Ludgeřovický zpravodaj – duben 2007
Ptáte se, odpovídáme…
Již několikrát jsem byl tázán na záležitost podávání žádostí o dotace na investiční
akce obce. V současné době má obec Ludgeřovice u Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje podány dvě žádosti o dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
Konkrétně se jedná o žádost o poskytnutí dotace na přípravu projektu „Snížení
energetické náročnosti komplexu budov ZŠ 1.-9. ročník v Ludgeřovicích“, podanou
dne 21.2.2007 na odbor životního prostředí a zemědělství.
Druhou podanou žádostí je žádost o poskytnutí dotace na úpravu světelného
signalizačního zařízení na silnici I/56 – Hlučínská a osvětlení přechodu pro chodce
na téže křižovatce. Jedná se o naši známou problematickou křižovatku u DPS sv .
Mikuláše. Tato žádost byla podána dne 23.2.2007 na odboru dopravy a silničního
hospodářství.
Samozřejmě čekáme na další vhodné výzvy k předkládání žádostí o dotace, o nichž
Vás budeme průběžně informovat.
Mgr. Daniel Havlík
Otevřený dopis ZO týkající se hospodaření obce aneb
zákonem stanovenou investici není nutno problematizovat.
Průběh posledního jednání zastupitelstva obce dne 7.3.2007 jehož hlavním bodem
bylo schválení rozpočtu na tento rok potvrzuje můj již déle trvající názor, že naše
obec se může dostat do vážných finančních problémů, na které můžeme doplatit
v nejbližších letech my všichni. Stále si kladu otázku, kdo uhradí potřebné finanční
krytí ve výši cca 8 mil. Kč, kterou bude muset obec v období příštích asi 10 let
vyčlenit každoročně ze svého rozpočtu k realizaci zákonem stanovené investice
„odkanalizování“ obce. Na uvedenou stavbu se již měly v minulosti každoročně
odkládat podíly získaných prostředků z prodeje majetku obce (na př. z plynofikace)
a něco z rozpočtu k vytvoření potřebné kapitálové rezervy vlastního krytí , navíc na
uvedenou stavbu již měla být vypracována a odeslána žádost k poskytnutí dotace.
V současnosti, kdy obec již prakticky žádné finanční zdroje z prodeje nemůže
očekávat, se místo úspor , schvalují rozpočty deficitní.
Možná,že mé obavy vycházejí z neznalosti problému a že zákonem stanovenou
investici odkanalizování přikládám důležitost, která není pro obec závaznou a
prioritní. Je rovněž možné, že jde o nafouknutou bublinu nedobrého zákona, zákon
bude změněn a realizace se odloží, nebo bude krytá z 90% státem nebo EU v
příštích 20 letech. Je však rovněž možné, že tomu tak není a správní orgány budou
nekompromisně obec sankcionovat a vyžadovat realizaci uvedené investice- v tomto
případě bude stavba krytá z půjček nebo bude realizována cizím investorem (např.
OVAK), a my občané to budeme dlouhodobě splácet formou velmi drahých poplatků
za stočné.
V každém případě máme my občané právo být o průběhu vlastní realizace a
způsobu finančního krytí uvedené investice objektivně informováni. Jsem toho
názoru, že ZO zejména Rada obce musí k této problematice na svých jednáních
zaujmout odpovědnější postoj a zmíněnému problému se nevyhýbat. Je to
jejich povinnost vycházející ze slibu, který skládali a navazujících zákonů o obcích a

