Rok 2008
Byl to v Ludgeřovicích docela klidný rok bez přírodních pohrom, bez velkých havárií,
nebo skandálů.
Byly krajské a senátní volby. V nich, stejně jako téměř v celé republice dali naši
občané velkou většinu hlasů kandidátům ČSSD.
Ludgeřovičtí fotbalisté po 36 letech konečně postoupili. Hrají nyní IA třídu a to zatím
velmi úspěšně.
Zastupitelstvo obce ocenilo občany, kteří svými činy nebo úspěchy přispívali
k dobrému jménu Ludgeřovic. Osobností obce Ludgeřovice za rok 2007 vyhlásilo
spisovatelku Mgr. Evu Tvrdou.

Terasa spojující obě budovy školy na Markvartovické ulici byla zastřešena. Byly tím
odstraněny desítky let trvající veliké problémy s prosakováním dešťové vody do
šaten žáků a vytvořen krásný sál pro konání kulturních a společenských akcí.
Přes potok v ulici Na Návsi byl postaven nový most.
Byla postavena nová ohradní zeď hřbitova podél Markvartovické ulice.
Havárie rozvodu vody v mateřské škole na Hlučínské ulici si vynutila dvouměsíční
přerušení provozu v budově této školky.
V kostele sv. Mikuláše se již potřetí konal koncert mezinárodního hudebního festivalu
Janáčkův máj.
Novou velkou společenskou akcí v obci byly třídenní první Ludgeřovické dny.
Kamenné svatby po 65 letech trvání manželství oslavili manželé Bernard a Lucie
Dintrovi a manželé Erhard a Hildegarda Hajní.
Ludgeřovický farář p. Jan Kučera oslavil 50. narozeniny.
Ve věku nedožitých 103 let zemřel nejstarší občan obce pan Alfons Böhm.
Výstavbu splaškové kanalizace se zahájit nepodařilo, stále na ni nejsou peníze.
Největší pozdvižení v obci vyvolal záměr Cihelny Hlučín vybudovat ve svém areálu
provoz na separaci biologického odpadu (včetně odpadů z masa a jiných potravin).
Na základě zkušeností z podobných zařízení (např. v obci Klokočov) byly zejména
velké obavy ze zápachu. Naštěstí po masivních protestech obyvatelstva v širokém
okolí bylo od tohoto záměru upuštěno.
Na Obecním úřadě v Ludgeřovicích byl dne 1.2.2008 zprovozněn tzv. CZECH
POINT, tj. místo, kde může každý získat ověřené výstupy z veřejných informačních
systémů veřejné správy, tj. z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, ze
živnostenského rejstříku a z rejstříku trestů. Odpadá tím nutnost jezdit pro tyto
výstupy do Ostravy nebo Opavy.
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Z článků starosty obce Mgr. Daniela Havlíka
v Ludgeřovickém zpravodaji, kterými se obracel na občany
Ludgeřovic.
Tyto články dobře postihují řadu aktuálních problémů obce, záslužné činy některých
občanů, ale např. i různé nešvary:
V únoru 2008:
„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 rovnoběžně s okrajem silnice,
nedojde-li k ohrožení 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 každý 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, že
situace bude řešena za pomoci Policie České republiky a finančních postihů
nebo odtažením 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 držitele zvířete:
a) zabezpečit zvíře tak, aby na veřejných prostranstvích volně nepobíhalo nebo
se nepohybovalo, a ani jinak neohrožovalo nebo neobtěžovalo 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 téže 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.
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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 uložit 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.“
V březnu 2008:
„Dnes bych chtěl začít malým zamyšlením. Zamyšlením nad tím, jakou hodnotu má
cena lidské krve v dnešní době, kdy mnozí nejsou ochotni zadarmo „hnout ani
prstem“. Stále se totiž mezi námi objevují mnozí, kteří berou za svou morální
povinnost pomoci svým bližním, aniž by za to cokoliv očekávali jako protislužbu. Jsou
to dárci krve nebo krevních složek. Pro tyto naše spoluobčany je samozřejmostí jít na
Krevní centrum a bezplatně darovat v podstatě to nejcennější, co nelze dosud uměle
vyrobit nebo jinak nahradit. Nikdo z těchto dárců už se nedozví, kolik lidí nebo koho
konkrétně právě jeho šlechetný čin zachránil, pro většinu z nás zůstávají tito
skutečně úctyhodní lidé i po celý život zcela neznámí. Nechci dnes vyzdvihnout
zásluhy konkrétních jednotlivců, protože naši úctu si zaslouží každý, kdo byl schopen
alespoň jednou v životě překonat strach, bolest, obavy nebo prostou nechuť a
dokázal dojít na Krevní centrum darovat krev. Je, bohužel, smutnou skutečností, že
dárců krve stále ubývá, mnoho lidí nemůže krev darovat vzhledem k nedobrému
zdravotnímu stavu. Nicméně, přece jen několik jmen našich spoluobčanů si dnes
můžete přečíst. Jsou to ti, kteří darují krevní a krevní složky dlouhou dobu a dosáhli
již takového počtu bezplatných odběrů, který zaslouží ocenění nás všech.

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ostravě udělil ke konci loňského roku
Zlaté plakety MUDr. Janského za 40 bezplatných odběrů krve i několika dárcům z
Ludgeřovic. Oceněni byli:
slečna Lenka Svobodová
pan Vladan Billik
pan Jan Kliš

Skutečně mimořádné ocenění a poděkování si pak zaslouží držitel Zlatého kříže 1.
třídy za 160 bezplatných odběrů krve pan Radek Dvořák.
Pevně věřím, že brzy budu moci poděkovat za bezplatné dárcovství krve nejen touto
cestou i dalším spoluobčanům. Doufám také, že tento článeček přečte alespoň pár
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mladých, kteří si třeba vezmou z výše uvedených příklad a půjdou to na Krevní
centrum alespoň „zkusit“.“
V dubnu 2008:
„Neustále slýcháme ze všech stran mnoho slov o ekologii, třídění odpadů a potřebě
zvýšit procento jeho jednotlivých vytříděných složek k dalšímu zpracování. I naše
obec se dlouhodobě snaží tento trend podporovat. Od dubna jsme proto zajistili další
rozšíření možností k třídění odpadu. Ve spolupráci s firmou REMA systém jsme
nechali od počátku dubna jako vůbec první obec v naší republice umístit v budově
Obecního úřadu (naproti knihovny) sběrný box pro drobný elektroodpad, jako jsou
například feny, toustovače, holící strojky, fotoaparáty, vrtačky a drobné elektronářadí,
mobilní telefony, kalkulačky, myši, klávesnice, elektronické hračky, ale i baterie.
Právě tyto drobné elektrospotřebiče velmi často končí v popelnicích a zbytečně tak
zatěžují naše životní prostředí. Chci zároveň upozornit, že do boxu nelze uložit
žárovky, zářivky, autobaterie ani větší elektrozařízení (ta z důvodu velikosti boxu
100*30*30 cm). Máme zajištěno, že obsah tohoto boxu bude odvážen bezplatně,
pokud v něm budou uložena výše uvedená zařízení a žádný jiný odpad, který zde
nepatří. I z tohoto důvodu lze drobný elektroodpad do boxu odložit pouze v pracovní
dny, kdy bude dvůr otevřen.
Dalším rozšířením možností likvidace odpadu je možnost bezplatného uložení
odpadu ze zeleně. Jedná se o trávu, listí, ovoce a zeleninu včetně jejich zbytků.
Nelze zde však ukládat větve. Přibližně od poloviny dubna bude do areálu
fotbalového hřiště umístěn velkoobjemový kontejner, kam můžete výše uvedený
odpad ukládat. I v tomto případě bude platit, že odpad lze do kontejneru uložit pouze
v určitou dobu, se správcem sportovního areálu dohodneme přesné termíny a ty
dáme na vědomí všem našim občanům, neboť v případě znečištění zeleně jiným
odpadem bychom museli likvidaci takto znečištěné zeleně zaplatit z obecních
prostředků, zatímco čistá zeleň bude firmou OZO Ostrava odvážena bezplatně.

