Ludgeřovický zpravodaj – září 2007
Vážení spoluobčané,
září znamená pro mnohé z nás konec prázdnin a dovolených. Děti školou povinné
opět zasedly zpět do školních lavic, ty starší většinou s mírnou nechutí a smutkem, ty
mladší a zejména prvňáčci s radostí a očekáváním. Rodičům nastává perné období
s hlavním úkolem, jak donutit své prázdninami ještě rozjívené ratolesti opět alespoň
trošku ctít školní pravidla a zase se učit.
Bohužel, denně se setkáváme se skutečností, že mnozí občané a jsou mezi nimi
zřejmě i rodiče, se snaží vychovávat děti, ale sami se pravidly slušného chování
neřídí. Před několika dny jsem spolu s vedoucí ostravského oblastního pracoviště
Zemědělské vodohospodářské správy paní ing. Lokajovou procházel v rámci kontroly
tok Ludgeřovického potoka a pohled to byl v mnohých místech skutečně žalostný.
V potoce plavalo množství jablek, posekané trávy, větví různých plastových lahví,
kelímků a podobných věcí, které do vody skutečně nepatří. Na jedné straně se
zlobíme na správce toku, že by mohl potok udržovat lépe, na druhé straně do něj
naházíme cokoli, však ono to někam doplave. Stačí pak jedna zapříčená větev, na ni
se nabalí další odpad a když zaprší, máme tu slušnou přehradu. Mnoho lidí se dnes
ohání ochranou životního prostředí. Chápu, že náš potok čistý určitě není, ale snad
jej nemusíme ještě takto „zkrášlovat“.
Dalším nešvarem je údržba některých soukromých pozemků. Technická četa obce
se snaží udržovat obecní pozemky v co nejlepším stavu, což je v tomto období při
intenzivním růstu trávy a množství pozemků práce skutečně perná. Pohled na
některé soukromé pozemky (a není jich málo) je z tohoto pohledu skutečně zoufalý.
Někde je tráva vyšší než plot a majitel se k posekání nemá, pokud už poseká, klidně
nechá trávu ležet a nevadí mu, že může obtěžovat široké okolí jednak zápachem (a
hnijící tráva zapáchá pořádně), ale také hmyzem a hlodavci, kteří se v trávě drží.
Závěrem mi dovolte popřát všem dětem úspěšný start do nového školního roku,
rodičům pevné nervy se svými dětmi a nám dospělým ještě mnoho hezkých dnů a
večerů například na zahradách s hezkým pohledem i na okolní udržované pozemky.

Mgr. Daniel Havlík, starosta obce
Pracovní návštěva Putnoku
Ve dnech 20.-22.8.2007 navštívila delegace z Ludgeřovic maďarské družební město
Putnok. V rámci oslav státního svátku sv. Štěpána byla podepsána Smlouva o
partnerské spolupráci mezi městem Putnok a obcí Ludgeřovice na léta 2007-2010.
Tato smlouva se týká spolupráce v oblasti vzájemné výměny zkušeností, kulturněspolečenských, sportovních a podnikatelských aktivit a navazuje na podobnou
smlouvu, kterou jsme před nedávnem podepsali se slovenským partnerským městem
Tisovec. Ostatní členové tzv. Visegrádské čtyřky – Putnok, Tisovec a polský Nowy
Žmigród tuto smlouvu již podepsali, chybí pouze dojednat obdobnou smlouvu mezi
námi a Nowym Žmigródem.
Musím přiznat, že představitelé i občané Putnoku byli skutečně velmi vstřícní a
ochotní, podrobně nám ukázali vše zajímavé ve městě i okolí, opakovaně vyzývali ke

spolupráci škol, spolků a zájmových sdružení, sportovců i podnikatelů. Součástí
oslav bylo rovněž kladení věnců k soše sv. Štěpána, slavnostní mše, společné
jednání se zastupiteli a dalšími význačnými občany města. Chtěl bych touto cestou
poděkovat našemu tlumočníkovi panu Kosztolanyimu za jeho tlumočení, neboť přece
jen byla jazyková bariéra značná a bez jeho výrazné pomoci bychom se mnohdy
domlouvali skutečně jen s obtížemi.
Více informací o partnerském městě Putnoku se můžete dovědět z filmu, který je
k dispozici v českém jazyce na www. ludgerovice.cz na základní stránce pod
odkazem „partnerské obce“.