vodách, které musí respektovat a zajišťovat jejich plnění. Je nutno připomenout, že
Rada obce nese hlavní tíhu odpovědnosti za vytváření podmínek plnění zákonů,
protože návrh rozpočtu připravuje, předkládá ho ZO ke schválení a následně
zabezpečuje jeho plnění – viz §102 (1) zákona 128/2000Sb.
Mé nesouhlasné stanovisko k návrhům rozpočtů naší obce na r. 2006 a 2007, výzvě
k šetření a vytváření potřebné kapitálové rezervy pro zmíněnou historicky
nejnákladnější investici jsem předkládal písemnou formou před schvalováním na
jednáních ZO. K mým připomínkám nebyla ze strany členů ZO žádná pozitivní ani
negativní reakce, mohu se tedy domnívat, že zákonem stanovené odkanalizování
obce splaškových vod v termínu do 2010 je opravdu „nafouknutá bublina“, ze které
není nutno vytvářet problém, kterých má obec víc než dost. V tomto případě má
zřejmě Rada obce podrobnější informace ke způsobu naplnění čl. II, 6. zákona č.
20/2004Sb. (o vodách) než my občané a má kritická stanoviska k hospodaření a
schvalování rozpočtů naší obce pozbývají na významu. Neomlouvá to však Radu
obce, za povrchní a neúplné informace, které jsou v této záležitosti poskytovány
ostatním členům ZO a nám občanům.
Ing. Bernard Lukáš
Nový zákon o sociálních službách a pečovatelská služba
Vážení čtenáři, uživatelé našich služeb a příznivci Charity Hlučín,
dovolte mi seznámit Vás se změnami, které s sebou přinesl zákon o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. Každý z nás vstřebává informace přicházející z médií i
úřadů, ale my bychom rádi uvedli na pravou míru některé informace, které se dotýkají
konkrétně naší organizace.
Často jsou kladeny otázky, jaké služby poskytujeme. V tomto ohledu žádné výrazné
změny nejsou a zjistíte to z přiloženého ceníku. Co se týče ceny za služby, ta se sice
zvýšila, ale v současnosti máte možnost, pokud jste opravdu „potřební“, s pomocí
rodinných příslušníků nebo sociálních pracovníků, zažádat si na Městském úřadě
v Hlučíně o „příspěvek na péči“. Ten nahradil dosavadní „bezmocnost“ vyplácenou k
důchodu a zároveň Vám dává větší pravomoc rozhodovat o tom, od koho si sociální
služby nakoupíte. Příspěvek na péči tedy slouží pouze k úhradě sociálních služeb, ať
Vám je poskytuje Charita, jiná organizace nebo třeba Váš rodinný příslušník.
Ti z Vás, kteří naše služby využívají, již také zjistili, že se uzavírají nové smlouvy,
které jsou dokonalejší a přesnější. A samozřejmě odpovídají požadavkům
zmiňovaného zákona.
Budete-li mít jakékoliv dotazy a bude-li se chtít dozvědět více o službách, které
poskytujeme, můžete se na nás s důvěrou obrátit na telefonním čísle 595042368
nebo e-mailem na adrese andrea.strachotova@charitahlucin.cz .
Andrea Strachotová, DIS, vedoucí pečovatelské služby
CENÍK PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB

Kód
služby

Název služby

Jednotka
výkonu

Cena za
jednotku

A-1

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

1 hodina

85 Kč

A-2

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek

1 hodina

85 Kč

A-3

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru

1 hodina

85 Kč

A-4

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

1 hodina

85 Kč

B-1

Pomoc při úkonech osobní hygieny

1 hodina

85 Kč

B-2

Pomoc při základní péči o vlasy (mytí a česání) a
nehty (stříhání)

1 hodina

85 Kč

B-3

Pomoc při použití WC

1 hodina

85 Kč

C-2

Dovoz nebo donáška oběda

1 úkon

17 Kč

D-1

Běžný úklid a údržba domácnosti (bez mytí oken,
vysávání apod.)

1 hodina

85 Kč

D-2

Údržba domácích spotřebičů (otření, omytí apod.)

1 hodina

85 Kč

D-3

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,
například sezónního úklidu, úklidu po malování
(včetně mytí oken, vysávání apod.)

1 hodina

85 Kč

D-4

Donáška vody

1 hodina

85 Kč

D-5

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení

1 hodina

85 Kč

D-6

Běžné nákupy a pochůzky

1 hodina

85 Kč

D-7

Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení
a nezbytného vybavení domácností

1 hodina

100 Kč

D-8

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné
opravy

1 kg

50 Kč

D-9

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho
drobné opravy

1 kg

50 Kč

E-1

Doprovod k lékaři, do zaměstnání, školského
zařízení, na úřady a instituce a zpět

1 hodina

85 Kč

Fakultativní služby (sobota, neděle)

1 hodina

155 Kč

Fakultativní služby (nad rámec běžného provozu;
běžný provoz od 7.00 do 18.00 hodin)