Chci Vás touto cestou požádat, abyste možnost uložit daný odpad do boxu či
kontejneru v maximální míře využili, pomůžete tak nejen životnímu prostředí, ale také
lepšímu vzhledu naší obce. Přece jen bychom už nemuseli každé léto sledovat
například hromadu jablek plovoucích po našem potoce …

V minulém čísle Zpravodaje jsem děkoval několika dárcům krve z naší obce za jejich
humánní postoj a končil jsem konstatováním, že snad mohu brzy poděkovat touto
cestou i dalším naším spoluobčanům. Ani jsem netušil, že již nyní budu mít tuto
příležitost znovu. Oblastní spolek Českého červeného kříže totiž udělil počátkem
letošního března Zlatou plaketu MUDr. Janského za 40 bezplatných odběrů krve
panu Pavlu Kramnému. I tento čestný dárce krve a krevní plazmy si zcela
jednoznačně zaslouží upřímné poděkování nás všech.“
V květnu 2008:

„Máme zde květen – měsíc, o němž se hovoří jako o měsíci lásky. Pod pojmem láska
nemyslím pouze lásku fyzickou, mileneckou, ale také lásku k bližnímu. Zmiňuji ji zde
záměrně, neboť sotva trošku poporostla tráva na našich zahrádkách, opět se objevili
jedinci, kteří se rozhodli udržovat tu svou snad záměrně zrovna v neděli. Skutečně
není nad nedělní pohodu proloženou burácením motoru sousedovy sekačky. Snad
alespoň z úcty ke svému okolí bychom mohli neděli brát za den klidu.
Láskou k bližnímu a své práci se vyznačují také pedagogové. U příležitosti oslav Dne
učitelů byly Sdružením obcí Hlučínska oceněny dne 27.3.2008 na zámku v Kravařích
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také dvě naše spoluobčanky. Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost
obdržela učitelka MŠ Vrablovec paní Irena Florková (navržena ředitelkou ZŠ a MŠ
Ludgeřovice Mgr. Helenou Piprekovou) a ocenění Výrazná pedagogická osobnost
roku obdržela ředitelka Domu dětí a mládeže v Hlučíně a zároveň členka Rady obce
Ludgeřovice paní Marcela Košáková (navržena Radou města Hlučína). Oběma
oceněným touto cestou ještě jednou blahopřeji. Zároveň bych chtěl poděkovat všem
pedagogům z našich Mateřských škol i Základní školy za jejich práci, protože takové
ocenění si jistě zaslouží drtivá většina z nich
Snad všichni občané Ludgeřovic si již všimli, že ohradní zeď pod hřbitovem je
zbourána a túje za ní vykáceny, což znamená, že se najednou z cesty otevřel pohled
na náš hřbitov. Nejčastějším dotazem je, co se bude dít dále. Obec Ludgeřovice ve
spolupráci s Petřkovicemi a Markvartovicemi letos pokračuje v rekonstrukci zdi kolem
areálu kostela i hřbitova. Celkové náklady na její rekonstrukci činí v první etapě
přibližně 1,6 milionu Kč, přičemž obec Ludgeřovice se podílí na nákladech 50%,
Petřkovice 30% a Markvartovice 20%. Po dokončení zdi bude prostor za zdí opět
obsazen dřevinami, takže se pohled na hřbitov uzavře. Prosím všechny o trpělivost,
neboť rekonstrukce zdi přináší s sebou také jisté dopravní komplikace na ulici
Markvartovická.

V minulém čísle Zpravodaje jsem hovořil o umístění kontejneru na trávu, listí, ovoce
a zeleniny včetně jejich zbytků do areálu fotbalového hřiště a slíbil jsem, že po
dohodě se správcem areálu dám na vědomí termíny, kdy je tento odpad možno do
kontejneru bezplatně uložit. Odpad je možno ukládat každé úterý a čtvrtek v době
od 16 do 19 hodin, jinak po telefonické dohodě s panem Jiřím Vjačkou,
telefonní číslo 607 520 415.
Na závěr si dovoluji popřát. V květnu se dožívá významného životního jubilea
farář naší farnosti p. Jan Kučera. Přeji mu proto jménem svým i všech občanů
Ludgeřovic mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti, pohody a zejména Božího
požehnání i do dalších let služby Bohu a naším farníkům.“
V červnu 2008:

„Také letos bude uvolněna z rozpočtu obce částka přesahující výrazně 1 milion korun
na opravy výtluků i celých úseků našich ulic, které po opravě volají. Řada letos určitě
dojde na ulice Družstevnická, Na Kopečku, Nad Plynárnou, Nad Vodárnou, Pod
poštou, mnoho dalších ulic bude upravováno po určitých částech. Občané, kteří na
inkriminovaných místech bydlí, budou předem na opravy upozorněni, žádám je touto
cestou o vstřícnost a pochopení. Zejména bude zapotřebí uvolnit komunikace
k opravám a nenechávat zde zaparkovaná auta.
Ve dnech 30.4.-2.5.2008 navštívila delegace naší obce ve složení starosta obce
Mgr. Daniel Havlík, předseda finančního výboru Ing. Přemysl Havlík a tlumočník pan
Ladislav Kosztolanyi naše maďarské družební město Putnok u příležitosti VII.
mezinárodních kulturních dnů Visegrádské čtyřky. Také naše obec se na těchto
slavnostech prezentovala kulturním vystoupením a nutno dodat, že kulturní slavnosti
jednoznačně ovládla. Chci touto cestou poděkovat za výbornou reprezentaci naší
obce kapelníkovi panu Ondrušovi a jeho hornické dechovce. Jejich vystoupení
v hornických krojích všechny hosty uchvátilo, dokonce měli výsadu zahájit X. ročník
mezinárodní výstavy Gömör-EXPO. O zájmu o jejich vystoupení svědčí také
skutečnost, že ještě přímo na místě nás již oslovili tři zahraniční účastníci s prosbou,
zda by nemohla hornická dechovka vystoupit také u nich.
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v tomto čísle mám milou povinnost poděkovat dárcům krve. Oblastní spolek Českého
červeného kříže v Ostravě udělil Zlaté plakety MUDr. Janského za 40 bezplatných
odběrů krve též občanům Ludgeřovic. Oceněni byli:
pan Stanislav Kliš
pan Marek Latka
Musím přiznat, že u každého takového oznámení pociťuji hrdost na své spoluobčany,
ochotné dávat bezplatně to nejcennější, co mohou dát. Ještě jednou, vážení dárci,
děkuji…“
V červenci 2008:

„Několikrát jsem v poslední době dostal otázku, jak je to vlastně s financováním
opravy ohradní zdi pod hřbitovem. Přestože jsem na tento dotaz již před několika
měsíci odpovídal, odpovím ještě jednou. Rekonstrukci zdi zadala po výběrovém
řízení obec Ludgeřovice vítězné firmě Milan Vjačka – provádění staveb. Celková
částka za opravu zdi činí 1.611.975,-Kč a na jejím uhrazení se podílí z 50% obec
Ludgeřovice, z 30% Petřkovice a zbylých 20% uhradí Markvartovice. Na rozdíl od
rekonstrukce první části zdi od vstupního schodiště ke kostelu až po budovu fary,
kterou zadala a hradila církev, opravu druhé části zajišťovala obec Ludgeřovice. Na
podzim ještě chystáme opětovné osazení prostoru mezi zdí a hřbitovem dřevinami
jako náhradou za vykácené túje. Snad tato má odpověď již postačí.
Dalším dotazem, který jsem několikrát zaslechl, je, proč se obec Ludgeřovice
nepřihlásila do soutěže vesnice roku. Většinou tento dotaz padal v souvislosti s tím,
že letos tento titul získaly v našem okrese Bolatice. Ludgeřovice se rozhodně mají
čím chlubit, ale „rýpnu“ si do některých našich spoluobčanů. Starosta Bolatic po zisku
výše zmíněného titulu chválil své spoluobčany za to, jak hezky udržují okolí svých
domů včetně ulic a chodníků. Jeďte se podívat v sobotu dopoledne do Bolatic (a
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nejen tam). Spatříte, jak místní poctivě zametají před svými domy, sekají trávu a sadí
květiny, aby jejich obec byla pěkná a upravená. U nás je, bohužel, často situace
přesně opačná. Mnozí si myslí, že co je za plotem, to je nezajímá, ba naopak se
nerozpakují ještě nějaký ten nepořádek přidat. A nejen to. Pohled na některé
neudržované soukromé pozemky je skutečně zoufalý a pokud slušně požádám, zda
by si dotyční nemohli alespoň posekat metr vysokou trávu nebo plevel, protože
obtěžují nepořádkem své sousedy, slyším akorát spršku sprostých výrazů, za které
by se nemusel stydět ani otrlý námořník. Skutečně si nejsem jist, zda by za takové
situace mělo vůbec smysl podávat přihlášku do výše zmíněné soutěže. Hodnotící
komise by se asi divila…
Před nedávnem k našemu zármutku zemřel ve věku 102 let nejstarší občan
Ludgeřovic i širokého okolí pan Alfons Böhm. S jeho skonem vyvstala u mnohých
otázka, kdo je vlastně nejstarším občanem Ludgeřovice nyní. Nejstarší občankou
naší obce je v současnosti paní Anastazie Krokrová ve věku 97 let. Následuje 95-letá
paní Lucie Kramná a 94-leté paní Marie Konečná a Arnošta Riedlová. Nejstarším
mužem v naší obci je pan Pavel Chrubasík, který se dožil letos 91 let. Pevně věřím,
že se z nich někdo té vytoužené „stovky“ dožije…“
V srpnu 2008:

