Ludgeřovický zpravodaj – únor 2008
Váţení spoluobčané,
máme zde nejkratší měsíc v roce (i když letos výjimečně o den delší). Zatímco leden
k nám byl z hlediska zimní údržby příznivý, únor má být alespoň dle předpovědí
skutečně měsícem plným sněhu a mrazu. Nejen s odstraňováním sněhu, ale také
celoročně s odvozem odpadu souvisí stálý problém s průjezdností některých ulic. Byl
jsem požádán, abych zejména některé majitele aut upozornil na skutečnost, že
pracovníci OZO Ostrava skutečně nejsou kouzelníci, aby byli schopni vyvézt
komunální odpad z míst, kam se díky „geniálně zaparkovaným plechovým miláčkům“
nejsou schopni vůbec dostat. Ba co více, někteří jejich majitelé jsou schopni dokonce
na žádost o přeparkování reagovat velmi vulgárně. Chci upozornit na Vyhlášku
federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních
komunikacích (pravidla silničního provozu) ve znění pozdějších předpisů a zejména
na její § 23, odst. 1, písm. b, který zní:
Řidič smí zastavit a stát jen v jedné řadě a rovnoběţně s okrajem silnice,
nedojde-li k ohroţení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci
zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji silnice nebo zastavit v druhé
řadě. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3
metry pro kaţdý směr jízdy, při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro oba směry jízdy.
Znovu proto vyzývám, abyste umožnili pracovníkům OZO Ostrava konat jejich práci
bez omezení. Nebude-li toto upozornění bráno na vědomí, je pravděpodobné, ţe
situace bude řešena za pomoci Policie České republiky a finančních postihů
nebo odtaţením vozidla, případně nevyvezením odpadu.
Dalším problémem, který v poslední době nabývá na intenzitě, je zvýšení počtu volně
pobíhajících psů po obci. Chci v této souvislosti upozornit všechny majitele psů na
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2002 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při
chovu a držení zvířat na území obce Ludgeřovice. Ta v článku 4 hovoří o povinnosti
chovatele nebo drţitele zvířete:
a) zabezpečit zvíře tak, aby na veřejných prostranstvích volně nepobíhalo nebo
se nepohybovalo, a ani jinak neohroţovalo nebo neobtěţovalo občany,
zejména vést psa na vodítku, v případě potřeby nasadit psovi náhubek,
usměrňovat chování psa povely,
b) neumožnit zvířatům přístup na dětská sportovní hřiště a pískoviště a na další
místa, kde přítomnost zvířat není dovolena obecně závaznými předpisy a na místa,
která jsou pro tento účel označena výstražnou tabulkou
c) zamezit zvířeti volný přístup do veřejně přístupných prostorů,
d) zdržet se pasení hospodářských zvířat na veřejné zeleni.
Článek 6 téţe vyhlášky zní:
1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze
postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt, nejde-li o trestný čin.
2) Řízení ve věcech přestupků nebo jiných správních deliktů podle této obecně
závazné vyhlášky provádí orgány obecního úřadu Ludgeřovice.

3) Ustanovení čl. 4 odst.1 písm. b) a c) a čl. 5 této obecně závazné vyhlášky se
nevztahují na držitele psů se slepeckým výcvikem tam, kde tito psi plní funkce, ke
kterým jsou vycvičeni, a dále na policisty Policie ČR při používání psů k výkonu
služby.
Míra postihu za porušení ustanovení OZV je zakotvena v Zákoně č.200/1990 Sb., o
přestupcích, zejména pak v ustanovení §46 Ostatní přestupky proti pořádku ve státní
správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, který zní:
§46 (1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v §21 až
45, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí,
okresních úřadů a krajů.
§46 (2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení
povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných
na úseku jejich samostatné působnosti.
§46 (3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uloţit pokutu do 30 000 Kč.
Na závěr chci poděkovat. Díky patří firmám Elektromontáže Gajdečka a PEN-COM
Petr Návrat za krásně nasvětlený vánoční strom v centru obce naproti tzv.
Menšíkové louky. Ještě jednou jménem všech občanů děkuji.
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce
Vyhlašujeme novou anketu s názvem:
Obec Ludgeřovice hledá osobnost obce roku 2007
Své náměty posílejte vč. odůvodnění na emailovou adresu knihovna@ludgerovice.cz
do 30.4.2008.
Váţení senioři,
Nadační fond Livie a Václava Klausových nabídl naší obci prostřednictvím firmy havel family s.r.o. možnost zařazení do projektu „Senioři komunikují“.
Jedná se o vzdělávací kurz pro seniory v oblasti používání moderních komunikačních
prostředků, tj. práce s počítačem, používání internetu, elektronické pošty, mobilního
telefonu a platebních karet. Kurz je určen pro úplné začátečníky! Rozsah kurzu je 14
hodin a bude probíhat 5 pracovních dnů. Kurz se uskuteční v průběhu jednoho týdne
přímo v naší obci a je pro účastníky ZDARMA. Počet účastníků kurzu je omezen kurzu se může zúčastnit max. 10 osob.Kurz proběhne v období květen – listopad
2008. Přesný termín konání bude oznámen pořádající firmou poté, kdy bude
zmapován zájem seniorů i v okolních obcích.
Abychom mohli být do projektu zařazeni, je zapotřebí do konce dubna zjistit Váš
zájem o účast v tomto kurzu. Chcete-li se kurzu zúčastnit, nahlaste se nejpozději do
konce dubna na sekretariátě starosty a tajemníka OÚ u p. Fialové, popř. i telefonicky
na č. 595 052 278 . Při přihlášení je nutno uvést jméno, příjmení, adresu bydliště a
kontaktní tel. číslo.
Pokud bude obec Ludgeřovice do projektu zařazena, budeme vybrané zájemce
neprodleně informovat a sdělíme jim další podrobnosti o místě a času konání kurzů.
Bc.Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice

Czech POINT na Obecním úřadě Ludgeřovice
Od l. 2. 2008 zahájí Obecní úřad Ludgeřovice provoz 2 pracovišť Czech POINTu
(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), na kterých bude moţné
získat ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy.
1. Stavební úřad – přízemí, kancelář č. 6
Katastr nemovitostí – výpis listu vlastnictví
-

podle čísla listu vlastnictví

-

podle čísla popisného

-

podle čísla parcely

-

částečné výpisy

Správní poplatky – 100,-- Kč za první stránku, 50,-- Kč za každou další započatou
stránku – v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné
správy
2. Úsek správních činností – 1. poschodí, kancelář č. 9
Výpis z obchodního rejstříku
Správní poplatky -100,-- Kč za první stránku, 50,-- Kč za každou další započatou
stránku – v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb. o informačních systémech
veřejné správy
Výpis z živnostenského rejstříku
Správní poplatky - 100,-- Kč za první stránku, 50,-- Kč za každou další započatou
stránku – v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb. o informačních systémech
veřejné správy
Výpis z rejstříku trestů
Správní poplatky – 50,-- Kč podle položky 10a) zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích.
Správní poplatky budou hrazeny v hotovosti, ne kolkovými známkami.
Výše uvedené výpisy budou vydávány ve dnech, určených pro styk s veřejností, tj.
v pondělí a ve středu od 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hod.
Zpracovala: Vlasta Bortlíková

Tříkrálová sbírka - výsledky jednotlivých obcí za rok 2008
OBEC

vybraná částka 2008

Antošovice

21 009,50 Kč

OBEC

vybraná částka 2008

Kravaře
178 729 Kč

Dolní Benešov+Zábřeh

92 090,50 Kč

Bělá

10 930 Kč

Hlučín - Bobrovníky

30 951,50 Kč
64 997 Kč

Bohuslavice
Bolatice

104 866 Kč

Borová

Kravaře-Kouty
Ludgeřovice
Markvartovice
Píšť
Rohov
Strahovice

36 119,50 Kč

Darkovice
Hlučín - Darkovičky

47 897 Kč

Hať

73 687,50 Kč

Hlučín - město

Sudice
Šilheřovice
Štěpánkovice

98 336 Kč
15 323,50 Kč
61 427 Kč
21 672,50 Kč
27 961 Kč
19 797,50 Kč
34 775 Kč
90 722,50 Kč

158 379 Kč

Třebom

5 019 Kč

35 574,50 Kč

Vřesina

31 171 Kč

Kozmice

55 628 Kč

Závada

17 736 Kč

Kobeřice

90 405 Kč

Celkem:

Chuchelná

1 425 205 Kč

V rámci Tříkrálové sbírky 2008, kterou již po osmé organizovala Charita Hlučín ve 25
obcích Hlučínska byla vykoledována částka 1. 425 205 Kč
Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, což
představuje sumu 926. 383,25 Kč.
Na tomto úžasném výsledku se podílelo 268 dobrovolnických skupin koledníků
z celého Hlučínska. Chceme nyní co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří nám
v průběhu sbírky pomáhali. Děkujeme starostům a zaměstnancům obcí, kteří nám
vyšli vstříc při pečetění a rozpečetění kasiček, informování občanů a při konečném
sčítání vykoledovaných peněz.Vážíme si pomoci duchovních správců farností, kteří
nám pomohli s propagací a organizací sbírky. Děkujeme všem velkým i malým
koledníkům, kteří radostně přinášeli poselství pokoje, lásky a míru do jednotlivých
domácností. Na závěr děkujeme Vám všem, kteří jste přijali naše koledníčky a
přispěli jim do kasiček.
Děkujeme, že nám pomáháte!!!
Za Charitu Hlučín Kateřina Krzikallová, Lukáš Volný
Ze VI. reprezentačního plesu obce Ludgeřovice
Ples se konal v Obecním domě v sobotu 12. ledna 2008. V sále plesalo více než 190
občanů. Hrály dvě hudby (skupina Mirabel, cimbálovka Vojtek), vystoupily mažoretky,
všichni měli možnost ocenit krásné předtančení talentovaného mladého tanečního
páru Otáhalová, Jurčka, kouzelnickým vystoupením udivil kouzelník pan Poncza,
obrovský aplaus sklidila břišní tanečnice, nechyběl ani zlatý hřeb večera – vskutku

