škola:

Zajistit dostatek míst v MŠ pro děti od 3 let navýšením kapacity MŠ
přístavbou jedné třídy mateřské školy, stávající hřiště MŠ bude kompletně
rekonstruováno.

-základní škola:

Podpořit zapojení školy do různých projektů, programů a grantů, které budou
odpovídat zaměření. Vytvářet technické, organizační a personální
předpoklady pro kvalitní výuku a rozvoj mimoškolních aktivit.
Finančně podporovat lyžařské kurzy, školu v přírodě, exkurze, školní výlety
pro žáky ZŠ a činnost zájmových kroužků v ZŠ i MŠ.
Projekčně jsou zajištěny následující investiční akce:
rekonstrukce technologie kotelny včetně rekonstrukce objektu stávající
kotelny na učebnu polytechnické výchovy (dílny), interaktivní tabule do všech
tříd ZŠ, keramická pec, rekonstrukce školního dvora a oplocení školy,
vybavení zahrady školní jídelny a družiny herními prvky, rekonstrukce vjezdu
do školní jídelny,

-mimoškolní
výchova:

Podporovat školská zařízení, občanská sdružení a podnikatelské subjekty,
které zajišťují mimoškolní činnost dětí a mládeže (školní družina, pobočka
ZUŠ, kurzy baletní průpravy, Klub malého čtenáře, oddíly Junáka
a Brontosaura, sportovní oddíly, jazykové, folklorní, včelařské kroužky apod.)
podporovat využití přírodní zahrady včelařského arboreta pro výchovu
a vzdělání žáků i volnočasové a rodinné aktivity.
Podílet se na prorodinných aktivitách ZŠ, MŠ a spolků (Týden pro rodinu,
ekologická
výchova
apod.),
podporovat
rozvoj
talentovaných
i znevýhodněných dětí, zdravého životního stylu, lidových tradic, aktivního
občanství i vztahu dětí k obci a regionu.

3. KULTURA, CESTOVNÍ RUCH
Budeme pečovat o kulturní dědictví našich předků, rozvíjet kulturní tradice a podporovat moderní
umělecké žánry, KDU:
- nemovité památky:
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Udržovat budovu Starého kvartýru, drobné sakrální stavby (kříže, boží muky),
přispívat na opravy kostela, využívat potenciál Starého kvartýru pro
návštěvníky z řad turistů, činnost MAS Dolní Morava, konání svatebních
obřadů, kulturních pořadů, výstav, besed apod. Podporovat dobudování
Farního centra s cílem nabídnout tento prostor pro aktivity mládeže,
maminek s dětmi, mladé rodiny, seniory – setkávání, besedy, promítání,
víkendové programy

-folklorní tradice:

Udržovat folklorní tradice podporou zájmových sdružení a materiálního
vybavení pro jejich činnost - Lužičánek, folklorní kroužek MŠ, Slovácký krúžek,
Dětská cimbálová muzika, Lužičtí mužáci, Chrámový sbor, Muzejní spolek,
propagace folklorních akcí a folklorních tradic.

-historie obce:

Popularizovat historii a folklorní tradice obce pomocí výstav, vzpomínkových
akcí, propagačních materiálů a publikační činnosti, pečovat o muzejní sbírky.
Podporovat muzejní a sběratelská činnost Muzejního spolku.

- kulturní akce:

Pořádat a propagovat ve spolupráci se spolky pestrou žánrovou nabídku
kulturních akcí vhodných pro všechny věkové skupiny obyvatel - Lužické léto,
letní kino, koncerty, spoluvytvářet podmínky pro pořádání společenskokulturních akcí (sokolovna, Lidový dům, areál Baníku, Cihelna, ČZS, ČSV, Starý
kvartýr).
Podporovat zájmovou činnost v oblasti moderního umění, vytvářet podmínky
pro nové aktivity a náměty občanů i spolků např. podpora obnovení
divadelního spolku, koncerty, výstavy.

-technické zázemí:

Postupně obnovit a rozšířit technické zázemí a prostředky pro pořádání
Hodů, Lužického léta, činnost spolků apod. V rámci koncepce území kolem
OÚ vybudování prostor pro spolkový život a zájmová sdružení.

-cestovní ruch:

Podporovat podnikání v oblasti cestovního ruchu, turistiku, cykloturistiku
(údržba cyklostezek, značení, informačních panelů, zajišťovat propagaci obce,
kulturních, sportovních a společenských akcí).

