Ludgeřovický zpravodaj – říjen 2007
Vážení spoluobčané,
ohleduplnost, slušnost a všímavost jsou pojmy, nad kterými bych se chtěl pozastavit.
Uvedu konkrétní příklady.
Zase nastal podzim a s ním ruku v ruce postupný pokles teplot. Opět se naplno
rozjíždí topná sezóna. Bohužel, jako každý rok, i letos se už objevují jedinci, kteří
jsou schopni spálit ve svých pecích cokoli, jen aby se doma ohřáli a vůbec jim
nevadí, že ostatní spoluobčané tím trpí. Uhelné kaly, pražce, různé dřevotřísky a
dýhy, ne-li dokonce plasty nebo i pneumatiky skutečně do pecí, kotlů a jiných topidel
nepatří. Opravdu Vám, vážení „komínoví smraďoši“ nevadí, že si ničíte zdraví?
Pokud ne, berte laskavě ohled alespoň na své okolí, ostatním spoluobčanům to vadí
určitě.
S daným stavem celkově souvisí naše úcta nejen k životnímu prostředí, ale i jednoho
k druhému. Téměř denně se setkávám při své práci se stížnostmi občanů na své
sousedy, starších na mladé a naopak. Často by to byly stížnosti spíše k pláči nebo
smíchu, kdyby nebyly myšleny zcela vážně. Není nad to, vyřizovat si vlastní (a často
mnoho let trvající) nevyřízené spory tímto způsobem za zády dotyčných, místo toho,
aby si vše vyříkali z očí do očí. Mnohdy už ani nevědí, proč se vlastně hádají, často
jsou na počátku zcela nepodstatné věci, které se postupem času rozrostly do
regulérní sousedské války. Potom se obrací na obecní úřad s žádostí o potrestání
druhé strany, druhá strana žádá samozřejmě totéž a začarovaný kruh se točí pořád
dokola. Nestačí někdy jen pár slušných slov, trocha dobré vůle a případná omluva?
V jiné části zpravodaje se můžete dočíst o tom, co vše pro nás v rámci svých
možností vykonává Policie ČR. Při společném jednání s představiteli našich
ochránců zákona jsme se shodli na jednom. Mnohdy by stačilo jen trošku více zájmu
a všímavosti okolí a některé případy by byly již dávno vyřešeny nebo se vůbec
nestaly. Dokonce se stává, že vyšetřující policisté vědí o tom, že na místě byl možný
svědek, ten se ale pro jistotu nepřihlásí, snad pro svůj klid a pohodlí, i když se stejná
nepříjemná zkušenost může stát kdykoli také jemu samotnému.Vždy se hovoří o tom,
že na vesnici lidé drží více při sobě. Mám na Vás všechny jednu malou prosbu.
Zkusme si více vzájemně pomoci! Snad už by mohlo přestat platit pořekadlo, že když
chcípla koza nám, tak ať chcípne i sousedovi…
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce
Co mimo jiné řeší vedení obce
Většina občanů naší obce neví, jaké danajské dary a dlouhodobě neřešené
problémy zdědilo po minulých dvou vedení obce vedení současné.
Zmíním se prozatím jen o některých, které se mě jako ředitelky školy a
místostarostky bezprostředně týkají.
Předminulé a minulé vedení obce nedokázalo přes opakované žádosti a urgence
vedení školy zajistit kvalifikovanou a odbornou opravu hydroizolace školní terasy a
následnou rekonstrukci elektroinstalace. Z těchto důvodů došlo v letošním roce
k rozsáhlému promočení stropů a stěn šaten a zároveň k porušení bezpečnosti
elektrické instalace. Tato havárie si vyžádá finanční prostředky nad rámec rozpočtu
obce a vedení obce musí hledat možnosti, jak je získat.
K jejich získání zvolilo vedení obce 2 cesty.