„Jistě jste si všimli, že se podařilo opravit opět několik našich komunikací, na řadě
dalších jsme provedli alespoň opravy výtluků. Vzhledem k téměř zoufalému stavu
některých kanalizačních vpustí i částí dešťové kanalizace budeme zřejmě ještě
v dohledné době v opravě pokračovat. Stejně jako loni Vás i letos budu v některém
z příštích čísel informovat, kolik financí na tyto opravy obec vynaložila. Neodpustím si
však opět v této souvislosti malé „rýpnutí“. Chápu, že některé naše komunikace už
mnoho let po opravě volaly. Někdy mám však pocit, že když už se je podaří zařadit
do oprav (a věřte, že částky na rekonstrukce jsou nemalé), mají někteří spoluobčané
pocit, že pokud už museli tak dlouho čekat, měli bychom snad jako bonus opravit
hned také jejich vjezdy, nádvoří a kdoví co ještě. Dalším nešvarem je, že pokud firma
provádějící opravu kus komunikace rozkope a sutiny si nachystá k odvozu na některý
další den, odváží často mnohem více sutin, než skutečně vykopala. Asi se nelze
divit, že pokud je vykopán asfalt a na hromadě se objeví vzápětí kupa betonu, firmě
se to nelíbí. Nám se to nelíbí také, protože i likvidaci pochopitelně platí obec. Snad
se pro příště „potrefení“ chytnou za nos a nebudou nám zbytečně komplikovat
práci…
Zhruba od poloviny července panuje čilý ruch také v areálu základní školy. Jak jsem
již dříve hovořil, podařilo se zde získat dotaci ve výši 3,5 milionu Kč na kompletní
rekonstrukci spojovacího krčku (terasy) mezi hlavní budovou školy a školní jídelny.
Celá terasa bude zastřešena, čímž se vyřeší neustálý problém se zatékáním do
šaten v suterénu a tyto šatny budou zároveň nově opraveny. Naše děti si určitě
důstojnější šatny zaslouží a navíc se opět rozšíří školní prostory pro různorodé
využití.
Dalším velkým úspěchem, na který už dlouho čekali zejména občané Vrablovce, je
zajištění přímého dopravního spojení mezi Ludgeřovicemi a Vrablovcem. Občané již
dlouho po tomto spojení volali s ohledem na nutnost přestupování při jízdě do středu
obce. Tato linka má sloužit především k přepravě k lékaři, na úřad, do zaměstnání, o
víkendu do kostela, a zejména k přepravě žáků do základní školy v Ludgeřovicích.
Po velmi intenzivním jednání, která jsem vedl se společností Koordinátor ODIS,
s.r.o. a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, mohu všem s hrdostí a
radostí oznámit, že od 1.9.2008 bude na trase Vrablovec transformátor –
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Vrablovec střed – HP trend – Samoobsluha – Motel Taxi – Ludgeřovice hřiště –
Ludgeřovice kostel a zpět jezdit linka 94. Tato linka bude zařazena do systému
základní dopravní obslužnosti, spojení bude zajišťovat dopravce Radovan
Maxner. Zároveň musím ovšem všechny občany na této trase požádat, aby ji
opravdu v maximální míře využívali. Využitelnost této linky bude totiž
sledována a vyhodnocována. Pokud bude příliš nízká, bude tato linka ze
základní dopravní obslužnosti vypuštěna, což by s největší pravděpodobností
znamenalo její zánik, neboť obec nebude schopna provoz linky hradit plně ze
svého rozpočtu. Pevně věřím, že pokud už jsme tuto linku dokázali na základě
dlouhodobých požadavků občanů zajistit, nenechají ji nyní právě občané
samotní svým nezájmem opět „padnout“. Jízdní řád této linky je v zadní části
zpravodaje.
Jak už se stává pomalu tradicí a nutno dodat, že velmi milou, i v tomto čísle
Zpravodaje mohu vyzvednout dalšího dárce krve z naší obce. Jsem skutečně
překvapen a hrdý, kolik se u nás najde takto šlechetných spoluobčanů. Oblastní
spolek Českého červeného kříže tentokrát udělil v červnu Zlatou plaketu MUDr.
Janského za 40 bezplatných odběrů krve panu Janu Vevjorkovi. Samozřejmě i
tento čestný dárce krve a krevní plazmy si zcela určitě zaslouží naše upřímné
poděkování.“
V září 2008:
„Zastřešení spojovacího krčku mezi budovou školy a jídelny je již téměř hotovo, šatny
v suterénu září novotou. Nejpozději do konce září bude celá stavba zastřešení zcela
hotova. Navíc se povedlo získat další nezanedbatelnou dotaci. Obec Ludgeřovice
totiž získala na zateplení ZŠ v rámci Operačního programu Životní prostředí
z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR částku 6.200.888,-Kč.
Znamená to tedy, že pokud se nestane něco nepředpokládaného, v letech 20082009 mohou být budovy ZŠ i jídelny zatepleny. Chystáme rovněž podklady pro
žádost o dotaci na financování rekonstrukce budovy Obecního úřadu. Uvidíme, jak
budeme úspěšní zde. Již nyní je však zřejmé, že je to pro naši obec v posledních
letech jednoznačně nejúspěšnější rok, co se týče objemu finančních
prostředků získaných z různých fondů.
Další informace již, bohužel, tak potěšující nejsou. Téměř celý rok jsme usilovně
jednali o odkupu části pozemku pod Společenským domem na Vrablovci, abychom
tam mohli vybudovat parkoviště. Nechali jsme zpracovat geometrický plán, máme
studii, dohodli jsme se na odkupu pozemku. Těsně před podpisem smlouvy však
spolumajitelky daného pozemku od prodeje ustoupily a oznámily nám, že smlouvu
nepodepíší. Je to pro nás zpráva velmi mrzutá, neboť jsme s výstavbou již napevno
počítali.

Místní komunikace na ulici U Statku se zábradlí v horní strmé části nedočká. Toto
zábradlí mělo zvláště v zimním období usnadnit chodcům bezpečný pohyb po této
komunikaci. I přes kladné stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu v Opavě,
s navrženým řešením stavby zábradlí nesouhlasil Odbor dopravy a silničního
hospodářství Městského úřadu v Hlučíně, který je pro naší obec místně a věcně
příslušným správním úřadem. Důvod zamítnutí, jež vedl úředníky k tomuto
nesouhlasu, je paradoxně bezpečnost chodců, kteří se na předmětné komunikaci
pohybují. Své stanovisko raději nebudu komentovat…
V poslední době se výrazně stupňuje počet stížností na parkování vozidel na
obecních komunikacích. Nestěžují si pouze občané, každý týden mají obrovský
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problém pracovníci OZO Ostrava, odvážející náš komunální odpad. Chci v této
souvislosti upozornit na Zákon č. 465/2006 Sb., a zejména § 25, odst. 3. Zde se
hovoří, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro každý směr jízdy. Vzhledem k tomu, že na mnohých místech není tento
fakt opakovaně respektován, budeme patrně nuceni ve spolupráci s Policií ČR
provést kontroly zaměřené právě na porušování tohoto zákona. Berte, prosím,
toto upozornění jako poslední varování. Může se Vám totiž stát, že v případě
jeho ignorace můžete být mezi těmi „šťastnými“, kteří dostanou pokutu za
nesprávné parkování.
Znovu upozorňuji všechny občany na možnost bezplatného uložení trávy, listí, ovoce
a zeleniny včetně jejich zbytků do kontejneru v areálu fotbalového hřiště. Odpad je
možno ukládat každé úterý a čtvrtek v době od 16 do 19 hodin, jinak po
telefonické dohodě s panem Jiřím Vjačkou, telefonní číslo 607 520 415. Využijte
této možnosti, ať je naše obec krásnější a čistší. Pálení těchto zbytků není určitě tím
nejlepším řešením…“
V říjnu 2008:

„Mnoho z Vás se mne velmi znepokojeno ptalo, jaká stavba se plánuje v areálu
cihelny Hlučín a zda vím o záměru separace biologického odpadu v tomto areálu. Je
to totiž informace velmi znepokojivá nejen pro občany Ludgeřovic, ale také Hlučína i
všech okolních obcí. Výstavba zařízení na separaci biologického odpadu a výrobu
bioplynu (bioplynové stanice) by pro životní prostředí naší lokality znamenala další
tvrdý direkt. Životní prostředí je v naší oblasti již tak výrazně narušeno a další zásah
do něj je nejen pro mne zcela nepřijatelný. Už umístění stavby samotné je šokující
vzhledem ke skutečnosti, že je areál cihelny na kopci v podstatě "obklíčen" ze všech
stran městem Hlučín, obcemi Markvartovice, Ludgeřovice a částí Vrablovec, které
leží v údolí kolem cihelny. Těm, kteří nevědí, o co zde jde, doporučuji, aby se zajeli
podívat do Klokočova na Vítkovsku. Zápach jim bude dostatečnou odpovědí. Stačí si
připomenout nedávný noční únik velmi nelibě páchnoucího plynu v ostravské
spalovně, který byl cítit během malé chvíle až v Šilheřovicích. V oznámení o záměru
vybudovat biostanici se například o zápachu vůbec nehovoří, přestože se zde počítá
s dovozem cca 160 tun potravin s prošlou lhůtou spotřeby, zbytků jídel z veřejného
stravování, odpadů z výroby potravin, ale také například prošlých a zkažených
masných výrobků. Navíc bude denně nutno odvézt téměř 68 tun digestátu do čistírny
odpadních vod Ostrava nebo na pole ke hnojení a 27 tun separátu na skládku.
Nemluvím také o hlučnosti, která je s provozem samotným spojena a dalším
zvýšením dopravy přes naši obec.
Zřejmě jsem byl mezi prvními, kdo tuto informaci obdrželi a rozeslali ji dále. Reakce
spoluobčanů mne velmi potěšila. Během velmi krátké doby se v Hlučíně,
Ludgeřovicích, Markvartovicích i dalších okolních obcích podařilo shromáždit cca
6.000 podpisů pod protestní petici, přestože tato petice nemá na rozhodnutí
příslušného úřadu žádný právní vliv. Dne 16.9.2008 pod tlakem veřejnosti odstoupil
starosta Hlučína ing. David Maňas, který výše uvedený problém minimálně značně
podcenil, ne-li se pod něj dokonce výrazně „podepsal“. Zastupitelstvo obce
Ludgeřovice na svém zasedání dne 17.9.2008 jednomyslně přijalo usnesení
vyjadřující rozhodný nesouhlas k záměru a uložilo starostovi a Radě obce
využít všechny zákonné prostředky k prosazení neuskutečnění záměru
výstavby zařízení na separaci biologického odpadu na katastru města Hlučín
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(areál cihelny). Dnes je již jisté, že podobně reagovaly i další obce v širokém
okolí.
Mohu Vám všem slíbit, že udělám jako občan i jako starosta obce Ludgeřovice
vše, co je v mých silách, abych výstavbě biostanice zabránil. Skutečně si
nemusíme nechat na hlavu naházet vše, co se komu v rámci podnikatelských
aktivit zamane.
Mnozí z Vás si již jistě všimli, že koncem září započala kompletní rekonstrukce
dopravně velmi frekventovaného mostu přes potok na ulici Na Návsi (při sjezdu od
Hasičské zbrojnice poblíž ulice U Potoka). Rekonstrukce tohoto mostu byla již nutná
vzhledem k jeho havarijnímu stavu a skutečnosti, že přes tento most přejíždí značná
část osobní i nákladní dopravy pro velkou část obce. I z tohoto důvodu přináší
rekonstrukce mostu velké komplikace v dopravě. Nový most by měl být dokončen
nejpozději do 30.11.2008. Všem spoluobčanům se za komplikace touto cestou
omlouvám a pevně věřím, že nutnost opravy pochopíte. Určitě budeme mít následně
všichni jistotu, že tento nový most nás všechny jistě „přežije“.“
V listopadu 2008:

„V minulém čísle zpravodaje jsem slíbil, že Vás budu informovat o dalším vývoji
situace okolo záměru výstavby bioplynové stanice v areálu Cihelny Hlučín. Kroky,
které během tohoto měsíce proběhly, jsou pro nás velmi potěšující. Dne 13.10.2008
zastupitelstvo města Hlučína schválilo uzavření dohody mezi městem Hlučín a
společností Cihelna Hlučín s.r.o. o vzdání se realizace záměru „Separace
biologického odpadu Hlučín“. Město Hlučín dle této dohody zaplatilo Cihelně Hlučín
částku 648.320,-Kč jako náhradu za vzdání se výše uvedeného záměru. Pro nás je
potěšující, že se mi povedlo do dohody zapracovat také usnesení, ve kterém se
Cihelna Hlučín zavazuje, že svůj podnikatelský záměr nebude realizovat na
pozemcích v katastru obcí Hlučín, Markvartovice a Ludgeřovice. Celé znění dohody
si můžete přečíst v aktualitách na webových stránkách města Hlučín
http://www.hlucin.cz. Následně Cihelna Hlučín dne 15.10.2008 požádala Odbor
výstavby Městského úřadu Hlučín o stažení žádosti o vydání rozhodnutí s umístěním
stavby „Separace biologického odpadu Hlučín“ na dotčených pozemcích
v katastrálním území Hlučína. Dne 20.10.2008 byl učiněn další důležitý krok
k definitivnímu zastavení záměru, když Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zastavil na základě žádosti Cihelny Hlučín
s.r.o. posuzovací proces záměru „Separace biologického odpadu Hlučín“. Písemné
oznámení o zastavení záměru jsem obdržel dne 23.10.2008.
Nyní už zbývá učinit poslední definitivní krok k tomu, aby se podobná situace
neopakovala ani v budoucnu. Město Hlučín chce v rámci svého územního plánu
jasně specifikovat, že na pozemcích určených pro průmyslový rozvoj nebude možné
výše uvedený záměr ani záměry podobného charakteru realizovat.

Měsíc říjen byl měsícem ve znamení voleb do Krajského zastupitelstva
Moravskoslezského kraje. Také v naší obci jsme měli některá svá „želízka ve
volebním ohni“. Za Stranu zdravého rozumu kandidoval ing. Vladimír Smetana, KDUČSL zastupoval ing. Petr Baránek, barvy ODS hájila Mgr. Helena Pipreková, za
ČSSD jsem kandidoval já. Velmi příjemně mne překvapila volební účast i preferenční
hlasy pro všechny naše kandidáty. Volební výsledky jsou Vám všem zřejmě dobře
známy. Je pro mne velkou ctí, že jsem byl jako historicky první občan Ludgeřovic
zvolen za krajského zastupitele. Chci touto cestou poděkovat všem občanům naší
obce i širokého okolí, kteří mi dali svůj hlas. Tato důvěra mne skutečně velmi potěšila
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a zároveň mne zavazuje, abych své úsilí v maximální míře pracovat pro blaho naší
obce i celého Hlučínska zúročil také na krajské úrovni.“
V prosinci 2008:
„Chtěl bych, stejně jako loni, i letos požádat všechny majitele aut, aby byli tolerantní
ke svému okolí a snažili se své „motorové miláčky“ zaparkovat tak, aby nebránili
v odklízení sněhu a odvozu komunálního odpadu. Většina našich komunikací
vybudovaných již v minulosti rozhodně není určena pro parkování a poměrně lehce
by se mohlo stát, že při nerespektování mé výzvy by někteří mohli „pod stromeček“
obdržet dárek, který asi moc příjemný není – několik pokutových bločků. Po loňských
zkušenostech jsem zjistil, že největšími stěžovateli na neodklizené komunikace byli
právě někteří majitelé automobilů znemožňujících projetí příslušné techniky. Proto
důrazně upozorňuji, že pokud budou zaparkovaná auta znemožňovat průjezd,
případný sníh z takové komunikace nebude odhrnut. Pevně věřím, že k sobě pro
tuto zimu budeme tolerantní a nebudeme si situaci zbytečně navzájem komplikovat.
O tom, že ochota bezplatně darovat krev je v naší obci velmi rozšířena, jsem se
přesvědčil již několikrát. I v tomto čísle mohu opět poděkovat našim čestným dárcům.
Oblastní spolek Českého červeného kříže udělil Zlaté plakety MUDr. Janského
za 40 bezplatných odběrů krve paní Marii Černíkové a panu Marku Hromádkovi.
Opět mohu říci nejen za sebe, ale i za všechny občany naší obce pouze jediné:
„Smekám před Vámi a děkuji.“
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Počasí v roce 2008
Bylo takové nevýrazné, bez pořádné zimy, se studeným začátkem jara, s rozmarným
létem a podzimem dlouho bez ranních mrazíků.
-