4. SPORT
Budeme podporovat zdravý životní styl všech generací občanů. S ohledem na jejich potřeby
a požadavky se zaměříme na vybudování nových dětských hřišť a sportovišť ve všech částech obce.
- Víceúčelové hřiště před MŠ v prostoru mezi ulicemi Dlážděná a v Chalupách
(dětské hřiště, KALISTENIKA, CVIČENÍ VEŘEJNOSTI), hřiště pro SKATEBOARD v areálu TJ Baník.
- Osadit herními prvky pro děti a nářadím pro cvičení KALISTENIKY prostory v areálu Cihelny.
- Průběžně inovovat stávající dětská hřiště.
- Podporovat sportovní oddíly organizované v TJ Baník a TJ Sokol, včetně inovace sportovních areálů.
- Vytvářet podmínky pro sport a relaxaci všech věkových kategorií.
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5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE
Budeme pokračovat v komplexní revitalizaci životního prostředí a zachování ekologické
rovnováhy v souladu s územním plánem obce.
- dešťové vody:

Minimalizovat odvádění dešťových vod do kanalizace (zasakovací dlažba,
retenční nádrže, dešťové vody z RD využít pro vlastní potřebu + zasakování).

- vodní plochy a toky: Revitalizace vodní plochy nádrže Cihelna - monitoring a vyčištění dna,
rekonstrukce vstupů do vody. Protipovodňová opatření na řece Kyjovce zpevnění břehů, odvodnění přes vodoteče.
- lesy:

Pokračovat v obnově stávajících lesů + výsadba nových, včetně obnovy
a výsadby nových větrolamů a biokoridoru při vjezdu do Lužic od Hodonína.

- krajino tvorba:

Protierozní opatření (projekt + realizace)

- veřejná zeleň:

Rozšiřovat plochy zeleně pro veřejnost (obnova a rozšíření zeleně v obci,
výkup pozemků pro výsadbu zeleně, údržba zeleně v obci), vycházkové trasy
v přírodě, motivace občanů k péči o zeleň před svými domy.

- včelařství:

Podpora včelařů, výsadba stromů vhodných pro včely, naučné stezky.

- myslivost:

Podporovat činnost myslivců (výstavba krmelců, krmivo, rybníky, vodní
plochy, ochrana zvěře u komunikací).

- hluk:

Výstavba akustické ochrany kolem I/55 (R/55), výsadba zeleně kolem trati ČD.

-odpady:

Optimalizovat třídění odpadů za účelem recyklace a energetického využití,
včetně štěpkování a kompostování bioodpadů (kompostéry), pokračovat
v likvidaci černých skládek a osvětové činnosti v oblasti ekologie a ochrany
přírody.

- následky
hornické činnosti:

Dokončit likvidaci ropných vrtů a dekontaminaci půd, iniciovat rekultivaci
propadlin po těžbě lignitu.

- podnikatelské aktivity:
Zohlednit v ÚP perspektivu podnikatelských aktivit a vytváření pracovních
míst.
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6. KOMUNITNÍ ŽIVOT V OBCI

Chceme zvyšovat zájem občanů o dění v obci, informovanost a jejich spoluúčast na rozvoji obce.
-Informovanost občanů:

Modernizace informačních zdrojů a médií pro komunikaci
s občany, infokanál, kabelová televize, místní rozhlas, webové
stránky, facebook, Lužický zpravodaj tištěný i filmový,
pravidelné informace o záměrech obce a vývoji financí, výběrových
řízeních, činnosti ZO, Rady, komisí RO výborů ZO, získávání informací
o potřebách občanů.

-služby OÚ, SPOZ:

Vítání občánků,
jubilantům.

-místní spolupráce:

Podporovat činnost občanů ve výborech, komisích, spolcích
a sportovních oddílech, zapojit do samosprávy obce co nejvíce
občanů, spolků, politických stran a hnutí, rozvíjet dobrovolnictví,
spolupráci, vztah k obci a sounáležitost spolků, občanů všech
věkových skupin a jejich zájem o dění v Lužicích, podpora
volnočasových aktivit vhodných pro seniory, teenagery, rodiny
s dětmi.

-regionální spolupráce:

Nadále se aktivně se podílet na činnosti Regionu Podluží a MAS Dolní
Morava, spolupracovat s Městem Hodonín – obcí s rozšířenou
působností.