- žádost o finanční pomoc krajského úřadu
- žádost na rozpočtový výbor Parlamentu ČR a ministerstvo financí
Obě tyto žádosti byly osobně projednány starostou a místostarostkou a to jak
s náměstkyní hejtmana, tak s poslancem parlamentu a členem rozpočtového výboru.
Další zanedbaná a neřešená investice je výstavba nové školní víceúčelové haly.
Na schválený projekt bylo již v březnu 2005 vystaveno stavební povolení. Bývalé
vedení obce se však nepostaralo o financování této stavby. V současné době vedení
obce zajišťuje finance nad rámec rozpočtu a to jednak finanční prostředky
z evropských fondů na rozvoj školství a zároveň z rozpočtového výboru Parlamentu a
ministerstva financí.
Doufám, že se nám podaří vyřešit tyto zanedbané záležitosti a opět zlepšíme
pracovní prostředí žáků v naší škole, ale i služby občanům obce, kteří nebudou
muset dojíždět za sportem do jiných obcí. Spousta věcí se nám ale podařila již nyní a
o tom vypovídají následující výsledky:
-

pokrytí betonových povrchů umělými a kolaudace školního hřiště,
modernizace vybavení školních tříd, nový nábytek, interaktivní tabule
školní posilovna
výměna oken školní budovy

Žáci nás pak naopak těší svými úspěchy a dosaženými výsledky:
-

1. místo v okrese a 2. místo v kraji na turnaji basketbalu
mistr republiky v krasobruslení
B třída ve společenském tanci
1. místo v matematické olympiádě na okrese
3. místo v okresním kole Pythagoriády
1. a 2. místo v okresním kole Chovatelské soutěže a třetí místo v republice
4 místo v regionální soutěži Megabajtík – informatika
3. místo v okrese v přespolním běhu

Porazili jsme sportovní i matematické školy a to jsou jistě potěšující výsledky.
Za touto prací stojí tým lidí, kterým na škole a dětech záleží.
Mgr. Pipreková H.
Čím budeme v zimě topit?
Než si mnozí naši občané tuto otázku položí a následně rozhodnou, možná je tento
krátký článek přiměje k zamyšlení...
Již během tohoto měsíce, při pohledu na kouřící komíny mnohých rodinných domů
v naší obci, je jasné, že s přibývajícími chladnými rány se bude odbor výstavby,
životního prostředí a údržby obce, Obecního úřadu Ludgeřovice, zabývat
oznámeními občanů, jejichž předmětem bude zejména řešení porušení povinnosti
provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Možná si právě
kladete otázku: Jaké povinnosti? Těch je mnoho, ale tady chceme upozornit pouze
na ty, se kterými se setkáváme nejčastěji.
Veškerá práva a povinnosti v oblasti čistoty ovzduší řeší zákon číslo 86/2002 Sb. o
ochraně ovzduší v úplném znění zákona č. 472/2005 Sb., v platném znění, kde právě
výše uvedené povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování

ovzduší jsou stanoveny v § 12. Například v odst. e) je povinnost dodržovat
přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru zápachu a neobtěžovat kouřem a
zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti. Při zjištění nedodržení této
povinnosti uloží orgán obce provozovateli malého stacionárního zdroje znečištění
ovzduší, poruší-li tuto či jinou povinnost pokutu ve výši 500,- až 150 000,- Kč. (§ 40,
odst. 4). Jinak tomu není ani při porušení § 3, odst. 1, a § 3, odst. 4, výše uvedeného
zákona. V tomto případě provozovatel malého stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší poruší ustanovení zákona tím, že spaluje ve zdroji znečišťování ovzduší
látky, které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení, a tím ve většině případů
nedodržuje povinnost omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat
množství jím vypuštěných znečišťujících látek, stanovených podle tohoto zákona a
prováděcích předpisů.
Věříme, že naši čtenáři si své ovzduší chrání a chránit budou i při rostoucích cenách
ekologických paliv a energií. Tím chrání nejen své, ale také zdraví svých blízkých,
vždyť cena zdraví je přece nevyčíslitelná.
Jiří Olšák, vedoucí odboru výstavby, ŽP a údržby obce
Podání zprávy k vašim žádostem ze dnů 25.6.2007 a 24.8.2007
Ve Vaší žádosti o provádění měření rychlosti v obci Ludgeřovice a místní části
Vrablovec sděluji, že OO PČR Hlučín není v současné době vybaveno přístrojem na
měření rychlosti, kdy veškeré dopravně bezpečnostní akce zaměřené na měření
rychlosti jsou konány v součinnosti s PČR SSm kraje ODP Ostrava.
Dále sděluji, že v obci Ludgeřovice bylo od počátku roku 2007 do současné doby
provedeno 14 dopravně bezpečnostních akcí, a to ve dnech 18.1.2007, 26.2.2007,
20.3.2007, 23.3.2007, 11.4.2007, 25.4.2007, 3.5.2007, 5.6.2007, 25.6.2007,
24.8.2007, 4.9.2007, 6.9.2007, 7.9.2007, 11.9.2007, kdy konkrétně ve dnech
4.9.2007 a 7.9.2007 bylo stanoviště v části Vrablovec v blízkosti mateřské školy.
Mimo tyto dopravně bezpečnostní akce bylo v obci provedeno měření rychlosti dne
18.7.2007 v součinnosti s PČR DI OŘ Opava a dne 28.7.2007 v součinnosti s PČR
SSm kraje ODP Ostrava.
Dne 13.7.2007 byla provedena noční bezpečnostní akce zaměřená na monitoring
pohybu cizích osob na území obce Ludgeřovice.
Během těchto akcí a také při běžném výkonu služby bylo zjištěno 43 přestupků
v dopravě, které byly řešeny blokovou pokutou.
Mimo tyto výše uvedené akce je v obci pravidelně plánován běžný výkon služby se
zaměřením na dodržování zákona č. 361/2000 Sb. a na veřejný pořádek.
Npor. Bc. Libor Schejok, vedoucí oddělení
DALŠÍ ÚSPĚCHY DĚTÍ Z LUDGEŘOVICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V loňském školním roce jsme se zúčastnili soutěže ,,Malovaná chemie“. Naši žáci se
velmi snažili a jejich práce byly vystaveny 28.6. 2007 na Slezskoostravském hradě
v rámci akce ,,Chemie na hradě“.
ANI O PRÁZDNINÁCH ŽÁCI NEZAHÁLELI

V tomto čísle bychom Vám rádi přinesli rozhovor s žákem 8.ročníku Základní školy a
Mateřské školy v Ludgeřovicích STANISLAVEM BJALASEM, který se během
letošních prázdnin zúčastnil celostátního kola v chovu exotického ptactva, kde se
umístil na krásném 3.místě.
1. Kdo tě k chovu ptactva přivedl?
K chovu ptactva mne přivedl můj otec. Celkově k chovatelství mě ale přivedla
moje mamka, která již řadu let chová činčily jihoamerické.
2. Jak dlouho se již chovu ptactva věnuješ?
Ptáčky samostatně chovám asi 3 roky.
3. Které druhy ptactva v dnešní době chováš?
Věnuji se chovu Zebřiček pestrých, ale kromě toho pomáhám otci s chovem
papoušků Rosely pestré (přírodní, subino, červené), Rosely penant, Papouška
horského, korel a kanárů
4. Podařilo se ti vychovat nové jedince?
Ano, ač byl letos horší rok vylíhlo se mi 15 mladých. Pokud dobře přepeří, tak
s nimi půjdu v listopadu na výstavu v Ludgeřovicích.
5. Zúčastnil ses výstavy ptactva?
Ano. Minulý rok jsem se poprvé zúčastnil výstavy v Ludgeřovicích a i když
jsem se neumístil, poznal jsem pana Honku, od kterého jsem se dozvěděl řadu
dobrých rad.
6. Kdo ti s chovem nejvíce pomáhá?
Oba rodiče, ale otec více.
7. Jak ses připravoval na celostátní kolo?
V průběhu prázdnin jsem ve volných chvílích studoval odbornou literaturu,
abych se v celostátním kole co nejlépe umístil.
8. Kde probíhalo celostátní kolo?
Celostátní kolo probíhalo v Kroměříži od 22.8. – 26.8. Měli jsme tam velmi
pestrý program: prohlídku města, Zoo Lešná, výstavy ptactva, přednášky a
volný program. V celostátním kole jsem získal celou řadu nových informací a
kamarádů.
9. Kdo ti pomáhal s přípravou na okresní a celostátní kolo?
S přípravou mě nevíce pomáhal můj učitel přírodopisu pan Mgr. Karel Moric
a mí rodiče. Rovněž děkuji Obecnímu úřadu v Ludgeřovicích za finanční
podporu na celostátní kolo.
10. Jaké jsou tvé plány do budoucna
Rozšíření chovu o papoušky a příští rok, bych se chtěl znovu zúčastnit
celostátního kola a vybojovat ještě lepší umístění.
Děkuji za rozhovor.