1 hodina

125 Kč

Oběd – cena dle dodavatele

1 porce

36 Kč

F

Charita Hlučín - středisko Sociálně terapeutická dílna

Vážení čtenáři, dovolte, abychom Vás seznámili s novou sociální službou Charity
Hlučín. Na základě zákona o sociálních službách jsme od 1. ledna 2007 převedli naši
chráněnou dílnu v Ludgeřovicích na dílnu sociálně terapeutickou.
Co sociálně terapeutická dílna nabízí?
Účelem služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních
návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Příklady činností: keramická výroba, šicí výroba, odlévání svíček, malování na
hedvábí, batikování, výroba papírových přáníček, drátkování, práce na zahradě (ve
skleníku), domácí práce, atd.
Součástí služby může být dle přání uživatele také nácvik základních dovedností jako
je oblékání, osobní hygiena nebo další sebeobslužné činnosti.
Místo a doba poskytování služby
Služba je poskytována v prostorách Charitního domova sv.Mikuláše v Ludgeřovicích
(bývalá chráněná dílna), a to ambulantně (pondělí – pátek od 7.00 do 15.00 hodin).
Komu je služba určena?
Osobám nad 15 let se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení, které
nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Služba je tedy nabízena lidem po úraze, upoutaným na invalidní vozík, osobám jiným
způsobem těžce tělesně postiženým, osobám duševně nemocným. Dále těm lidem,
kteří se z důvodu svého zhoršeného zdravotního stavu dostali do těžké psychické, či
životní situace a jsou v důsledku toho ohroženi sociálním vyloučením a hrozí jim
nebo již mají narušený kontakt s běžným sociálním prostředím.
Blíže se o této službě můžete informovat na níže uvedených kontaktech.
Kontakty:
Charita Hlučín, Sociálně terapeutická dílna Ludgeřovice
Adresa: Domov sv.Mikuláše, Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
Kontaktní osoba: Michal Tvrdý, vedoucí
Tel.: 595 053 929, 603 502 618,
E-mail: chranena.dilna@charitahlucin.cz,
Web: www.charitahlucin.cz
Hasičská prevence
Článek informuje občany o tísňových číslech a oznamování mimořádných událostí.
Právě v dubnu se opět setkáme v praxi s pověrou, která lidi straší
odedávna. 13. dubna bude pátek, což pro mnohé znamená den
neštěstí a útrap, neboli „pátek třináctého“. Hasiči proti této pověře
bojují, v tento den např. často pořádají Den otevřených dveřích či
vedou debaty a přednášky pro své spoluobčany. Já v tomto měsíci
prevence zkusím vysvětlit základní poznatky o volání a výjezdu
hasičů.

Začneme základem a to telefonním číslem:
Telefonní čísla:
Jsou
národní(platí v naši zemi):
150 hasiči
155 záchranná služba
156 městská policie
158 Policie ČR
a evropské:
112 „evropské číslo tísňového volání“ pro všechny složky integrovaného
záchranného systému (určeno pro cizince,popř. kdy je nutný zásah více složek IZS,
popř. kdy není možno se dovolat na výše uvedená národní čísla tísňového volání).
Základní fakta:
 Volání na tato čísla je bezplatné, taktéž výjezd vozidel občan v tísni neplatí.
 Pozor, zneužití linky je trestné - blokujete operačního důstojníka, který nemůže
vyslat pomoc někomu opravdu v ohrožení, navíc Vaše volání lze vystopovat a
poslat tam hlídku Policie ČR.

Kam se dovolám, když číslo vytočím?
linka 150
z pevného telefonu
na operační a informační středisko hasičského záchranného sboru do bývalých
okresních měst (Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a CTV Ostrava).
z mobilního telefonu
se dovoláte z kteréhokoliv místa v kraji na CTV Ostrava. Budete okamžitě spojeni na
příslušné operační středisko nebo operátor zajistí vyslání pomoci na místo události.
linka 155
pevný telefon
Dovoláte se na operační středisko zdravotnické záchranné služby v Bruntálu, Frýdku
- Místku, Havířově, Karviné, Krnově, Novém Jičíně, Opavě, Třinci, Vítkově a do CTV
Ostrava.
mobilní telefon
CTV Ostrava.
linka 156
pevný telefon
příslušná služebna městské policie ve městě, ze kterého je voláno, popř. ze spádové
oblasti.
mobilní telefon
CTV Ostrava přijímá volání z Ostravy, z Havířova, Karviné, Orlové, Bohumína a
Hlučína, Opava přijímá volání z Opavy, Nový Jičín přijímá volání z Nového Jičína,
Kopřivnice a Studénky, Bruntál přijímá volání z Bruntálu a nejbližšího okolí, Krnov
přijímá volání z Krnova a nejbližšího okolí, Frýdek-Místek přijímá volání z FrýdkuMístku a z okolních obcí, zejména z Frýdlantu nad Ostravicí, Třinec přijímá volání z
Třince a z Českého Těšína a Jablunkova.