-mezinárodní spolupráce:

Podporovat činnost Klubu česko-francouzského partnerství, rozvíjet
partnerství s francouzskou obcí Isdes a přeshraniční spolupráci.

organizace

občanských

pohřbů,

blahopřání

7. SOCIÁLNÍ A RODINNÁ POLITIKA
Zaměříme se na rozvoj služeb pro seniory, zajišťovat pomoc osamělým, sociálně slabým
a handicapovaným občanům. Společně vytvářet obec přátelskou k celé rodině.
Koordinace pomoci občanům s profesionálními institucemi a zařízeními stejně jako s Charitou,
římskokatolickou farností, nadacemi či veřejně prospěšnými společnostmi.
Reagovat na aktuálně vzniklé sociální problémy a situace. Usilovat o zajištění prázdninového
programu pro děti zaměstnaných rodičů – např. příměstské tábory.
-financování: Finanční příspěvek obce na služby sociální prevence využívané našimi občany
v Hodoníně, příspěvek obce na rozvoz obědů, mimořádný příspěvek pro
postižené děti, talenty.
-dotace:

Str. 5

Neziskovým organizacím – Klub seniorů Lužice, Klub rodičů a dětí Šrůbek, Parkinson,
SONS, Sluchově postižení, Diakonie Broumov.

-služby:

Zvýšení nabídky služeb pro seniory do domu – nákupy, úklid, drobné opravy,
sociální poradenství.

- osvěta:

Organizování besed, exkurzí, kurzů výpočetní techniky s odborným lektorem, kulatých
stolů, seminářů pro rodiče, seniory a sociálně znevýhodněné občany.

- domovy
důchodců:

Spolupracovat s domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou a dalšími
zařízeními sociální péče při potřebě ubytování našich nesoběstačných, nemocných
či handicapovaných občanů.

8. BEZPEČNOST A DOPRAVA
Budeme komplexně zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku a dopravy v rámci
působnosti obce.
- obecní policie:

Rozšiřovat kamerový systém, zřídit policejní služebnu rekonstrukcí stávajících
školních dílen, zvýšit dobu dohledu obecní policie přijetím druhého strážníka
podílet se na prevenci a zajišťovat represi v oblasti sociálně patologických
jevů (alkoholismus, drogy, vandalismus, polní pych) a dopravních přestupků.

- přestupková komise: Zajišťování vymahatelnosti práva a důsledného dodržování zákonů a vyhlášek
řešení přestupků proti občanskému soužití
- prevence:

- doprava:

Zvyšovat nabídku vhodného využití volného času a zdravého životního
stylu – sport, kultura, zájmová činnost jako alternativu proti užívání alkoholu,
drog a vandalismu, zejména u mládeže.
Aktivní účastí na řešení nadregionálních projektů organizace dopravy (R 55)
předcházet negativním dopadům na dopravní situaci v obci (minimalizovat
kamionovou dopravu a dopravní zatížení obce), zajištění bezpečnosti
dopravy, řešit kapacitu parkovacích míst.

9. PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
Podporovat místní podnikatele, vytvářet předpoklady pro udržení a vytváření pracovních míst.
Podnikatelské subjekty zapojíme do sponzorování zájmové a spolkové činnosti
- drobné podnikání:

Preferovat místní podnikatele, prodej vlastních produktů („tržnice“
v prostoru parkoviště – park Velkomoravská), podporovat nově vznikající
podnikatelské subjekty.

- velké firmy:

Vytvářet podmínky pro zachování provozů a tím i pracovních míst
v katastru obce.
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10. HOSPODAŘENÍ OBCE
Budeme dbát na hospodárné využití peněz z obecního rozpočtu a transparentně hospodařit
s v souladu s rozpočtovými pravidly.
- příjmy:

Zajišťovat investice s podporou dotací, grantů a sponzorů, důsledný výběr
daní a poplatků, prodej akcií VaK a. s. provoz, zisk z provozu fotovoltaické
elektrárny.

- výdaje:

Minimalizovat náklady na spotřebu energií obce (ZŠ, MŠ, OÚ, HALA,
zdravotní středisko, knihovna a školní jídelna, veřejné osvětlení).

- účetnictví:

Systémové uplatňování ekonomických zásad s cílem maximalizovat příjmy
a minimalizovat výdaje v úzké součinnosti s finančním výborem ZO.

Schváleno usnesením ZO Lužice č. 4/23 ze dne 23. 4. 2015
V Lužicích 23. dubna 2015

….………..…………………………
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……………………………….

starosta

místostarostka

Ing. Jaroslav Kreml

Mgr. Jana Ambrožová