Leden byl velmi teplý, sníh jsme prakticky neviděli, nepočítáme-li poprašek,
který napadnul na Nový rok. Teploty se pod nulou držely i v poledne jen první
týden. Nejchladnější ráno celého roku bylo 5. ledna, a to -12°C. Po celý zbytek
měsíce už nemrzlo, nepočítáme–li 7 slabých ranních mrazíků. Denní teploty
se celou tu pohybovaly kolem +5°C.

-

Únor se dost podobal lednu. Prvních 8 dnů bez mrazu, ráno kolem +2°C,
odpoledne kolem +6°C. Pak se citeln ě ochladilo až do 20. února s ranními
teplotami kolem -3°C, odpolední kolem nuly. Nejv ětší mráz byl 17. února ráno,
a to -10°C. Posledních 9 dn ů měsíce bylo výrazně tepleji, rána kolem +5°C,
v poledne v intervalu +8°C až +16°C.
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-

Březen byl takový nijaký, jaro se začalo prosazovat až v samotném závěru.
Ranní teploty se držely nuly, ty odpolední se nad +10°C dostaly až 30. b řezna.
Od 19. do 25. března denně slabě sněžilo. 12. března odpoledne byla
poměrně silná bouřka s lijákem a intenzivní dvojitou duhou.
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-

Duben se s výjimkou 1. a 8. už obešel bez ranních mrazíků s teplotami ráno
kolem +4°C. Odpolední teploty kolísaly v intervalu +7°C až +20°C. Bylo sucho,
jen dvakrát zapršelo.

-

Květen byl také velmi suchý, pořádně zapršelo až ve dnech 18. – 21. května.
Ranní teploty se po celý měsíc držely v intervalu +5 až +14°C, odpolední +10
až +22°C, v posledních p ěti dnech až +28°C. 5. kv ětna byla silná bouřka
s kroupami.
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-

-

Červen měl většinou hezké suché letní počasí se spoustou sluníčka a s
teplotami ráno kolem +14°C, v poledne kolem +24°C. Jen v polovině měsíce
byly 3 deštivé a chladnější dny. 16. června odpoledne byla průtrž mračen.
Pršelo ještě ve dnech 25. a 26. června, bylo však velmi teplo.

Červencové počasí všechny zklamalo. Často a hodně pršelo. Doslova
propršelo 8 dnů. Odpolední teploty 10krát nedosáhly +20°C. Deštivé počasí
významně zdržovalo žně.

-

Srpen měl počasí mnohem lepší, pršelo jen třikrát, 20 dnů bylo jasných nebo
polojasných s odpoledními teplotami kolem +25°C. Ve dnech 16. a 16. srpna
byly poměrně silné bouřky s kroupami a lijáky.

-

Září začalo pěkným letním počasím s odpoledními teplotami kolem +24°C. 12.
září se však trvale ochladilo, ranní teploty klesly na hodnoty kolem +5°C a
odpolední kolem +10°C. Jen v posledních t řech dnech měsíce se polední
teploty zvedly na +17°C. Propršelo celkem 9 dn ů.

-

-

Říjen byl o něco teplejší než druhá polovina září, většinou však bylo zataženo
bez sluníčka. Ranní teploty se po celý měsíc držely nad nulou, nejčastěji
kolem +8°C. Odpolední teploty jen p ětkrát nedosáhly +10°C. Nejtepleji bylo
30. – ráno +15°C, odpoledne +20°C.
Listopad byl poměrně teplý. Po celou první polovinu měsíce se ranní teploty
držely v rozmezí +6 až +12°C, odpolední +11 až +16° C. Ve druhé polovině
měsíce teploty postupně klesaly. První mrazík byl 18., a to -4°C. Až do ko nce
měsíce se ranní teploty pohybovaly kolem nuly, odpolední kolem +3°C. První
sněhová přeháňka byla 22. listopadu.
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-

Prosinec pokračoval v počasí z konce listopadu, tj. ráno kolem nuly,
odpoledne v intervalu +2 až +12°C. Zm ěna nastala až na druhý svátek
vánoční. Napadl sněhový poprašek, teplota ráno klesla na -3°C, odpoled ne
pak těsně pod nulou. Toto počasí pak vydrželo až do konce roku.
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Počasí celého roku 2008 bylo mírné, bez extrémních teplot, povodní apod. Několikrát
sice hrozil vítr síly vichřice, Ludgeřovice naštěstí vždy minul.

Zastupitelstvo oceňovalo občany, jejichž činy či úspěchy
přispívají k dobrému jménu Ludgeřovic

Na svém 13. zasedání konaném dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí
ocenilo šest ludgeřovických občanů:

Pana Jana Vevjorka finanční odměnou za dárcovství krve, svou krev už daroval
40krát
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Paní Irenu Tchurzovou a pana Oldřicha Tchurze finanční odměnou za jejich
vynikající sportovní úspěchy v republikových i mezinárodních vzpěračských
soutěžích

18

19

Spisovatelku paní Mgr. Evu Tvrdou vyhlásilo osobností obce Ludgeřovice
za rok 2007 a udělilo jí pamětní list a finanční odměnu

Žáku osmé třídy základní školy Petrovi Coufalovi - mistru republiky a vicemistru
Evropy žáků v krasobruslení udělilo pamětní list a finanční odměnu. Ocenění v jeho
nepřítomnosti převzala maminka.

Panu Lukáši Rakovi – mistru republiky v judu udělilo pamětní list a finanční odměnu.
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V průběhu roku Zastupitelstvo obce ocenilo dalších 9
občanů za jejich mnohonásobné dárcovství krve

Pan Radek Dvořák, ten
už krev daroval 160krát
a je nositelem Zlatého
kříže 1. třídy.

Lenka Svobodová,
Vladan Billik, Jan Kliš,
Marek Latka (dva
poslední v
nepřítomnosti), každý
z nich již daroval krev
40krát, všichni jsou
držiteli Zlaté Jánského
plakety.

Pan Pavel Kramný již
krev daroval 40krát, je
od března letošního roku
držitelem Zlaté plakety
MUDr. Janského.
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Starosta obce Mgr. Daniel Havlík, ten už daroval krev 80krát a dále paní Marie
Černíková a pan Marek Hromádka, oba už darovali krev 40krát. Všichni jsou držiteli
Zlaté plakety MUDr. Janského.

Zemřel nejstarší občan Ludgeřovic pan Alfons Böhm

Narodil se v Ludgeřovicích
dne 12. prosince 1905. Celý
život byl občanem naší obce.
Zemřel dne 4. června 2008.

Na fotografii je z 8. června
2007 je pan Alfons Böhm se
starostou obce Mgr. Danielem
Havlíkem.
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„Kamenné“ svatby po 65 letech manželství v naší obci
Manželé Bernard Dinter a Lucie Dintrová
Slavnostní obřad jejich Kamenné svatby před Obecním úřadem Ludgeřovice se
konal sobotu 10. května 2008. Byla to výjimečná událost, prvá „Kamenná svatba“
v naší obci.