bohatá tombola.. Dobrá zábava vydržela až do rána. Chceme touto cestou
poděkovat všem sponzorům, kteří svými dary do tomboly přispěli.

Seznam sponzorů VI. Reprezentačního plesu Obce Ludgeřovice
MUDr. Pudich Erich
Salón Šárka
Gassmont- p. Hruška
Květinářství - sl. Adamovská Veronika
Jednota – samoobsluha u kostela
Lékárna U sv. Mikuláše
MUDr. Čeglová Ivana
Zdroj – p. Fryštacký Alois
Elektromont – p. Gajdečka Jindřich
Krejčovství – p. Ivona Majerová
AKVA-S – Ing. Váňa Přemysl
Restaurace Obec.dům - p. Myslivec Ivo
DUO Duha – p. Janoš Richard
Restaurace u Zlatého kříže – p.
Horáková
Unimarket JVS – Ing. Jan Slivka
Supermarket RS – manželé Reinholdovi
Kovoservis – p. Glombica Jan
HP Trend – p. Gregořica Arnošt
Zlatnictví Andrea – p. Kaniová Andrea
Výroba plastových oken – Ing. Vjačka
Jan
p.Chorovský
p. Bárta Jaromír
p.Kamil Bunček
Stavební firma – p. Vjačka Milan

Velkoobchod - p.Ostárek Miroslav
Manželé Havlíkovi
p. Šafarčík Helmut
Fa Jiří Hawlik
Elektro Paskuda
Manželé Škrobánkovi
MUDr. Michalská Miroslava
MUDr. Kačmařová Taťána
CK Maxner – p. Maxner
SAPEX TRADE – p. Langa
VOTOP – p. Strachota Miroslav
Cukrárna Prima – manželé Konetzní
Čalounictví Pěntka
Instalatérství - p. Janoš
Malnat – Jiří a Libor Janošovi
Květinářství – p. Branková Monika
Stavební firma – p. Vilášek Norbert
Manželé Popkovi
Motel Taxi – p. Piatek Jan
Technické plasty – p. Slavík Oto
Potio – p. Konečný Radek
Stolařství - p. Klučka
Ivo Karásek-Polygrafická výroba

Šlápni na to, hoří !?
Článek přináší pohled veřejnosti na řidiče zásahových vozidel hasičů
Asi před půl rokem obletěly republiku záběry z těžké dopravní nehody automobilové
vysokozdvižné plošiny Bronto Skylift pražských hasičů. Automobil urazil sloup
veřejného osvětlení, projel zábradlím a skončil u zdi přilehlé nemocnice. V kabině
zůstal uvězněn jeden z hasičů. Na pomoc mu přijela osádka smíchovské požární
stanice, která ho za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení dostala ven z
vraku vozu. Poté byl odvezen se zraněním záchrannou službou do jedné z pražských
nemocnic, stejně tak i jeho dva kolegové z havarované plošiny. Zprávu okamžitě
s povděkem přijaly naše „nejserioznější“ deníky a televize. Toto jsou ale jediné
zdroje, odkud se běžný občan („nehasič“) může něco dozvědět o řízení požárních
vozidel. Takže místo toho, aby si udělal obrázek o tom, že např. tato plošina má
těžiště díky zvedacímu zařízení až nad hlavami osádky a není tudíž problém ji
převrátit i na rovném úseku, z medií se prakticky dozví, že hasič-řidič o tom patrně
nevěděl a svou lehkovážností pochybil. Samozřejmě i hasič je jenom člověk a jsou
nehody a nehody. Jen mě tak napadlo, seznámit vás tentokrát s pohledem druhé
strany. A ukázat vám, jak jste médii nevědomky ovlivněni.
Média nám také nabízí statistiky Policie ČR. Z nich vyplývá jako potencionální
nejčastější viník nehody mladý člověk s čerstvým řidičákem, hazardující a
nezodpovědný. Proto jsem oslovil své mladé kamarády a kamarádky s cílem zjistit,

