Ludgeřovický zpravodaj – srpen 2007
Vážení spoluobčané,
v červencovém Zpravodaji jsem psal o skutečnosti, že ani o prázdninách rozhodně
nebudeme na obci odpočívat. Hovořil jsem o výměně oken hlavní budovy základní
školy. Několik spoluobčanů se mne ptalo, kolik vlastně výměna oken bude stát.
Rozhodně to není zanedbatelná částka, výměna všech 96 oken včetně vnitřních i
venkovních parapetů a stavebních úprav vyjde na částku 1 499 987,- Kč. Výběrové
řízení na kompletní dodávku vyhrála firma ADITUS CZ, s. r. o.
Co se týče oprav místních komunikací, byla firmou Strabag, a. s., provedena oprava
asfaltobetonového povrchu ulic Horní, Na Kopaninách, Nad Tratí, Rybářská, U
Hřiště, U Lípy, a Vtipná. V těchto případech se jednalo o kompletní opravu povrchu,
ať již celých ulic nebo jejich částí, a celková suma činí 1 822 279,- Kč. Chápu, že
jsou zde i další ulice, jejichž povrch není v pořádku a vyžaduje opravu, ale obecní
rozpočet není bezedný. Určitě však plánujeme dle možností další opravy.
Mimo kompletní opravy povrchů jsme rovněž nechali provést opravy výtluků na
dalších ulicích a v podstatě po celé obci. Konkrétně se jedná o ulice Dlouhá,
Hlučínská (u Motorestu a autobusová zastávka U Kostela), Finské domky, Krátká,
Lipová, Luční, Nádražní, Na Kopaninách, Na Návsi, Na Rozhraní, Na Výběhu, Nad
Lukami, Nad Vodárnou, Okružní, Požární, Pod Poštou, Slepá, Uzavřená, U Statku,
Vrablovec, Vrablovecká a Výjezdní. V několika případech jsou zde zahrnuty i opravy
propadlých kanálů či částí vozovky. Tyto opravy provedla firma Milan Vavrla –
STABIT a celková cena činí 570 925,- Kč. Jak vidno z tohoto výčtu, rozhodně se
jedná o velmi nákladnou záležitost, nicméně bylo zapotřebí opravy provést, neboť po
další zimě by mohly být nutné výdaje na opravu mnohem vyšší.
Podali jsme také žádost o dotaci. Konkrétně se jedná o dotaci na přípravu všech
projektových podkladů k výstavbě víceúčelové sportovní haly v areálu ZŠ Hlučínská,
o níž se už hovoří několik let. Bohužel, stále ještě čekáme na vypsání jakékoliv výzvy
k podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace v obci. Podle posledních informací
by snad měla pevní výzva být zveřejněna v říjnu 2007. ávěrem mi dovolte popřát vám
všem klidné prožití druhého prázdninového měsíce, hezké počasí (snad již ne tak
horké) a dětem mnoho prázdninových zážitků.
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce
Setkání jubilantů obce – červen 2007
Již tradičně, jako každým rokem, uspořádala Obec Ludgeřovice setkání s jubilanty
obce, tzn. s těmi, kteří v daném roce oslavují 80 let a více.
8. června 2007, krátce po 14. hodině, se naši nejstarší spoluobčané začali sjíždět do
Obecního domu, kde se slavnostní setkání uskutečnilo. Svou účast potvrdili příchozí
svým podpisem do pamětní knihy Obce Ludgeřovice.
Slavnost zahájila p. Vlasta Bortlíková, která uvítala starostu obce Mgr. Daniela
Havlíka, místostarostku obce Mgr. Helenu Piprekovou, členku rady obce MUDr.
Taťánu Kačmařovou a tajemníka Obecního úřadu Ludgeřovice Bc. Ing. Jinřicha
Hudečka a především všechny jubilanty a také ty, kteří doprovodili naše jubilanty na
toto setkání. Starostu obce uvedla matrikářka p. Gabriela Kupcová a požádala ho o