Starosta obce Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík a starosta města Putnoku Barnabáš
Tamás podepisují smlouvu o partnerské spolupráci.
Ptáte se? Odpovídáme…
Dnes bych chtěl reagovat na opakované dotazy občanů, týkající se skutečných
výdajů na rekonstrukci tribuny TJ Ludgeřovice a možnosti autobusového spojení
mezi Ludgeřovicemi a Vrablovcem.
Celková částka na rekonstrukci tribuny činí 6.300.615,50,-Kč. V této částce jsou
obsaženy veškeré záležitosti kolem projektové dokumentace, výběrového řízení,
autorského dozoru v celkové ceně 293.918,-Kč, samotná rekonstrukce tribuny v ceně
5.888.795,50,-Kč a následné nutné zpevnění břehů potoka za tribunou v ceně
117.902,-Kč. Ze státního rozpočtu dostala obec na tuto rekonstrukci 4.000.000,-Kč,
zbylá částka 2.300.615,50,-Kč byla uhrazena z rozpočtu obce.

Co se týče přímého autobusového spojení mezi Vrablovcem a Ludgeřovicemi, zatím
občany Vrablovce asi moc nepotěším. Na základě ankety mezi občany Vrablovce
jsem projednal možnost zavedení alespoň 4 spojů v obou směrech ve všední dny a 2
spojů o víkendech. Požádal jsem je o cenovou kalkulaci a částka za zavedení těchto
spojů mne osobně poněkud šokovala, neboť náklady na zavedení těchto spojů byly
vyčísleny na částku 620.534,-Kč. Jen pro srovnání, za všechny ostatní linky
projíždějící obcí budeme v roce 2007 platit cca 800.00,-Kč. Samozřejmě jednáme o
zavedení spoje dále, snažíme se dohodnout i s Hlučínem, případně využít možnosti
jiného dopravce.
Mgr. Daniel Havlík
Tradiční slavnost na Vrablovci
Ohlížím se zpět do roku 2003, kdy došlo na návrh Obecního úřadu uskutečnit na
Vrablovci za přispění společenských organizací ČČK, seniorů a hasičů „Letní
slavnost“ pro občany Vrablovce a širokého okolí. Jelikož se tehdy akce velice
vydařila a měla podporu všech organizací a občanů, konala se pak na návrh
Obecního úřadu tato „Letní slavnost“ za jeho finanční podpory každým rokem a stala
se vrabloveckou tradicí.
Tento rok jsme se sešli dne 4. srpna v 15 hod. k této akci už po páté. Tak jako
čtyřikrát v minulých letech, tak i letos se slavnost vydařila, dospělí občané i děti nejen
z Vrablovce se na ni těšili a řádně si ji užili.

Několik slov k realizaci tohoto projektu. Hlavním koordinátorem je Obecní úřad
Ludgeřovice v současnosti v čele se starostou obce Mgr. Danielem Havlíkem a

delegáty složek ČČK, seniorů a hasičů. Hlavním organizátorem a zajišťovatelem je
už tradičně ČČK v čele s Dagmar Mandačkovou a jejím manželem Otmarem. Den
před slavností Obecní úřad zajišťuje dovoz potřebného materiálu, tj. lavic, stánků,
stolů, záchodů a stanů pro posezení a ochranu před případným deštěm. Dny předem
už provozovatelé naváželi zábavní atrakce jak pro děti tak pro dospělé jako řetízkový
kolotoč, housenkovou dráhu, dětský vláček, skákací hrad pro malé děti, vysokou
skluzavku pro ty větší, trampolínu pro ty odvážnější. Pro děti byly tyto atrakce
zdarma. Den před slavností dopoledne začnou chlapi ze společenských organizací
stavět prodejní stánky a stany pro posezení a hudbu. Rozmístění stánků je tradiční,
tak aby je návštěvníci nemuseli pracně hledat.
Letos, poučeni zkušenostmi z minulých let, stánky chlapi den před slavností postavili
bez plachet, aby nám je v noci vítr neodnesl. V sobotu, tj. v den slavnosti, ráno
plachty na stánky nasadili, postavili do nich stoly a také rozmístili stoly a lavice pro
návštěvníky. Důležitý úkol měli elektrikáři, ti se museli postarat o osvětlení do všech
prodejních stánků a do stanu pro hudbu. Dá se říci, že vše mělo hladký průběh,
protože tento rok nám počasí přiměřeně přálo a na 15. hodinu bylo vše pro
návštěvníky a děti připraveno, včetně pouťových atrakcí. Od 14 hodin začali naši
členové obsazovat stánky, aby ty byly včas připraveny obsloužit návštěvníky.