Na podzim škola nám začíná,
každý školák je vždy hrdina.
Prvňáčci se učí číst a psát,
deváťáci zase na zkoušky připravovat.
A ti ostatní žáci?
Jsou už velcí školáci.
Nemusí se školy bát,
každý je tu kamarád.
Kristýna Plačková, 6.B

Jak se daří hasičským dětičkám?
Článek sleduje výsledky kolektivu mladých hasičů v Opavské lize mládeže
Každé páteční odpoledne, když pohlédnete do útrob hasičské zbrojnice, zde
naleznete trvalý houf dětí. Podle statistik, které má sbor k dispozici u nás
registrujeme 28 mladý hasičů. Máme jich tedy tolik, že bychom mohli půjčovat okolím
sborům. Tento počet je jistě důsledkem vynikající práce s dětmi, za kterou vedoucím
děkuji.Je to také dobrý základ pro slušné výsledky v rámci požárního sportu. Proto
nabízím vyhodnocení Opavské ligy mládeže, ve které soupeří i naši mladí. Opavská
liga byla letos složena z 6 závodů. Výsledky určitě potěší.
28.4.2007 ---Bobrovníky
starší žáci - 16. místo
mladší žáci - 1. místo
19.5.2007 ---Bolatice
starší žáci - 10. místo
mladší žáci - 1. místo
2.6.2007 ---Rohov
starší žáci - 10. místo
mladší žáci - 6. místo
9.6.2007 ---Komárov
starší žáci - 5. místo
mladší žáci - 3. místo
23.6.2007 ---Kylešovice
starší žáci - 5. místo
mladší žáci - 3. místo
25.8.2007 ---Ludgeřovice
starší žáci - 6. místo
mladší žáci - 4. místo

Celkové umístění Liga MH okresu Opava 2007:
starší žáci - 9. místo
mladší žáci - 2. místo
Jak vidno, rozhodovalo se na domácí půdě. Mladším žákům však nevyšel nejlépe
požární útok, který je v závodu v Ludgeřovicích odsoudil na čtvrtou pozici. Naopak
soupeř z Domoradovic nezaváhal a vyhrál tedy celou Ligu mladých hasičů okresu
Opava. I tak naši mladší bojovali statečně a druhá příčka je pro ně obrovským
úspěchem. Z výsledku jednotlivých kol lze také vyčíst rostoucí formu starších žáků,
která se, doufejme, přenese i do dalšího ročníku ligy.
Firefighters Challenge 2007 – soutěž o železného hasiče
Krátce po skončení posledního kola ligy začala v areálu školního sportoviště ještě
další akce. Při simulaci zásahové činnosti se v kompletním zásahovém ustrojení
předvedli vedle sebe profesionální i dobrovolní hasiči. 25. srpna bylo takové horko,
že už pouhé dokončení celé soutěže bylo pro každého hasiče vítězstvím. Z první
pozice se nakonec radovala dvojice HZS Přerov, která doběhla v čase 3:48:58. Na
druhé místě skončila JSDH Jehnice (okres Brno). Bylo hodnoceno prvních pět dvojic,
takže na třetím místě se umístili kluci z Hoštálkovic, poté následovaly Kobeřice. Pátá
skončila Skalice ( Okres Frýdek-Místek). Nejvýše postavenou dvojici z Ludgeřovic
bychom nalezli na pozici šesté (Jaroš Roman s bratrem Radoslavem).
Velice si považuji všech děti, kteří mají v rámci požárního sportu snahu něčeho
dosáhnout. Děkuji jejich trenérům za péči, jakou jim věnuji. Rovněž rada obce má
zásluhu na tom, že děti mohou využívat tzv. Menšíkovou louku. V neposlední řadě
pak poděkování putuje ředitelce školy, Mgr. Piprekové, která poskytla skutečně
brilantní zázemí pro důstojné konání jak posledního kola ligy, tak soutěže o
železného hasiče.
David Lange
www.hasici-ludgerovice.wz.cz