přednesení slavnostního projevu. Poté starosta předal kytici a dárek přítomnému
nejstaršímu občanu Obce Ludgeřovice p. Alfonsu Böhmovi, který v letošním roce
oslaví 102 let, a vyzval přítomné ke slavnostnímu přípitku. Popřál všem hodně zdraví
a spokojenosti. Následovaly osobní gratulace a předání dárků starostou a
místostarostkou obce.
Průběh setkání vyplnil svým hudebním vystoupením pan Černohouz s partnerem. Tu
správnou atmosféru však navodila svým programem skupina „Vrablovečtí
harmonikáři“ – členové Klubu důchodců na Vrablovci. Zahráli a zazpívali nejen
známé lidové písně, ale i písně z vlastní tvorby.
Přítomní jubilanté si mezi sebou nejen popovídali, zavzpomínali na léta minulá, ale
mnozí si i zanotovali známé písničky. Odměnou pro organizátory byly rozzářené
tváře přítomných. Všichni se můžeme těšit opět na příští rok, kdy se sejdeme znovu.
Vlasta Bortlíková

Jubilanti
V měsících květen až srpen 2007 slaví významné jubileum tito občané:
Urbánková Františka – 85 let
Plac Richard – 85 let
Jurček Evald – 80 let
Chrubasík Pavel – 90 let
Adamcová Valtruda – 80 let
Heindrich Arnošt – 80 let
Konečná Marie – 93 let
Biskup Bernard - 85 let
Harazimová Marie – 90 let
Smolková Žofie – 90 let
Poruba Alois – 85 let
Haiduková Gertruda – 80 let
Všem těmto našim milým jubilantům přejeme do dalšího života mnoho zdraví, štěstí a
pohody.
H. K.
Oslavy 80. výročí hasičů na Vrablovci
V sobotu 9. června 2007 – v tento den se v hospodě na Vrablovci konaly oslavy 80.
výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů na Vrablovci. Sbor byl založen 9.
ledna 1927 v HOSTINCI U VRABCE na Vrablovci s majitelem Adolfem Otiskem
starším. V tento den byla svolána 1. valná hromada s počtem 21 členů. Výbor měl 15
členů, vesměs z řad horníků, kde prvním starostou hasičů byl zvolen p. Adolf Otisk
starší, horník – hostinský. Členstvo bylo většinou z řad horníků, kde postupně
narůstalo. Jednatelskou práci vykonávali učitelé.
Těchto dnešních oslav se zúčastnilo 39 členů a 21 hostů. Osm členů se
z neodkladných důvodů omluvilo.
Jako pozvaní hosté se dostavili tito zástupci: za OÚ Ludgeřovice – starosta Mgr.
Daniel Havlík a místostarostka Mgr. Helena Pipreková, dále SDH Ludgeřovice,
Markvartovice, Šilheřovice, Hať a Bobrovníky, ČČK Vrablovec, KD Vrablovec a
bývalý starosta SDH Vrablovec p. Erich Važík.
Slavnostní schůze byla zahájena v 17.15 hodin uvítáním členů a hostů, uctěním
památky zemřelých členů za 80 let a hlavním bodem – zprávou o činnosti SDH
Vrablovec za dobu od roku 1927 do roku 2007. Slavnostní projev k celé činnosti SDH
Vrablovec za dobu 80 let přednesl jednatel p. Josef Klapec, který byl velmi obsáhlý a
pro mnohé účastníky velmi pozorný. Po tomto delším projevu nastaly zdravice hostů
a členů.