linka 158
z pevného i mobilního telefonu se dovoláte na operační středisko Policie ČR
v bývalých okresních městech.
Při volání z mobilu
Je nutné kromě běžných informací (co se stalo, kde se to stalo, kdo volá, telefonní číslo)
uvádět u adresy místa mimořádné události i obec, protože všechny tyto hovory v
Moravskoslezském kraji na 150, 155 a 112 jsou směrovány na Centrum tísňového volání
v Ostravě. Operátor pak zajistí předání hovoru místně příslušnému operačnímu
středisku.Operátoři hovoří anglicky, německy a česky.
Při volání na tísňovou linku…
se snažte se zachovat klid a rozvahu, rozmyslet se, co chci říct a hovořit
srozumitelně.Uveďte CO se stalo (např. požár v bytě, dopravní nehoda, únik
nebezpečných látek),

KDE

se to stalo (adresa, obec; pokud neznáte název ulice,

všímejte si orientačních bodů např. obchodní dům a popište okolí), své jméno (KDO
volá), číslo telefonu, ze kterého voláte.
!!! Nikdy nezavěšujte, dokud vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve (pro případ
upřesnění informací o mimořádné události) !!!

Dopravní nehoda – volání na tísňovou linku
Mimo základní údaje – co se stalo, kde se to stalo a kdo volá, jsou pro správné
rozhodnutí operátora tísňové linky důležité další informace:
• _ zda je někdo zraněn,
• _ zda je nutno vyprostit postižené osoby,
• _ zda z dopravních prostředků něco nevytéká,
• _ přesné místo dopravní nehody – v kterém směru komunikace se DN stala, pokud
lze zjistit – tak číslo komunikace, popř. na kterém km, u které odbočky atd.
Zásada:
Po prvotním oznámení co se stalo, odpovídejte stručně a jasně na dotazy operátora
tísňové
linky. Nic neurychlíte, když všechny informace vychrlíte během několika sekund!
Operátor si je totiž všechny nezapamatuje, navíc má před sebou v počítači určitý
formulář (Příkaz k výjezdu), který vypisuje, takže Vám ty otázky klade přesně podle něj,
od začátku do konce.
Hasiči už nehasí, jsou to služky pro všechno
Takže je volejte:
• pokud hoří,
• pokud se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé,
pokud se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob,
případně životní prostředí,
• pokud jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr …) ohroženy životy, majetek,
životní prostředí.
• pokud se nemohu dostat do bytu a hrozí nebezpečí z prodlení.(V bytě je dítě,
starší osoba, případně je ohrožen majetek např. zapnutá žehlička, vařič, atd. …),
• v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.,
• v případě ohrožení bodavým hmyzem (POZOR, pouze akutní ohrožení!!!),

•

v dalších případech, kdy je ohrožen lidský život nebo zdraví.

(Zásah JSDH Ludgeřovice, 2. března 2007, Markvartovická ul.)

Pozn. Byly použity materiály HZS MSK
David Lange, člen JSDH a OZ obce Ludgeřovice

Než se začal stavět náš současný kostel - pokračování
Kostel také přinášel lidem vzdělání. Od roku 1672 prakticky až do konce 19. století
byly v Ludgeřovicích jen církevní školy. Ty, spolu se skutečností, že v kostele se
vždy zpívalo „po našemu“ také mají velkou zásluhu na tom, že si zdejší obyvatelé
přes značný germanizační tlak uchovali svůj „moravský“ mateřský jazyk.