co si tito „mladí viníci nehod“ myslí o řízení zásahového vozidla. Opět zdůrazňuji,
odpovídali mladí lidé, kteří o této problematice ví asi jako většina z vás. Na konci je
vždy odpověď člověka, který toto vozidlo řídí, popřípadě doplnění.
Jak vnímáš hasiče-řidiče, jedoucího k zásahu?Je to radost mít pod majáky a
sirénou přednost? Myslíš, jezdí se rychle a na doraz?
Petra: No radost to asi není…. Vnímám ho tak, že je jeho úkolem jet co nejrychleji a
jen doufám, že je takový profesionál, že ví, co si může dovolit.
Michal: Musí mít rychle reflexy na silnici, včas se rozhodnout, jak projet dopravní
situace. Jezdí tak rychle, jak to jde, ale zase tak, aby vůbec dojeli...
Anička: Když už jedou hasiči rychle, tak určitě z důvodu, že se stala nehoda a proto
tam musí být co nejdřív. Takže by měli určitě jezdit na doraz, ale zároveň brát ohledy
na provoz.
Renek: Obrovská zodpovědnost řidiče, který se snaží co nejrychleji dopravit na místo
požáru a neohrozit sebe, posádku a ostatní účastníky silničního provozu. Radost?
Spíš starost. V dnešním provozu žádný med. Myslím si, že se jezdí v rámci možností.
Taky záleží o jakou jednotku se jedná. Profesionály nebo dobrovolné hasiče.
Rychlost odpovídá i technice.
Jana: Radost to určitě je. Pomáhá to vzbudit respekt a zajišťuje co nejrychlejší
přesun k místu zásahu. Ještě jde o to, jestli to okolí respektuje. Podle mého se jezdí
rychle ale rychle tak, aby se neohrozilo bezpečí ostatních.
Radek (hasič-řidič, řidič TIR z povolání):
Můj názor je, že zkušený řidič hasičského vozidla nejezdí na doraz, uvědomí si, že
riskovat nepřiměřenou rychlostí a stylem jízdy na cestě při jízdě k zásahu je daleko
nebezpečnější. Má zodpovědnost za lidi, které veze a v rukách drahou a docela
těžkou techniku, se kterou, kdyby k zásahu nedojel, nikomu nepomůže a veškeré
snažení někomu pomoct přijde na zmar. Proto musí volit svižný, ale přitom bezpečný
styl jízdy. Vidím to třebas na řidičích rychlé záchranné služby, kteří jezdí v daleko
rychlejších a v jízdních vlastnostech lepších vozech a přitom jedou mnohem
bezpečněji a klidněji, než běžní řidiči dodávek. A výstražné znamení mají jako
pomůcku k usnadnění při jízdě k zásahu. Radost jezdit pod majákem bych neřekl,
spíše nervy drásající zvuk, pokud víte, že někde spěcháte a neposlušní a mnohdy i
vyplašení řidiči na toto světelné a zvukové zařízení nereagují, nebo neví, kde mají
jet, když stojí sami na červenou.
Hasičské vozidlo nemůže jen tak „cvičně“ trénovat jízdu s výstražným zařízením.
Velitel vozu má právo přikázat řidiči snížení rychlosti. Použití sirény a majáku
neznamená absolutní přednost v provoze. Rychlost musí být stanovena tak, aby
situace neohrožovala okolí i samotnou posádku.
Jak reaguješ, kdyţ jedeš svým vozem a za tebou jedou právě např. hasiči?
Petra: Snažím se uhnout.
Michal: Zpomalím, uhnu ke krajnici.
Anička: Ještě jsem to nezažila, ale určitě bych zpomalila a usnadnila průjezdu vozu.