Za 80leté působení sboru k dnešnímu dni se na tomto podíleli hlavní členové výboru,
což v různých obdobích bylo 10 starostů, 9 jednatelů, 13 velitelů, 10 pokladníků.
Nejvyšší počet členů byl 108 a 30 žáků z řad chlapců a dívek. Nejbohatší léta v naší
organizaci byla od roky 1975 do roku 1987.
Stav členstva po 80 letech je 47 členů, z toho 34 mužů a 13 žen. Průměrný věk
členstva je 54 let. Mládež není žádná. Z hasičské zbrojnice se utvořil „Společenský
dům“. Dva členové se dožili 80 let a jsou jediní pamětníci od založení hasičů na
Vrablovci.
V 19.00 nastalo pro členy a hosty slavnostní pohoštění, kde následně hrála hudba
k tanci a poslechu pro všechny přítomné, kdo přišel. Vstup byl volný. Konec celé
slavnostní schůze i se zábavou byl ve 24.00 hod.
V závěru děkujeme všem členům a hostům za účast na našem slavnostním
shromáždění. Zároveň děkujeme Obecnímu úřadu Ludgeřovice za sponzorský dar
k našemu 80. výročí.
Josef Klapec, jednatel SDH Vrablovec
Královský nástroj a jeho osudy
Rádi bychom vás pozvali na jednu z dalších akcí, pořádaných u příležitosti oslav
stého výročí posvěcení našeho kostela sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.
Tentokrát to bude v sobotu 25. srpna 2007 v 18.00 hodin a sejdeme se ve chrámu
sv. Mikuláše, a to na přednášce s názvem Královský nástroj a jeho osudy. Zajímavé
nahlédnutí do historie vzniku varhan jako hudebního nástroje si pro vás všechny
připravil pan Lukáš Kubenka. Určitě je to člověk, který má k danému tématu co říci.
Vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor duchovní hudba
(varhany, varhanní improvizace, dirigování, gregoriánský chorál). Vyučuje na
Církevní střední varhanické škole v Opavě, je hlavním varhaníkem v katedrále
Božského Spasitele v Ostravě, koncertoval na mnoha místech v ČR, Itálii a
Německu. Mnozí jsme ho slyšeli hrát v našem kostele na Koncertě pro Charitu
Hlučín.
Po přednášce se rozezní i píšťaly našich krásných varhan, a to pod rukama místních
varhaníků i pozvaných hostů. Každý zahraje zhruba desetiminutovou ukázku z díla
svého oblíbeného autora.
Věříme, že naše pozvání přijmete a že se sejdeme poslední srpnovou sobotu
v hojném počtu. Za všechny, kteří toto setkání připravují, se na vás těší
Jirka Kohoutek a Petr Mőnster
Sportovní odpoledne na hřišti TJ
Tradiční uspořádání sportovních soutěží dětí všech věkových kategorií se konalo
v neděli 10. června 2007 na travnaté ploše hřiště TJ.
I když slavností a různých oslav se koná pro děti dost, tyto soutěže jsou ryze
sportovní. Každý si může ověřit svou šikovnost a fyzickou zdatnost před diváky, kteří
jim neustále fandili. U těch nejmenších se cenila alespoň odvaha. Jak je vidět podle
fotografií, děti rostou a nastupují další generace. Snad je to bude motivovat více ke
sportu a v budoucnu budou vzpomínat, že v Ludgeřovicích sbírali první medaile a
diplomy.