Dřevěný kostelík byl nahrazen zděným, postaveným v letech 1795 až 1798 nad
silnicí do Markvartovic v místě bílého kříže před současným kostelem. Byl rovněž
zasvěcen sv. Mikuláši. V době stavby tohoto kostela Ludgeřovice už více než 50 let
patřily k Prusku. Jak je patrné i z dobového obrázku, pod kostelem za silnicí do
Markvartovic již v té době stála budova školy, která několikrát rekonstruována
vydržela až do roku 1985. S rozvojem dolů a hutí v Ostravě a okolí rostl i počet
obyvatel. Mezi roky 1850 až 1900 se v Ludgeřovicích počet obyvatel zdvojnásobil (z
1000 na 2000). Podobně rostl i počet obyvatel v obcích Koblov, Petřkovice a
Markvartovice, které patřily k filiální farnosti Ludgeřovice. Pro tak velký počet
věřících nestačil ani kostel v Hlučíně, ani ten v Ludgeřovicích. Církev, obec i vrchnost
(hrabě Rothschild) proto od poloviny osmdesátých let 19. století začali uvažovat o
zřízení řádné farnosti a o postavení nového kostela v Ludgeřovicích. Farnost
Ludgeřovice byla ustavena od 1.7.1903, patřilo do ni celkem 5000 věřících
z Ludgeřovic, Koblova, Markvartovic a Petřkovic. Prvním farářem byl jmenován P.
Alois Bitta původem z Dolního Benešova. V Ludgeřovicích však chyběla budova fary,
zcela nedostatečné byly i hospodářské budovy a kostel zdaleka velikostí nestačil pro
tak velký počet farníků. P. Bitta byl naštěstí muž činu. Ještě na podzim roku 1903
byla dokončena stavba farního komplexu, tj. fary, stodoly, chlévů, toho komplexu,
který stojí dodnes (stodola a chlévy byly počátkem 21. století rekonstruovány na
Charitní dům pokojného stáří). Cihly na stavbu byly dodány z nedaleké, tehdy nové
hlučínské cihelny pana Josefa Holusche (původem stejně jako p. Bitta z Dolního
Benešova), ten byl i projektantem a stavitelem. Písku bylo kolem dost, dřevo bylo
z farského lesa. Vedle rozsáhlého nového červeného farního komplexu však vypadal
tehdejší bílý kostelík trochu jako trpaslík. Byl nejvyšší čas pustit se do stavby nového
velkého kostela. Mezi budovou fary a bílým kostelem už bylo pro něj rezervováno
místo. Bylo potřeba zajistit financování v rozsahu kolem jednoho milionu tehdejších
marek, vypracovat projekt, získat stavební povolení a začít stavět. Bylo velkým
štěstím, že farářem naší farnosti tehdy byl neuvěřitelně agilní, cílevědomý a obětavý
P. Alois Bitta. Bylo podivuhodné, jaké našel pro věc pochopení a nadšení u svých
farníků, v ludgeřovické farnosti nastala tehdy atmosféra hodně podobná té
v Čechách a na Moravě, když se tam sbíralo na stavbu Národního divadla. Kdyby
tehdy p. Bitta nebyl nebo by chybělo to veliké nadšení u farníků, kdoví, jaký a jestli
vůbec by nějaký nový kostel na počátku 20. století v Ludgeřovicích vyrostl.
O samotné stavbě příště...
A. Vjačka
Famózní vítězství
Dne 26.2.2007 se chlapci
ZŠ Ludgeřovice zúčastnili 1.
kola v košíkové, které se
konalo v Kravařích. Po
pečlivě přípravě a trénincích
s panem zástupcem ředitele
Mgr.Slavomírem Víchou
žáci Tomáš Weiper,
Vladimír Kaňa, Karel Placek
,Martin Koláček, Jiří Štěpán,
Jakub Dostál, Marek

Poruba, Honza Konečný a kapitán družstva Jaromír Bohačík dosáhli vítězství!!!
Porazili družstva Bolatic, Kravař a Bohuslavic. Tím postoupili do okresního finále
v Opavě. Do Opavy přijeli vesele naladěni i přesto, že je čekala tvrdá konkurence.
Okresní finále proběhlo 1.3.2007 mezi týmy Opava Vrchní, Opava Otická, Budišov,
Opava Englišova a Opava T.G.M. a neuvěřitelné se stalo skutečným. Ze skupiny
postupili s přehledem a ve finále se utkali s Opavou Englišovou. Hra byla z pohledu
trenéra a fanclubu (Říhová, Pastrňáková, Herberová, Dostál, Placek) velice
vydařená, neboť všechny soupeře s přehledem porazili! Trenér družstva koupil všem
sladkou, zaslouženou odměnu. Nyní nás čeká reprezentace okresu v krajském kole.
Držte nám palce.
Karel Placek, žák 9. třídy

Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje následující příspěvky :
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 7.3.2007
v Obecním domě v Ludgeřovicích.
Nejen chlebem jsme živi! – článek o aktivitách Klubu důchodců na Vrablovci (Evald
Jurček).
Upozornění na bezplatnou právní poradnu.
Oznámení o očkování psů.
Rozlosování městských soutěží našich fotbalových družstev v jarní části soutěže
2006/2007.
Článek Severomoravského sdružení pro zemní plyn o bezpečnosti při distribuci
zemního plynu.
Oznámení o změně půjčovní doby v obecní knihovně.
SOS radí a informuje (Petra Vaňková).
Výsledky mapování šelem v Beskydech (RNDr. Dana Bartošová).
Reklamy:
•

RWE Group,

•

Helmut Šafarčík - Úklidová služba, Autokosmetika,

•

Čalounictví Pěntka.

Jízdní řády autobusů č. 56.
A. Vjačka