Vážení spoluobčané,
koordinátor ODIS s. r. o. vyzval Obecní úřad Ludgeřovice k předložení případných
návrhů na změny jízdních řádů a s ohledem na nově vzniklé přepravní potřeby a
optimalizaci přepravních vazeb. Víme, že se na nás obracejí občané s různými
požadavky na úpravu jízdních řádů některých spojů, projíždějících naší obcí. Máte-li
takový požadavek, prosíme o jeho nahlášení písemně na sekretariát, případně
telefonicky na telefonní číslo 595 052 278, nebo e-mailem na adresu
sekretariat@ludgerovice.cz nejpozději do10.10.2007.
10.let výročí Klubu seniorů v Ludgeřovicích
V tomto roce oslavil Klub seniorů v Ludgeřovicích 10 let svého trvání a k tomuto
výročí uspořádali jeho členové oslavy, které se uskutečnily v sobotu dne 15.9.2007 v
Obecním domě.Na úvod oslav přivítala členy i hosty p. Tomečková - předsedkyně
klubu, p.starosta Mgr.Havlík přednesl krátký proslov a p.Marie Lokajová seznámila
přítomné s průběhem 10 let činnosti klubu. Pro členy klubu i hosty bylo připraveno
občerstvení, koláče i večeře, vystoupily "Havířovské babky" , které v nářečí zazpívaly

písně, zarecitovaly a zatančily. Velmi dojemným momentem bylo, když p. Tomáš
Važík, který zrovna oslavoval své 40. narozeniny poděkoval své mamince za
obětavost a péči, kterou mu celý život věnuje a zatančil si s ní sólo. Poté už
následovala volná taneční zábava. Nutno říct, že se Klubu seniorů oslavy 10.výročí
vyvedly a jako při každé jejich akci měli obrovskou účast a velmi dobře vše
připraveno. Patří jim za to uznání a dík že připravují krásné akce pro naše občany.
Hana Kusynová
Oslavy 45.výročí Českého svazu zahrádkářů
Dne 22.9.2007 se konaly oslavy 45.výročí Českého svazu zahrádkářů v
Ludgeřovicích.Již při vstupu byly dámy vítány kytičkou a pánové odlivkou vynikající
slivovice.V úvodu přivítal p.Bruno Drobík všechny členy a hosty, poté p.Ing.Adolf
Vjačka seznánil přítomné se vznikem a vývojem ČSZ v Ludgeřovicích a promítal
fotky a útržky filmů na plátno. Pan starosta Mgr.Daniel Havlík pozdravil všechny
přítomné a poté společně s předsedou ČZS p.Drobíkem předávali diplomy oceněným
členům ČSZ. Pan Ing.Vjačka vždy ke každému vyvolanému jménu promítl na plátno
fotografii člověka, o kterého se jednalo. Po předání diplomů byl přípitek, večeře a tím
skončila oficiální část akce a začala volná zábava s tancem. Musím ocenit snahu
všech, kteří se na této akci podíleli, neboť vše bylo perfektně připraveno a i úprava
stolů a sálu byla velmi vkusná . Večer to byl velmi příjemný a moc se nám všem líbil.