Zkrátka nepřišli ani ti poražení. Rozdávaly se odměny formou dobrůtek, obrázků,
průpisek aj.
Účast na těchto akcích bývá vždycky velká. K tomu, abychom všechno zvládli, je
třeba hodně dobrovolných a obětavých pořadatelů. Samozřejmě také sponzorů.
Do soutěží i pomoci se zapojili rovněž naši mladí kluci ze Sboru dobrovolných hasičů
pod vedením velitele J. Pudicha. Předvedli ukázku zásahu při požáru a následně
několik ukázek požárního útoku. Instruktorem mladých hasičů je pan R. Lange.
Myslíme si, že vše, co poskytneme našim dětem na hřišti formou her, motivujeme je
k vlastní aktivitě dokázat něco pozitivního v životě, i když ne každý musí být vždy
první.
Sponzoři akce: Obec Ludgeřovice, Potraviny Slávie, p. Pavla Hudečková, salón
Šárka, p. Josef Kroker, p. Helmut Šafarčík, Řeznictví p. Krejčího, p. Karel Juraštík, p.
Borovský, fa Vodafone, p. Lubomír Dočkal.
Irena Florková
Vysvětlení k obsahu článku v LZ 4/2007 „Otevřený dopis ZO týkající se
hospodaření obce aneb zákonem stanovenou investici není nutno
problematizovat.“
Po zveřejnění výše uvedeného článku v LZ ve 7/2007 se obrátilo na mne několik
občanů s připomínkou, že obsahu uvedeného článku nerozumí, jaký má vlastně
smysl a proč měním svůj dlouhodobě prosazovaný názor o nutnosti zřízení obecní
kanalizace splaškových vod.
Z jejich dotazu jsem byl zaskočen, přečetl jsem si několikrát obsah mého článku,
přičemž jsem v něm nenalezl jedinou větu, která by stavbu kanalizaci odpadních vod
zpochybňovala. Pro objasnění a upřesnění doplňuji článek následovně:
Smyslem obsahu článku bylo probudit zvolené orgány obce, to je zastupitelstvo obce
a obecní radu, z jejich lhostejnosti až nezodpovědnému přístupu k výdajové položce
obecních financí. Nelze přece očekávat, že finančně velmi nákladná stavba
kanalizace nám bude plně uhrazena z prostředků státu nebo EU, aniž si obec zajistí
potřebné vlastní krytí. Podle dosud platných pravidel k získání dotací platí, že
minimální vlastní finanční krytí činí cca 25% celkových nákladů investiční stavby. Máli odhadem naše kanalizace odpadních vod činit 400 milionů korun a bude-li
například stavba rozložena na 5 etap, musí obec z vlastních prostředků mít
k dispozici pro každou etapu 20 mil. Kč, jinak dotaci nedostane. Z uvedeného je
zřejmé, že orgány obce po vydání zákona „o vodách“ č. 20/2004 Sb. měly započat
s šetřením. Nestalo se tak, naopak v minulosti i pro tento rok místo úspor schválili
naši zastupitelé výdaje vyšší než očekávané příjmy, v minulosti vytvořená finanční
rezerva získaná mimo jiné i z prodeje majetku obce (například akcie, obecní
plynovody apod.) tak postupně klesá, navíc o její výši nejsme my, občané,
informováni (hodnota fin. rezervy v Kč. není v usnesení ZO č. 3, bod 6.a) –
schvalování rozpočtu, ani v usnesení ZO č. 4, bod 4 – závěrečný účet obce).
Dále bylo záměrem článku připomenutí členům Rady obce, že jsou to oni, kteří ze
zákona připravují návrhy pro jednání zastupitelstva, tedy i návrh příjmové a výdajové
části rozpočtu a následně po jeho schválení zabezpečují jeho plnění. Nesou tedy
zodpovědnost za skladbu a čerpání rozpočtu, rovněž za plnění a dodržování zákonů
souvisejících se samostatnou působností obce. Má-li být ze zákona obec
odkanalizována již koncem r. 2010, pak něco není v pořádku. Buď Rada obce