Odbila 15. hodina a slavnost začala dechovou hudbou pod vedením pana Ondruše
s jeho sólisty a zpěváky. K poslechu nám jeho muzikanti hráli a zpívali až do 18.
hodiny. Areál slavnosti, tj. hřiště před vrabloveckou hospodou, byl plný návštěvníků,
dětí i dospělých. Všechny stánky byly v obležení, nabízely široký sortiment zboží –
koláče, zákusky, párky, kávu, víno, grilované steaky s oblohou, makrely, pivo a

samozřejmě také něco pro zahřátí. Také nescházelo kolo štěstí. Pouťové atrakce se
také dostaly do pohybu. Vláček a skákací hrady, velký i malý, byly v obležení dětmi,
vždyť to měly zadarmo. Pro starší byl k dispozici řetízkový kolotoč a housenková
dráha. V 19 hodin dostala prostor taneční hudba, hrála skupina IMPULS. Ta pod
reflektory roztočila spirálu tanečních melodií pro mladé i odrostlejší. Slavnost určitě
přispěla ke sblížení návštěvníků z celého blízkého okolí a vydržela až do půlnoci.
Byla to pěkná, vydařená letní slavnost. Nebyla by možná bez společného úsilí
společenských organizací ČČK, seniorů, hasičů a hlavně obecního úřadu. Všem za
to patří velké poděkování.
Evald Jurček, fota A. Vjačka
Nebezpečné půjčky
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych se krátce zmínil o jednom nebezpečném fenoménu, se kterým se
při své práci v Charitě setkáváme. Fakt, že většina dospělé populace se stále více
zadlužuje, je všeobecně známý. Ve své podstatě proti tomu nelze nic namítat, pokud
je předpoklad, že dlužníci svým závazkům dostojí. Však si také renomované peněžní
ústavy ověřují bonitu svých klientů, vyžadují doklady o příjmech apod. Na finančním
trhu se však také objevuje řada společností či „podnikatelů“, kteří nabízejí tzv. „rychlé
půjčky“ v podstatě každému, kdo o ně požádá.
V poslední době jsme byli konfrontováni s několika případy, kdy klient prokazatelně
neměl na splácení, ale půjčka mu přesto poskytnuta byla. Že by s výhledem na
budoucí exekuci? Možná někdo namítne: „jedná se o svobodné rozhodnutí, o vztah
nabídky a poptávky“. Ovšem shodou okolností byla u všech svobodně se
rozhodnuvších klientů, se kterými jsme se setkali, vinou nemoci nebo stáří velmi
snížena sociální inteligence a schopnost reflexe reality. Když k tomu připočteme
úroky od 50% výše a způsob výběru splátek, text smlouvy apod., jedná se dle mého
názoru o krajně neetické počínání.
Lidé, kteří svodům „rychlých peněz“ podlehnou, se často dostávají do kolotoče, ze
kterého bez pomoci jen tak nevystoupí. A podobně fungují i nabídky nejrůznějších
služeb, kdy jsou třeba obchodní podmínky psány bílým písmem na světle zeleném
podkladu. Z vlastní rodiny mám zkušenost, že starý člověk takovýto text nepřečte a
když, je sestaven tak, že mu neporozumí.
V žádném případě zde nechci moralizovat. Pouze cítím jako povinnost poukázat na
skutečnost, že mnoho lidí staví osobní profit nad všechno ostatní. A obětí této touhy
se nezřídka stávají ti, které bychom měli chránit. Tedy staří, nemocní, opuštění, lidé
v nouzi... Pracovníci psychosociálních poraden, sociální pracovníci a další by mohli
vyprávět.
Myslím si, že právě zde by měl nastoupit stát a jeho regulační mechanismy. Často
jsou totiž regulovány věci, které mají ze své podstaty zůstat svobodné a naopak. A
na závěr dovolte otázku. Můžeme něco dělat my sami? Odpověď není jednoduchá,
ale snad bude na začátek stačit, když budeme méně lhostejní k osudu lidí kolem nás.
Mgr. Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín

Oznámení o registraci sociálních služeb poskytovaných Charitou Hlučín
Vážení čtenáři,
Charita Hlučín se jako každý jiný poskytovatel sociálních služeb musela dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách registrovat na Krajském úřadě v Ostravě.
Příprava na proces registrace byla zdlouhavá a administrativně náročná. Konečná
žádost obsahovala kolem dvou set stran dokladů a zpracovaných dokumentů.
Přípravy se však vyplatily a tak Vám mohu oznámit, že Charita Hlučín již má řádně
zaregistrovány tři sociální služby: Charitní pečovatelskou službu v rodinách, Sociálně
terapeutickou dílnu a Charitní domov sv. Mikuláše.
Registrace je nejen jakousi povinnou „vstupenkou“ mezi poskytovatele sociálních
služeb, ale má být rovněž zárukou kvality. Uživatel má mít jistotu, že standardní
úroveň kvality služeb bude obdobná v rámci všech poskytovatelů v celé republice.
Charita Hlučín se však nespokojí s dosažením požadované úrovně. Naší snahou je
již nyní nabízet více, než požadují zákony a vyhlášky. Budeme se o to snažit i
nadále. A to i přesto, že stát dosud nedokázal vytvořit rovné podmínky pro všechny
poskytovatele sociálních služeb.
Mgr. Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín
Vítězství
Velkého úspěchu dosáhli naši fotbalisté starší 35 let, když se jim povedlo v sobotu
25.8.2007 vyhrát turnaj starých pánů „O pohár starostů“. Tento turnaj s již
dlouholetou tradicí hrají pravidelně mužstva Hošťákovic, Lhotky, Ludgeřovic a
Petřkovic. Po nepříliš úspěšných předchozích letech letos dosáhli naši hráči na
příčku nejvyšší. Vzhledem k potížím se sestavou se dá říci, že je to obrovské
překvapení.
V prvním utkání remizovali v normální hrací době se Lhotkou 2:2 (branky Nevím a
Návrat Arnošt), na penalty bylo jednoznačně úspěšnější naše družstvo, které
proměňovalo pokutové kopy neomylně (Chorovský, Havlík Daniel, Znamenáček,
Vilím) a poměrem 4:2 postoupilo do finále.
Ve finále se náš tým střetl v tradičním derby s Petřkovicemi. Vyrovnané utkání
rozhodla branka Znamenáčka a Ludgeřovice tak zvítězily 1:0.
Kdo se na úspěchu podílel: Havlík Daniel, Havlík Martin, Chorovský Tomáš, Košák
František, Kubenka Tomáš, Lach Milan, Návrat Arnošt, Návrat Hubert, Nevím Jan,
Nevím Miroslav, Seidler Josef, Vilím Jindřich, Znamenáček Michal.
Přehled výsledků: Petřkovice : Hošťálkovice 3 : 1, Ludgeřovice : Lhotka 2 : 2, na
penalty 4:2. Utkání o 3. místo: Lhotka : Hošťálkovice 3 : 1. Finále: Ludgeřovice :
Petřkovice 1 : 0.
Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje:
Články:
-

Stará známá první středa v měsíci – článek o cvičné zkoušce sirény, která
přerostla v poplach (David Lange, jednotka SDH Ludgeřovice),

-

Má to smysl. Třiďte odpad,

-

Pomoc Africe a Asii (Michaela Chroboková a Markéta Císařová
dobrovolnik.afrika@centrum.cz),

-

Pojištění CK a co dělat když vyhlásí úpadek? (Marcela Reichelová,
koordinátorka SOS ČR SIC Ostrava).

Reklamy:
-

ENERGETIX MAGNET THERAPY,

-

UNIDomus – realitní kancelář,

-

Koupě rodinného domu v Ludgeřovicích,

-

RWE Group, SMP Severomoravská plynárenská,

-

Kamenictví Radomír Lampart.

Jízdní řády autobusů linek 56, 67, 68, 98.
Informace Obce Ludgeřovice občanům o kontaktech a úředních hodinách obecního
úřadu a knihovny.