Renek: Snažím se co nejrychleji uvolnit místo k předjetí, zpomalit, popřípadě i
zastavit. Jednou by mohli jet i k záchraně mých blízkých nebo mě samotného a ruku
na srdce, každá minuta dobrá!!!
Jana: Tak se mi ještě nestalo. Ale kdyby, tak se budu snažit co nejrychleji a co
nejvíce uhnout.
Radek: (hasič-řidič, řidič TIR z povolání):
Já jako řidič vždy uhýbám, i když vím, že moje osobní auto je rychlejší, než nějaká
cisterna, poněvadž jsi uvědomuji, že mu můžu poté někde na silnici dále zavázet,
když zastavím na červené a oni mě dojedou a pak nás tam potom může být
zbytečně moc, kteří bychom měli uhnout. A co se týče stání na červenou
v křižovatce, tak se nebojím pomalu vjet do křižovatky abych umožnil průjezd
vozidlům s právem v přednosti jízdě.
O tom, jak reagovat nás naučí v každé autoškole. Možnost vyzkoušet si to ale není.
Od toho se odvíjí situace na cestách. Řada lidí ví, co dělat. Jenže v praxi pak vládne
jen zmatek s počátečním dobrým úmyslem.
Jak se ovládá taková cisterna na silnici? Je snadné ji zastavit popřípadě
strhnout bokem např. při nečekaném vběhnutí chodce?
Petra:Asi tak, jako kamion, čili žádná sranda.
Michal:Pomaleji se rozjíždí, pomaleji brzdí. Těžko se zastavuje a ani strhnutí bokem
není dobrý nápad, jelikož hrozí nehoda.
Anička: Řidiči by měli dbát na zvýšenou opatrnost, nikdy nevíte, kdo vám vběhne do
cesty. Usměrnit takovou cisternu není určitě snadné.
Renek: S tímto nemám osobní zkušenost, ale z pohledu fyziky to nebude žádná
sranda zastavit nebo manévrovat s plnou cisternou. A vyhnout se chodci, to je někdy
těžké i v osobním autě, natož v takovém kolosu.
Jana:Cisterna se ovládá určitě ještě hůře než klasické nákladní auto. A zastavit
rozjetou cisternu „na místě“ dost dobře nejde. Strhnout jí bokem je určitě snadné, ale
určitě ne bezpečné.
Radek: (hasič-řidič, řidič TIR z povolání):
Já, jako profesionální řidič a také řidič JSDH, můžu posoudit, že ovládání hasičské
CAS je daleko více složitější co se týče jízdních vlastností. Řidič cítí, pokud má ve
vozidle vodu, že tento objem zvyšuje těžiště a vozidlo je daleko více nestabilní při
jízdě a při manévrování ve větších rychlostech oproti jiným vozům. Např. naše
cisterna váží něco kolem 23 tun a tato váha je rozmístěna až po strop nástavby,
takže při prudké a nečekané změně směru jízdy to s autem pěkně zakymácí. A ne
zřídka se stalo, že právě z těchto příčin se hasičská technika, byť na zdánlivě rovném
úseku, kdy jede docela rychle, převrátila díky nečekaným vlivům.
Cisterna může po silnici jet pouze prázdná, nebo plná vody. Jiný stav je zakázán,
protože by mohlo dojít k rozpohybování obsahu vody v nádrži. Při plném obsahu
nádrže se těžiště posouvá výše směrem vzhůru. I malá změna situace tak může mít
katastrofální následky. Řidič není schopen zastavit ihned, či náhle změnit směr. Na
náhlý vstup chodce do vozovky nemůže řidič reagovat vůbec. Srovnat řízení
nákladního vozidla s pevnými materiály a cisterny s vodou nelze. Vodu nelze zajistit
proti pohybu.

Myslíš, ţe je rozdíl, kdyţ hasičské vozidlo řídí profesionální hasič a kdyţ ho řídí
člen jednotky sboru dobrovolných hasičů?
Petra: Ano veliký….
Michal: Spíše záleží na zkušenostech daného řidiče, i u SDH může být kvalitní šofér,
u profesionálů je to povinnost.
Anička: Špatný řidič může být hasič profesionál i dobrovolný hasič.
Renek: Myslím, že rozdíl je určitě ve kvalitě techniky, kterou řidič řídí. Možná určitou
roli hraje množství najetých kilometrů. Umění řidiče se dle mého názoru nedělí na
profesionála nebo dobrovolného hasiče.
Jana:Když svěří hasiči (jak dobrovolnému tak i profesionálnímu) vozidlo, tak by měl
být dobrým řidičem.
Radek: (hasič-řidič, řidič TIR z povolání):
Myslím si, že je to hlavně o mentalitě řidiče a že řidič u profesionálních sborů, který
vyjíždí často, je poměrně klidnější, jelikož je to pro něj „pracovní rutina“a ten
adrenalin, že někde spěchá, časem utlumí. Sám za sebe můžu říct, že já jako řidič,
pokud jsem jel hasičským vozidlem k zásahu jednou za rok, tak adrenalin ovlivňoval
moje řidičské schopnosti a tím myslím negativně. Ale časem jsem poznal aspekty,
které moje řidičské vlastnosti vylepšily. Dnes už hned vím, na co vyjíždíme, už při
převlékaní ve zbrojnici vím, že pokud jedu k úklid po dopravní nehodě, kde vozidla
stojí již půl hodiny, není třeba sbírat sekundy riskantní jízdou a být tam o půl minuty
dříve. A další aspekt je počet absolvovaných výjezdů.
Dobrý hasič řidič určitě nejde rozlišit na dobrovolného a profesionálního. Oba musí
odjezdit své, aby byli stále schopni zvládat na silnici svěřenou techniku. Existují i
sbory, které mají srovnatelný počet výjezdů s profesionály. Zlaté pravidlo říká řídit
tak, jak je to v mých schopnostech. Navíc i dobrovolný hasič musí podstoupit školení
řidičů s právem přednosti v jízdě.
Hasič-řidič vozidla můţe jezdit při zásahu i více neţ dovoluje rychlost. Můţe se
toto promítat i do jeho ţivota kdyţ např. jezdí vozem svým?
Petra:Nemělo by. Ale záleží samozřejmě na řidiči.
Michal: Možná u policistů, kteří řídí osobní vůz, ale u hasičů, kteří ovládají v práci
cisterny a doma osobák, se to moc nepromítá. Ale když už jede rychleji než může, ví
zhruba, co čekat a jak se zachovat.
Anička: Nemělo by, ale určitě ho to svádí k rychlejší jízdě, když ve službě rychleji
jezdit smí.
Renek: Myslím, že pokud je to profesionál, tak dokáže rozlišit mezi službou a civilním
životem. Jestli tomu tak je, je však otázka.
Jana:Když např. jede s rodinou k babičce, tak i když je profesionál, měl by jezdit
podle pravidel. Profesionální hasič, který má pohotovost (nebo jak se to řekne nebo
jestli to teda takhle funguje) by měl mít nějaké výjimky, ale rozhodně by neměl
ohrožovat okolí. A to by mělo platit i pro dobrovolné hasiče, svolávají-li je na pomoc.
Radek: (hasič-řidič, řidič TIR z povolání):