připravuje žádost o odklad termínu, nebo připravuje jiné řešení, o kterém my, občané
však nic nevíme. Smyslem mého článku byl požadavek vznesený členům Rady obce,
aby zlepšili kvalitu a pravidelnost poskytování informací o stavu přípravy větších
investičních staveb, tedy i stavby kanalizace odpadních vod. Strohá informace na
internetu od Ing. A. Vjačky, který není členem ZO, je nepostačující, navíc internet
většina občanů nemá. Rada obce má 5 členů, komu byla zmíněná stavba kanalizace
přidělena k operativnímu řešení, ten ať nás průběžně prostřednictvím LZ informuje.
Nemíním tím starostu, má problémů k řešení víc než dost, pokud však ze zbývajících
4 členů rady nikdo technickému řešení investičních staveb nerozumí, pak je skladba
obecní rady špatná a zvolené zastupitelstvo by mělo problém neprodleně řešit.
Ostatně jsem již vznesl kritiku ke složení Rady obce na ustavujícím jednání
zastupitelstva obce v 11/2006 a na internetu – Ludgeřovice net 8. 11. 2006.
Děkuji občanům obce za vznesené dotazy a připomínky, jsem příjemně překvapen,
že vůbec někdo mé články čte.
B.L.
Jak to funguje ve školce na Vrablovci
Konec školního roku oslavují všechny děti ve školách i ve školkách a neminulo to ani
nás. Když se loučíme s dětmi, které chodí od svých tří let, věřte, že i nám to je líto, že
nás opouštějí. Za tu dobu nám vždy přirostou k srdci nejen děti, ale i rodiče.
Pak spolu s kolegyní Pavlou Olšákovou začneme bilancovat, jak ten školní rok utekl,
co jsme děti naučily a jak se doba mění mílovými kroky kupředu.
Počítače, výuka anglického jazyka, plavání, výlety, divadla, slavnosti, to vše se už
bere jako samozřejmá věc, tak by to mělo probíhat na všech školkách. Ale
nezapomínáme ani na klasické lidové tanečky a písničky – jsme přece z Ludgeřovic.
Naše školka je tak trochu z ruky od centra Ludgeřovic, ale kdo tudy projíždí z Rovnin
autobusem č. 67 nebo na kole, tak vidí, jak se tady hodně věcí změnilo, samozřejmě
k lepšímu. Jak vybavení pro děti na školní zahradě, tak i uvnitř budovy. Akorát
trošičku vylepšit šedivou fasádu a budeme krásným „centrem“ Vrablovce.
To, že školka patří pod Základní školu v Ludgeřovicích, nemusím psát, to je známá
věc už čtyři roky a naše paní ředitelka Mgr. Helena Pipreková spolu s vedoucí
učitelkou Pavlou Olšákovou se snaží, aby prostředí, ve kterém tráví děti spoustu
času, odpovídalo všem normám.
Není tomu tak dávno a málem se školka měla uzavřít pro nedostatek dětí. Dneska je
situace úplně jiná. Dětí do naší jednotřídky dochází 28 a další zájemce musíme
bohužel odmítat.
Jediný problém se spojením k centru Ludgeřovic – škola, kostel, lékař, obecní úřad,
pošta aj. – je „nějaká cesta“. Procházkou přes „Ostříž“ to jde, ale pryč je ta doba, kdy
cestu zdolávali naši prarodiče, které i já pamatuji.
Jsme ale velcí optimisté a myslíme si, že za pár let budeme psát úplně o něčem
jiném a doufám zase lepším.
Krásný zbytek léta, prázdnin a dovolených všem čtenářům Zpravodaje přeje kolektiv
zaměstnanců – Irena Florková, Pavla Olšáková a školnice Ivana Plaskurová.
Irena Florková

Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje:
8 fotografií vítězů k článku „ Sportovní odpoledne na hřišti TJ“.
Fotografii tabla za školní rok 2006 – 2007 k článku „Jak to funguje ve školce na
Vrablovci“.
Články:
-

„Nemůžete prokázat své rodné číslo žádným dokladem. Nevíte kam se
obrátit?“

-

„Fotbalová sezona 2006-2007 TJ Ludgeřovice“.

-

„Rozlosování krajských soutěží našich družstev v podzimní části soutěže
2007/08“.

-

„Rozlosování městských soutěží našich družstev v podzimní části soutěže
2007/08“.

Reklamu na koupi rodinného domu v Ludgeřovicích a okolí.
Jízdní řády autobusů linek 94, 98, 70.
Informace Obce Ludgeřovice občanům o kontaktech a úředních hodinách obecního
úřadu a knihovny.
A. Vjačka