Hana Kusynová, fota A. Vjačka
Tak nám konečně pořádně zapršelo
Déšť se spustil ve středu 5. září odpoledne a s malými přestávkami silně pršelo až do
oběda v pátek 7. září. Najednou spadlo více než 100mm srážek, koryto
ludgeřovického potoka bylo v pátek ráno po hodně dlouhé době plné. Na pořádný
déšť jsme čekali už od jara. Naposled vydatně pršelo 8. března, od té doby stále jen
narůstal vláhový deficit v půdě, slabé občasné přeháňky na tom nemohly nic změnit.
Nedostatek vody a letošní horké léto se nepříznivě podepsaly zejména na úrodě
ovoce. Trávníky na k jihu skloněných zahradách byly vyprahlé jako v jižní Evropě.
V lese člověk nezavadil ani o prašivku. Zato jsme si vydatně užili sluníčka a tepla, až,
jak už je člověčím zvykem, jsme brblali, že čeho je moc, toho je příliš. Ještě, že je
ludgeřovický vodovod napájen ze spolehlivého kružberského přivaděče, jinak
bychom většinou měli na zahradách a hlavně v bazénech sucho jako na poušti.
Nová vláha se projevila téměř okamžitě. Trávníky se začaly zelenat a na zahradě
pod houpačkou mi už v pátek 7. září vyrostly krásné křemenáče.
Spousty vody ze silného deště také letos poprvé trochu pročistily dno potoka. Ve
středu o prvním deštivém dni tekla v potoce nechutná páchnoucí černá břečka, den
poté ve čtvrtek voda v potoce už nesmrděla, ovšem stále ještě měla barvu
rozpuštěných sazí, až v pátek převážila hnědá barva spláchnuté zeminy z polí. Už
bylo načase, dno potoka bylo plné saponátového bahna. Obdivoval jsem otrlost
hejna polodivokých kačen, které lze denně na potoku vidět, jak zobákem to bahno
probírají, snad v naději, že tam najdou něco výživného. Těm kačenám občas
dokonce šly od zobáku ze splašků v potoce mýdlové bubliny. Ony však nedbaly a
vesele dál šťouraly v bahně. Představa, že bych měl jíst pečínku z těchto kačen je
hrozná. Pravděpodobně by byla podobně zdravá a chutná, jako klobásy, které svého

času jeden náš občan z naprostého nerozumu doma vyudil dřevem z padesát let
starých železničních pražců. Už aby byla hotova splašková kanalizace!
Jak známo, vodní živel, stejně jako oheň, je dobrý sluha ale špatný pán. Když v pátek
7. září ráno chybělo plnému potoku jen několik centimetrů do rozlití na okolní
pozemky, nebylo možné si nevzpomnět na povodeň před deseti lety, kdy vozovka
v ulici Na Návsi byla v některých místech více než půl metru pod hladinou a voda
pustošila. Byla to úleva, když déšť začal slábnout a voda v potoce klesat! No a když
v pátek večer se po čtyřech dnech temné deštivé oblohy objevila v mracích malá
skulina a v ní bylo možné spatřit hvězdy, mohl mít člověk obdobný pocit úlevy, jako
měl biblický praotec Noe, když se po 40 dnech potopy na jeho archu vrátila holubice
s olivovou větvičkou v zobáku.
A. Vjačka
Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje:
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 12.9.2007
v Restauraci na Vrablovci,
Informace obecního úřadu o výměně občanských průkazů,
Informace Severomoravského sdružení pro zemní plyn o bezpečném užití zemního
plynu,
Informace o hudebním pořadu „Operetní skříňka s líčidly na Vrablovci,
Jízdní řád autobusů č. 56,
Informace Obce Ludgeřovice občanům o kontaktech a úředních hodinách obecního
úřadu a knihovny.
A. Vjačka