Snoubenci Bernard Dinter a Lucie
Stepková měli svou svatbu v roce
1943. V té době už byl ženich,
obdobně jako většina mladých
mužů z Hlučínska, pátým rokem
vojákem německé armády na
frontách 2. světové války a pátým
rokem tak byl jeho život ve velkém
ohrožení. Měl štěstí, že na svou
svatbu vůbec dostal dovolenou, že
se neženil „na dálku“, jako někteří
(těm vykonali svatební obřad u
jejich útvaru, s nevěstou si mohli
své „ano“ povědět pouze
telefonem). Hned po svatbě se
musel vrátit do války. Svou
prvorozenou dceru viděl až při další
krátké dovolené rok po jejím
narození. Na jaře 1945 byl na frontě
v severním Polsku zajat Rudou
armádou. Měl štěstí, ze zajetí se na
jaře 1946 vrátil dmů. Rodinný život
se svou manželkou tak mohl začít
až 3 roky po svatbě, po šesti letech
válečných útrap.
Pan Bernard Dinter byl vyučeným
stolařem, avšak prakticky od
návratu ze zajetí až do důchodu
pracoval v horkých provozech ve
Vítkovicích.
Paní Dintrová se starala o
domácnost, pečovala o děti a o své
nemocné rodiče.
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Manželé Dintrovi přicházejí na obřad své „Kamenné svatby“. Konal se v restauraci v Obecním domě,
kam je bezbarierový přístup bez schodů.

„Kamenní“ manželé se usazují v improvizované obřadní místnosti.
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Obřad vykonala místostarostka obce Ludgeřovice Mgr. Helena Pipreková. Ve svém proslovu vysoko
ocenila jejich předlouhou společnou pouť životem, který často vůbec nebyl lehký, ocenila i to, že
společným úsilím všechny těžkosti překonali, řádně vychovali své děti a jsou tak nesporně tím
nejlepším příkladem pro nás všechny. Připomněla, že pan Dinter byl mimo jiné zakládajícím členem
ludgeřovické místní organizace Svazu zahrádkářů, že je úspěšným pěstitelem a šlechtitelem krásných
odrůd mečíků, že byl mnohokrát za své pěstitelské a šlechtitelské výsledky oceněn na regionální,
republikové i mezinárodní úrovni. Popřála manželům Dintrovým dobré zdraví a další spokojené
společné roky.

Manželé Dintrovi se podepisují do pamětní knihy obce Ludgeřovice
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Místostarostka Mgr. Helena Pipreková jubilujícím manželům blahopřeje

Popřejme manželům Dintrovým ještě dlouhou řadu spokojených ve zdraví prožitých společných let.
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Manželé Hajný Erhard a Hildegarda
Je příznačné, že osud obou jubilujících manželství (Dintrových a Hajných) byl
obdobně poznamenán strastmi 2. světové války:
Na podzim roku 1942 byl tehdy 18letý Erhard
Hajný odveden k Wermachtu a odvelen do
Francie. Bylo to v době, kdy se chystal oženit se
slečnou Hildegardou Wűnšovou, svatbu však už
nestihnul. Krátkou dovolenku na ni dostal až
koncem května 1943, to už byla 5 dní na světě
jejich prvorozená dcera. Z té doby se jim
zachovala jediná fotografie, všechny ostatní byly
zničeny v dubnu 1945 při přechodu fronty.
Ze své svatební dovolenky se pan Erhard Hajný
sice vrátil do Francie, jeho útvar však už tam
nebyl, protože byl přesunut do Jugoslávie a
Albánie, kde pak i pan Hajný strávil celý čas až
do konce války v květnu 1945. Byl sice raněn do
hlavy, ale měl štěstí – přežil, zatímco řada stejně
mladých vojáků jeho útvaru v jugoslávských
horách se silnými partyzánskými oddíly padlo.
Poslední den války pana Hajného zastihnul na
území Maďarska. Odtud šel pěšky přes Vídeň až
domů do Ludgeřovic. Šel 4 měsíce, většinou po
kolejích, občas za svou práci, např. za naštípání
dříví, dostal najíst. Se svou manželkou a dcerou
se šťastně shledal na konci léta 1945, tj. za více
než 2 roky po svatbě.
Pan Erhard Hajný se vyučil pokrývačem a tímto
řemeslem se po válce živil až do svého odchodu
do důchodu v roce 1984. Byl úspěšným
chovatelem poštovních holubů. Paní Hildegarda Hajná pracovala jako vrátná v nemocnici
v Petřkovicích. Spolu vychovali 3 děti. Manželé Hajní měli obřad své Kamenné svatby v našem
chrámu sv. Mikuláše v sobotu 31 května.
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Manželství Prchalových trvalo 68 let!
Po zveřejnění zprávy o kamenné svatbě
manželů Dintrových, ve které je uvedeno, že
jejich 65leté manželství je snad nejdelší
v Ludgeřovicích, se ozval pan Herbert Prchala.
Ten konstatoval, že manželství jeho rodičů
Jana a Františky Prchalových (viz jejich
svatební fotografie z roku 1935 - také
poskytnutá panem Herbertem Prchalou),
ludgeřovických občanů, bylo delší, trvalo téměř
68 let. Pan Herbert Prchala, nejmladší syn
zmíněných manželů Prchalových, napsal
doslova:
„Můj tatínek Jan se narodil 14.9.1914
v Německu v bavorském městečku Bottrop.
Jeho rodiče Jan narozen 22.6.1887 a Marie
1.5.1887 bydleli na Vrablovci a toho času byli
v Německu za prací. Začala první světová
válka a jeho tatínek (můj děda) byl hned
z počátku války těžce raněn a krátce na to
7.2.1915 zemřel. Jeho manželka – tatínkova
maminka se vrátila zpátky na Vrablovec, kde sama vychovávala mého tatínka a jeho
starší sestru Marii narozenou 11.7.1911. Nikdy se už nevdala a zemřela 6.2.1976 ve
věku 88 let a 9 měsíců. Tatínek se vyučil holičem a v Ludgeřovicích v budce (tam
kde je dneska květinářství, naproti hospody u Pchálků) měl živnost. Seznámil se
s mou maminkou Františkou, která se narodila 24.2.1916 v Ludgeřovicích v rodině
Hubertových a pocházela z 18 dětí. Dne 24.2.1935 se s tatínkem vzali a vychovali
spolu 3 děti (dva kluky Helmuta a Herberta a jednu holku Editu). Toto manželství jim
vydrželo až do smrti tatínka, který zemřel 16.2.2003 ve věku 88 let a 5 měsíců (bez
šesti dnů 68 let).
Moje maminka ještě žije a 24.2.2008 oslavila požehnaných 92 let. Má 2 vnuky, 3
vnučky, 8 pravnuků, 3 pravnučky, 2 prapravnuky a 1 prapravnučku.“
Tolik pan Herbert Prchala.

Tradiční vítání občánků v obřadní síni obecního úřadu
Slavnostní uvítání nových občánků narozených během posledního půlroku, kteří
v době narození měli a stále mají trvalý pobyt v Ludgeřovicích. se v roce 2008 konalo
dvakrát.
První 17. května. Pozvání přijali rodiče 24 dětí (10 holčiček a 14 chlapců). S ohledem
na omezenou kapacitu obřadní místnosti proběhlo uvítání ve dvou skupinách.
Starosta obce Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík pronesl slavnostní projev, rodičům
jednotlivých dětí gratuloval, předal pamětní list, dar obce 2000 Kč. a každé mamince
kytičku. Rodiče nových občánků se podepsali do pamětní knihy obce.
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Druhé vítání se konalo v sobotu 22. listopadu 2008. Paní místostarostka Mgr. Helena
Pipreková přivítala do svazku obce Ludgeřovice 22 občánků narozených v průběhu
letošního roku. Rodičům každého dítěte přitom předala 2000 Kč jako dar obce.
Rodiče se také podepsali do pamětní knihy obce. K hezké atmosféře slavnosti
přispěly svým vystoupením i děti z mateřské školky na Hlučínské ulici.
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Tradiční setkání jubilantů

Vedení obce vždy v červnu pozve všechny občany, kteří budou v příslušném roce
mít 80 a více let na setkání do sálu Obecního domu, letos to bylo v pátek 13. června.
Podle údajů matriky je těchto seniorů v Ludgeřovicích v současné době 166, z toho
54 mužů a 112 žen. Seniorů, kteří letos budou mít 90 a více let je 12. Hodně
z pozvaných však už má různé zdravotní problémy takže pozvání obce nakonec
přijalo a do sálu Obecního domu se dostavilo 52 seniorů, většinou s doprovodem
některého rodinného příslušníka. Tam je čekalo pohoštění, hudba, kulturní program,
gratulace od starosty a místostarostky obce a hlavně možnost se pobavit se svými
vrstevníky.