Styl jízdy k zásahu se nepromítne do jízdy v soukromém vozidle. Ba naopak, právě
když vidí, co se děje na cestách a když zasahuje při nehodách, uvědomí si, že
závodění patří na okruhy.
Samozřejmě velice individuální. Je však potřeba zdůraznit, že členové svolávající se
na poplach mají stejné povinnosti jako ostatní řidiči a ne žádnou přednost. Pokud
zasahujete u vyproštění osob, opravdu nemáte chutě riskovat na cestách. Navíc
rychlost cisterny se pohybuje cca. okolo 70 km/h, což opravdu není k závodění v
civilu.
Vozy ostravských hasičů jsou olakovány speciální reflexní barvou (křiklavá
oranţová). Většina vozů hasičů má ale stejně pořád kombinaci červená-bílá
v klasických
barvách.
Jsou
tyto
barvy
dostatečně
viditelné
a
nepřehlédnutelné? Poznáš hasičské vozidlo třebas z dálky?
Petra:Hlavně ho dřív slyším než vidím… ale auto rozeznám.
Michal: Myslím, že červeno-bílá kombinace je dostatečně viditelná a pro hasiče již
dlouhou dobu typická, takže nevidím důvod přecházet na reflexivní barvy. Hlavni je,
že jdou vidět majáky.
Anička: Určitě, ta barva je viditelná už z dálky, zvlášť když ty auta jsou tak velká, ty
přehlédnout nejde.
Renek: Barvy jsou dostatečné. Člověk už je zvyklý na starší barevnost vozů HZS.
Auto hasičů poznám spíš podle toho, že mají puštěné sirény a barva hraje vedlejší
roli. Zrovna tak může jet i sanitka nebo policie. Hlavní je správně a včas zareagovat a
umožnit jim projet!
Jana: Většinou jo, ale občas mám problém rozeznat hasičské auto a (teď nevím jak
se správně řeknou) ty odtahové vozidla pro kamiony. Obě velké a kolikrát i dost
podobné barvy.
Radek: (hasič-řidič, řidič TIR z povolání):
Myslím, že hasičské vozidla jsou lehce rozeznatelné, ale barvy hasičů
Moravskoslezského kraje jsou mnohem pestřejší a tím pádem méně přehlédnutelné,
což je vždy lepší.
Červenobílá je pro hasiče opravdu typická a většina z nás reaguje skutečně na
majáky a sirény. Cisterna však vyjíždí i bez nich a to někdy i na zásah, většinou ale
cvičně. Přesto tím, že jede bez majáků a sirén není vyřešen problém s bezpečností,
proto je lepší poznat hasičské vozidlo i „normálně“ v provozu právě díky např.
reflexním barvám. Bohužel jsou tyto barvy velice nákladné a při poškrábaní části
vozu musíte přelakovat prakticky celou postiženou stranu.
Na některých odpovědích je patrná neinformovanost a zprávy podkládané
médii. Nenechte se nikým ovlivňovat a spoléhejte na svůj vlastní rozum.
Nespokojujte se s informacemi od jednoho zdroje. Asi jste teď sami viděli, jak
to pak dopadá. Aţ příště uslyšíte o nehodách takovýchto vozů, vzpomeňte na
tento článek. Není všechno zlato, jak se třpytí.
David, Petra, Michal, Anička, Renek, Jana, Radek

Tančící farnost
Ne, nejedná se o novou odvážnou stavbu v Ludgeřovicích. I když… Ples farnosti
Ludgeřovice se konal letos po druhé a zdá se, že se stane tradicí. Před rokem možná
odvážná myšlenka, ale letos realita. Ples farnosti se vydařil. Na taneční parket
Obecního domu v Ludgeřovicích zamířili lidé všech věkových kategorií. Kdo chtěl
tančit a bavit se, či vyhrát cenu v bohaté tombole, přišel. Na věku nezáleželo. A tak tu
spolu 18. ledna 2008 trávili páteční noc lidé lehce nad šedesát s těmi lehce pod
dvacet, půvabné dámy, elegantní pánové a s nimi taneční hudba s repertoárem pro
všechny. Nechyběla taneční kreace manželů Konečných, přišla tante Marychen
s novými zajímavými informacemi o obci, došlo i na řízky. A tombola? Bohatá. Vyhrát
hlavní cenu, jízdní kolo, však nebylo jednoduché, neboť nestačilo zakoupit správný
los, vítěz se ještě musel projíždět na své výhře sálem. Pak teprve byla jeho. Jenže
výherce vše zvládl, los i jízdu. Účastníci plesu se pak bavili a tančili dlouho do noci.
Doufejme, že se bavil i hlavní organizátor a moderátor plesu Petr Baránek. Mohl mít
spolu se všemi radost, že vytvořil něco nového. Vedle koncertů a církevních slavností
i tančící farnost.
Eva Tvrdá

Oznámení občanům.
Dnem 1.1.2008 vstoupily v účinnost změny sazeb některých místních poplatků
v obci.
Poplatek ze psa mění následujícím způsobem:
1. Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa 200,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 400,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel
sirotčího důchodu 100,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm.
c) 150,- Kč
Sazba poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů se upravuje na 480 Kč/os./rok.
Bc.Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice
Výroční schůze Klubu seniorů Vrablovec
Dne 16.1.2008 v 16.00 hod. se konala Výroční členská schůze Klubu seniorů
Vrablovec, které se zúčastnilo 58 členů. Schůze proběhla v hezkém prostředí
společenského domu na Vrablovci. Jako hosté byli pozváni : za MěÚ Hlučín :
místostarosta p. Ing. Reiský, za soc. odbor - p.Mgr. Chloppková a p. Mgr.Gelnarová,
za OÚ Ludgeřovice - starosta
p. Mgr. Havlík - který se omluvil ( schůze zastupitelstva ) a p. Kusynová - za úsek
správních činností. Za SDH byla pozvána p. Blokešová, za ČČK - p. Dudek a za Klub
seniorů Ostrava - p. Čala.
Na úvod výroční schůze přečetl p. Jurček obšírnou zprávu o činnosti klubu, poté
následovala
pokladní a revizní zpráva. V diskuzním příspěvku dostali slovo všichni hosté, kteří
poděkovali za pozvání a popřáli Klubu seniorů mnoho úspěchů v další činnosti.
Po diskuzi následovala volná zábava a bylo připravené výborné pohoštění.
Ráda bych poděkovala členům Klubu seniorů Vrablovec za milé přijetí a popřála jim
mnoho dalších úspěchů v jejich činnosti a doufám v další spolupráci s tímto KS který
oslaví příští rok 15. výročí svého založení.
Chtěla bych jim také vyjádřit své uznání za to, kolik krásných akcí pořádají a na jaké
úrovni tyto akce jsou a poděkovat za obětavost, s jakou se věnují přípravě všech
schůzek, zájezdů, výletů a kulturních a společenských akcí a slavností nejen pro
členy klubu , ale i pro celou naši veřejnost.
Hana Kusynová

Návrh na zřízení ţenského klubu
Návrh programu :

- seznamovací večer s členkami klubu se schválením
následujícího programu a doplnění dle nápadů a návrhů
členek
-

-

návštěva kulturních akcí – divadlo, koncert, muzikál
plavání na krytém bazénu v Ostravě
turistické akce s návštěvou kulturních památek
návštěva módní přehlídky dle možností
předávání zkušeností s pěstováním zeleně a úpravy
zahrádek
poradenství s modistkou
ruční práce – předávání zkušeností (paličkování, pletení,
vyšívání, výroba obrázků, atd.), dle návrhů výroba dárků pro
dětský domov
společenské posezení

Schůzky členek :