Při vstupu do Obecního domu se senioři podepsali do pamětní knihy obce. Na
obrázku se podepisuje 92letá paní Františka Prchalová.
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O pestrý a zajímavý kulturní program se postarali žáci ludgeřovické mateřské a
základní školy, soubor Bolatické babky, Vrablovečtí harmonikáři a muzikant pan
Novosad.
33

Starosta pan Mgr. Daniel Havlík a místostarostka paní Mgr. Helena Pipreková
každému jubilantovi osobně gratulovali a popřáli zdraví a všechno nejlepší do dalších
let. Na obrázku gratulují 82letému panu Erichu Vraníkovi.

Setkání se účastnila i současná nejstarší občanka ludgeřovic, stále velmi čilá 97letá
paní Anastázie Krokrová.
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Odpolední setkání seniorů vydrželo až do půl deváté večer, všichni si setkání řádně
užívali.

Volby do Zastupitelstva SM kraje a do Senátu Parlamentu
ČR v Ludgeřovicích

Volby se konaly 17. a 18. října 2008 (do zastupitelstva a 1. kolo do senátu), 24. a 25.
října 2008 (2. kolo do senátu). V Ludgeřovicích byly 4 volební okrsky, volební
místnosti byly v hlavní budově základní školy, v Obecním domě, v budově tzv. dolní
školy, ve Společenském domě na Vrablovci.
Volební účast u nás byla 17. a 18. října 43,5%, 24. a 25. října 27,9%.
Ve volbách do krajského zastupitelstva získala v Ludgeřovicích nejvíce hlasů ČSSD
– 776, druhá nejúspěšnější byla ODS – 443 hlasů.
V senátních volbách získal v Ludgeřovicích vítěz MUDr. Petr Guziana v 1. kole 632,
ve 2.kole 708 hlasů, poražený Prof. Ing. CSc Václav Roubíček v 1. kole 377, ve 2.
kole 373 hlasů.
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Z volební místnosti v hlavní budově základní školy

Z volební místnosti v Obecním domě

36

Z volební místnosti v dolní škole

Z volební místnosti ve Společenském domě na Vrablovci.
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Dva úspěšní kandidáti ve volbách, vlevo zvolený senátor MUDr. Petr Guziana ČSSD), vpravo zvolený
krajský zastupitel Mgr. Daniel Havlík (ČSSD) – starosta naší obce. Foto ze dne 30.8.2008 (oba tehdy
byli diváky na 3. ročníku soutěže o ludgeřovického železného hasiče).

Z mateřské školy na Vrablovci v lednu 2008
Na vánočních trzích v prosinci 2007 v Obecním domě v Ludgeřovicích mne velmi
zaujalo vystoupení dětí z mateřské školy Vrablovec. Jejich živé a pestré zpívání,
tancování a recitování se od ostatních lišilo tím, že všechny děti byly oblečeny do
hezkých pohádkových kostýmů, a to dokonce každé dítě do jiného. Vystoupení
vrabloveckých dětí s velkým zaujetím a ve velkém počtu sledovali jejich rodiče,
prarodiče a sourozenci. Bylo zřejmé, že na Vrablovci zvlášť dobře funguje spolupráce
učitelek MŠ s rodiči. Rozhodl jsem se proto do této školy podívat.
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Mateřská škola na Vrablovci je součástí „Základní školy a mateřské školy
Ludgeřovice“, ředitelkou je Mgr. Helena Pipreková, zřizovatelem je Obec
Ludgeřovice. Při cestě po Vrablovci nelze mateřskou školu přehlédnout, na dobře
udržované a uklízené zahradě kolem její budovy je plno typických prolézaček,
houpaček a dalších věcí pro dětské hry a dovádění. Teď v zimě si děti venku
samozřejmě většinou nehrají, prolézačky a houpačky jsou opuštěné. Před budovou
tak zaujme především hezky nazdobený vánoční strom. Škoda, že fasáda budovy
školy nemá trochu světlejší, veselejší barvu.

Na rozdíl od vnějšího kabátu budovy je její vnitřek od verandy až po půdu plný
hezkých vkusných obrázků, ozdob, rukodělných výsledků dětí i učitelek, vše
v jasných veselých barvách. Navíc je tu v současné době ještě vánoční výzdoba.
Není divu, že se zde dětem líbí, hrají si, jsou veselé, spokojené, jak můžete vidět na
fotografiích.
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Kapacita zdejší mateřské školy je 28 dětí, je stále plně využita. Zájem rodičů je větší,
letos muselo být odmítnuto 5 dětí. O děti se zde stará tříčlenný personál: vedoucí
učitelka paní Pavla Olšáková (na fotografii uprostřed), učitelka paní Irena Florková
(vpravo) a školnice, topička, pracovnice na výdejně stravy paní Ivana Plaskurová
(vlevo). Všechny tři si velmi pochvalují dobrou spolupráci s rodiči a také to, že děti
jsou na současné poměry z domova velmi dobře vychované. V nevelké budově
využité do posledního místečka je vše, co provoz mateřské školy vyžaduje – herny
plné hraček, jídelna, ložnice, šatny, umývárna, sociální zařízení, výdejna jídel – vše
v perfektním stavu. V jedné z heren jsou pro děti dokonce i počítače. Strava je dětem
dovážena z kuchyně Základní školy Ludgeřovice. Ten den měly k obědu brambory,
mrkvičku, vepřové maso. Nejraději však prý mají sladká jídla jako krupici nebo
dukátové buchtičky.

Akce Charity Hlučín
Z tříkrálové sbírky v naší obci
V tomto roce tříkrálová sbírka v Ludgeřovicích vynesla 98336 Kč, což je nejvíc
v historii těchto sbírek. Loni to bylo 95100 tis. Kč. Po Ludgeřovicích chodilo celkem
22 skupin, což je dohromady 66 králů - dětí a 22 dospělých jako doprovod.

Vykoledované peníze byly zejména (také tradičně) využity pro částečné úhrady
provozních nákladů aktivit charity v naší obci, což jsou Charitní domov sv. Mikuláše,
Sociálně terapeutická dílna, Charitní pečovatelská služba v rodinách.
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Charita Hlučín pořádala zábavné soutěžní odpoledne pro tříkrálové koledníky
Akce se konala v sále Obecního domu v sobotu 12. dubna 2008. Sešlo se více než
100 dětí – koledníků ze všech obcí části Hlučínska, ve které Charita Hlučín působí.
Ředitel charity Mgr. Volný všem poděkoval za letošní úspěšnou tříkrálovou sbírku,
která v obvodu Charity Hlučín vynesla rekordních 1425205Kč. Vysvětlil, jak se
výtěžek sbírky využívá pro pomoc postiženým a handicapovaným. Zástupcům
koledníků z jednotlivých obcí předal upomínkové „zlaté“ poháry. Všem přítomným
půvabná mladičká tanečnice předvedla orientální tance. Celé odpoledne tohoto
setkání koledníků pak vyplnily dovednostní soutěže. Jejich smyslem bylo, aby si
soutěžící uvědomili některé problémy handicapovaných spoluobčanů při zvládání
běžných denních úkonů. Každá z devíti soutěžních disciplín proto byla nastavena
tak, jako by soutěžícímu nesloužil některý smysl nebo končetina. Měl např. zavázané
oči, nebo mohl používat jen jednu ruku, nebo měl na rukou neohrabané bezprstové
rukavice, nebo nohy v mohutných gumácích atd. Pro všechny bylo také připraveno
občerstvení. Byla to pěkná zdařilá akce.
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12. prosince pořádala Charita Hlučín v Charitním domově sv. Mikuláše už 2.
vánoční jarmark.
Bylo tam moc hezky, nabízeli velký sortiment pěkných věcí k vánoční výzdobě, také
příjemné občerstvení v bufetu. Pěkně jsem si tam popovídal s paní Selmou
Vjačkovou, klientkou Charitního domova, kterou pamatuji jako školnici v dávno
zbourané měšťance v době před více než padesáti lety. I když je jí opravdu hodně let
a je upoutaná na invalidní vozík, je stále dobré mysli a paměť jí slouží.
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Senioři se učili komunikovat pomocí počítače
Nadační fond Livie a Václava Klausových, prostřednictvím firmy ha-vel family s. r. o.,
pořádá zajímavé akce pro seniory. Ti se v nich učí pracovat s počítačem a využívat
ho pro komunikaci se světem. Kurz počítačové gramotnosti o rozsahu 14 hodin je
rozložen do 5 dnů. V Ludgeřovicích tento kurz proběhnul ve dnech 19. až 23. května
2008. Byl o něj mezi ludgeřovickými seniory velký zájem, všechna místa u počítačů v
zasedací místnosti obecního úřadu byla obsazená, senioři si kurz moc pochvalovali.
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Zastřešení školní terasy
Do spojovacího krčku mezi hlavní budovou školy a budovou školní jídelny léta
zatékalo. Zatékající dešťová voda ničila např. v něm umístěné šatny žáků. Během
prázdnin byly pro zamezení zatékání vody vybudovány nad celým tímto krčkem
řádně zastřešené spojovací prostory a byly opraveny a nově vybaveny šatny žáků.
Škola tím kromě obnovených šaten získala i novou prostornou halu. Dva měsíce
prázdnin však jsou na tak náročnou stavební akci hodně krátká doba, opravené
šatny byly předány k užívání v prvním zářijovém týdnu, ostatní stavební práce
finišovaly koncem září. Stavební práce o čtyři dny zpozdily začátek výuky, žáci
ludgeřovické základní školy tak šli po prázdninách do lavic až 4. září.
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Celá terasa zmizela pod budovou nové krásné haly o podlahové ploše cca 150m2,
zrekonstruovány a nově vybaveny byly i žákovské šatny, nový je i hlavní vstup do
školy. Stavbou byly vyřešeny vážné hygienické a bezpečnostní problémy. Výrazně
se také zvýšil komfort pro žáky, učitelé i všechny návštěvníky školy. Obec získala
nový krásný prostor pro pořádání společenských akcí, např. výstav nebo koncertů.
V pátek 3. října byla nová hala místem slavnostního otevření nově vybudovaných
prostor. Účastníky slavnosti byli např. dva poslanci parlamentu ČR, zástupci SM
kraje, členové obecního zastupitelstva, projektant stavby, zástupci firem, které dílo
postavily, zaměstnanci školy a řada dalších.

Slavnost zahájila ředitelka školy a místostarostka obce Mgr. Helena Pipreková.
Tradiční pásku přestřihla spolu s poslancem parlamentu Ing. Pavlem Hrnčířem
(ODS) a starostou obce Mgr. Danielem Havlíkem. Nechyběly slavnostní proslovy a
přípitek. Kulturní část slavnosti svými moc pěknými vystoupeními obstarali současní i
bývalí žáci školy.
Mgr. Helena Pipreková v závěru poděkovala všem, kteří se o nové dílo zasloužili,
zejména poslanci Ing. Pavlu Hrnčířovi za významnou pomoc při zajišťování
potřebných finančních prostředků, Ing. Eduardu Kučerovi za zdařilý projekt a všem
zúčastněným firmám za rychlou a kvalitní práci.
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Nová ohradní zeď hřbitova u ulice Markvartovická
Byla postavena na jaře 2008.
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Postaven nový most přes potok v ulici Na Návsi
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Snahy o řešení využití obecního pozemku, tzv. „Menšíkové
louky“
Tento obecní pozemek o
výměře 1ha leží ve středu
obce mezi ulicí Hlučínskou a
novou silnicí do Hlučína.
Zatím je na něm jen travní
porost a čas od času se
využívá jako provizorní
parkoviště nebo hřiště.
Obec Ludgeřovice vyhlásila
developerskou soutěž
nazvanou CENTRUM
SLUŽEB LUDGEŘOVICE, o
právo uzavřít s obcí
Ludgeřovice, za účelem
realizace svého projektu,
nejdříve nájemní smlouvu a po splnění všech podmínek zadavatele a termínu
dokončení stavby kupní nebo nájemní smlouvu k pozemkům v lokalitě tzv.
„Menšíkové louky“. Požadavkem obce je, aby zde byla umístěna pošta a další
prostory ke komerčnímu využití, a to při zajištění vybudování všech přístupových
komunikací a míst pro parkování. Podmínkou je rovněž citlivé zakomponování tohoto
areálu do územního členění dané lokality v návaznosti na blízkost chrámu sv.
Mikuláše, který je nejen dominantou obce, ale i kraje.
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Zahájení soutěže bylo 1.2.2008, uzávěrka příjmu soutěžních projektů byla do
30.9.2008. Odevzdány byly 3 soutěžní projekty. Ani jeden z nich však dostatečně
neřešil přístupové komunikace. Zastupitelstvo obce proto na svém 14. zasedání dne
19.11.2008 vyhlášenou soutěž zrušilo s tím, že po Novém roce bude vyhlášena
soutěž nová s upřesněným zadáním.

Nové významné stavby v Ludgeřovicích
Ludgeřovická firma Sappex Trade s. r. o. otevřela 1. února 2008 v naší obci
novou prodejnu a vzorkovnu oken a dveří
Budova nové prodejny a vzorkovny vznikla rekonstrukcí budovy bývalé prodejny
potravin WIPPLER.

V Ludgeřovicích se staví nový bytový dům

Nový čtyřpodlažní bytový
dům, v němž bude 12
bytů se staví na
Hlučínské ulici v proluce
mezi stávajícími paneláky
a rekonstruovanou
budovou firmy SAPPEX.
Investorem je
ludgeřovický podnikatel
pan Jan Glombica.
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Nové provozní budovy firem
V prostoru mezi starou a novou silnicí do Hlučína, východně od areálu firmy Lena
vyrostly dvě velké provozní budovy.
První je už dokončená a provozně využívaná. patří firmě Lubomír Dočkal – výroba a
opravy elektrických strojů a přístrojů.
Druhá je rozestavěná patří firmě Gmont (Hruška Karel Ing. a Hana). Bude sloužit
jako provozní budova firmy a jako fitcentrum.
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Z obecního úřadu za rok 2008
Matrika, ohlašovna
Matrika eviduje v tomto roce celkový počet uzavřených manželství 65, z toho
civilních 32 a církevních 33. Celkový počet narozených dětí je 49, úmrtí 57
Nejstarším občanem je paní Anastázie Krokrová 97 let.
Komise pro projednání přestupků

Komise řešila v roce 2008 19 přestupků, z toho 2 přestupky proti veřejnému pořádku,
1 přestupek proti majetku a 16 přestupků proti občanskému soužití.
Stavební úřad

Stavební úřad vydal v roce 2008 57 územních rozhodnutí, 67 územních souhlasů, 51
stavebních povolení, 47 sdělení k ohlášeným stavbám, 7 povolení změn staveb před
dokončením, 53 kolaudačních rozhodnutí, 21 kolaudačních souhlasů, 12 oznámení o
užívání staveb, 5 povolení demolic staveb, 22 ostatních rozhodnutí, 37 ostatních
vydaných opatření.
Rozpočet obce
Obec v roce 2008 hospodařila takto:
Příjmy v tis. Kč
Daňové
V tom: daň z příjmu fyzických osob

37 746
9 230

daň z příjmu právnických osob

10 407

daň z přidané hodnoty

14 355

daň z nemovitostí

960

správní poplatky

382

ostatní daně a poplatky
Nedaňové
Kapitálové (příjmy z prodeje majetku)
Dotace
V tom: od kraje
od obcí
z všeobecné pokladní správy

2 4012
3 193
181
7 470
84
1 190
702

v rámci souhrnného dotačního vztahu

1 874

ze státního rozpočtu

3 620
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Výdaje v tis. Kč
Běžné

33 421

V tom: silnice a chodníky
dopravní obslužnost

odvádění a čištění odpadních vod

4 189
663
732

mateřské školy

1 202

základní školy

4 559

knihovna

758

kultura

577

tělovýchova

589

bytové a nebytové hospodářství

375

veřejné osvětlení
pohřebnictví
sběr a svoz komunálního odpadu

1 371
814
2 743

veřejně prospěšné práce

634

požární ochrana

421

místní správa a zastupitelstvo

8 887

ostatní

4 907

Kapitálové (investiční)

8 551

v tom: silnice a chodníky

1 608

odvádění a čištění odpadních vod

687

úprava vodního toku

83

tělovýchova

18

pozemky

0

dopravní prostředky

0

ostatní

6 155

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Viz příloha č. 1

Z kulturních a společenských akcí v Obecním domě
Viz příloha č. 2
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Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci
Viz příloha č. 3

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ
Viz příloha č. 4

Pohledy na Ludgeřovice v roce 2008
Viz příloha č. 5

Zápis do kroniky obce Ludgeřovice za rok 2008 zpracoval kronikář
Ing. Adolf Vjačka
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