1x týdně ve středu – čas konání bude dohodnut se zájemkyněmi,
věk nerozhoduje
Program je možno dle zájmů a možností doplnit, stejně tak jako pozměnit den konání
schůzek.
V případě zájmu volejte na tel. číslo 739 576 374 nebo 596 340 731.
e-mail : EmilieKrenovska@seznam.cz
Miluška Křenovská
Mateřská škola Ludgeřovice, Hlučínská 496
Úvodem bychom chtěli popřát všem občanům Ludgeřovic hodně zdraví, štěstí a
úspěchů v roce 2008.
My jsme nový rok začali opravdu zvesela. V sobotu dne 5.1.2008 jsme uspořádali
Maškarní ples s Hopsalínem pro děti z obce a okolí v Obecním domě v
Ludgeřovicích. Tentokrát byl karneval zaměřený přímo pohádkově - Tancování s
Tomem a Jerrym. Od prvních tónů veselých písniček byly všechny děti vtaženy do
reje masek, proloženého různými soutěžemi a kvízy, do kterých se aktivně zapojili i
rodiče. Vyvrcholením plesu byla bohatá tombola, která rozzářila nejedny dětské oči.
Karneval se opravdu vydařil a proto se těšíme na příští rok, kdy tuto akci určitě
zopakujeme.
Blíží se zápis dětí do mateřské školy pro příští školní rok. Ten se uskuteční ve dnech
11.3.2008 v době od 8,00 - 13,00 hod. a 12.3.2008 od 11,00 - 15,00 hod. v budově
MŠ Ludgeřovice, Hlučínská 496 pro děti ve věku od 3 do 6 let. K zápisu se dostaví
rodiče nebo zákonný zástupce dítěte a předloží kartičku pojištěnce. Předpokládaný
počet dětí na naší MŠ pro rok 2008/2009 je 56.
Věříme, že bude zdárně pokračovat řízení o přístavbě naší MŠ, aby prostory pro
stávající kapacitu dětí byly v souladu s hygienickými požadavky.
Hana Ţídková, učitelka

Děti z dětského domova byly opět v Ludgeřovicích šťastné
Děti z dětského domova, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28, se mohly spolu
se svými vychovateli, sponzory a dalšími pozvanými hosty sejít opět po loňské
přestávce na tradičním vánočním posezení v Obecním domě v Ludgeřovicích. To vše
díky ochotě starosty obce Ludgeřovice Mgr. Daniela Havlíka.
A protože ne všechny děti se letos dostanou domů, je tato vánoční slavnostní večeře
s rozdáváním dárků pro ně moc důležitá. I letos jsme dostali od bratrů Jiřího a Karla
Holainových vánoční strom a letos to byl opravdu „veliký strom“.Tety, spolu s dětmi,
ho musely zdobit ze štaflí a s vlastnoručně vyrobenými ozdobami jen zářil. Stejně tak
zářily oči těch, kteří pod ním našli své vysněné a dlouho očekávané dárky. Děti měly i
letos připraveny vánoční básničky, písničky a tanečky. Nejvíce vynikli naši nejmenší
s roztomilou trémou i horlivostí, vyšvihla se i starší děvčata s nacvičenou skladbou
pro mažoretky, ale také jsme ocenili ukázku společenských tanců dvojice, která již
absolvovala taneční kurzy. Celým večerem nás provázela slavnostní atmosféra,
k čemuž přispěla i nádherně prostřená tabule a štědrovečerní večeře, za kterou moc
děkujeme p. Markovi a Ivovi Myslivcovým. Jelikož pod stromem byla obrovská kupa
dárků, rozdávalo se dlouho. Napětí z dětí jen zvolna opadávalo, než se konečně
dostalo na všechny. Obdarováni byli skutečně všichni, jelikož děti připravili na oplátku
dárečky pro pozvané hosty a sponzory, ale největším dárkem byly přece jen jejich
šťastné úsměvy.
Na závěr jsme si ještě společně zatančili na diskotéce. Po ukončení celé akce děti
odvezl zase zpět na dětský domov objednaný autobus, za který moc děkujeme p.
Maxnerovi. Za děti i pracovníky dětského domova děkujeme všem, kteří pomohli
připravit tuto slavnostní akci a přejeme mnoho úspěchů v novém roce.
Šárka Šimšová, vychovatelka DD
Informace občanům o termínech svozu vytříděných plastových obalů v roce
2008
Svozy vytříděných plastových obalů se na území naší obce v roce 2008 uskuteční
v těchto termínech:
26.01.2008 23.02.2008 29.03.2008 26.04.2008 31.05.2008 28.06.2008
26.07.2008 30.08.2008 27.09.2008 25.10.2008 29.11.2008 20.12.2008
Mgr. Daniel Havlík v.r., starosta obce
Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje:
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 16.1.2008
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ludgeřovicích.
Reklamy:
-

Účetní agentury PROFIT,

-

Pohřební služby Hlučín.

Informace Obce Ludgeřovice občanům o kontaktech a úředních hodinách obecního
úřadu a knihovny.
A. Vjačka

