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Rok 2019
Byl to pro obec Ludgeřovice především rok budovatelský.
V areálu mateřské školy v ulici Hlučínská byl postaven nový
moderní pavilon pro jednu třídu a dosavadní budova se dvěma
třídami prošla generální opravou a rekonstrukcí. Byla
provedena zásadní rekonstrukce a dostavba hasičské
zbrojnice. Na hřbitově bylo postaveno nové moderní sociální
zařízení v úpravě i pro vozíčkáře a bývalá márnice byla
upravena na pracoviště a sklad hrobníka. V součinnosti obce a
farnosti byly provedeny rozsáhlé náročné opravy části venkovní
strany zdiva budovy kostela. Na hřišti TJ bylo vybudováno další
fotbalové hřiště s travnatým povrchem, automatickým
systémem zalévání plochy a moderním osvětlením.
Připravována byla dostavba dalšího patra s novými třídami na
budově základní školy, stavba splaškové kanalizace na
Vrablovci a pokračovaly přípravy stavby kruhového objezdu na
křižovatce ulic Hlučínská a Markvartovická. Byla dokončena
výsadba lípové aleje na Farské cestě až k rohu lesa.
Ludgeřovičtí hasiči slavili 115. výročí trvání jejich spolku. K té
příležitosti si s pomocí dotací pořídili nový krásný prapor.
Obec nepostihly žádné přírodní katastrofy. Byl to však extrémně
suchý rok, zejména úroda ovoce byla nejslabší, jakou vůbec
pamatuji.
V naší obci je v současné době 6 mateřských škol. V rámci
Základní a mateřské školy jsou to Sovičky v ulici Hlučínská,
Vrabčáci na Vrablovci a Ledňáčci v bývalé Dolní škole. Dále
církevní mateřská škola v ulici Nádražní a dvě soukromé
mateřské školy Liščata v ulici Hlučínská a Lesní školka na
Vrablovci. Stále to však není dost. V obci rychle přibývá
obyvatel a samozřejmě i dětí. Bude asi nutné připravovat
postavení další školky.
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Počasí
V lednu:
Leden byl poměrně teplý avšak temný. Jasných nebo polojasných dnů bylo jen pět. V první
dekádě se ranní i odpolední teploty držely blízko nuly s výjimkou 7.1. kdy po nočním
vyjasnění klesla ranní teplota na -16ºC. Byl to největší mráz letošní zimy. Na Nový rok bylo
bez sněhu. Sníh začal postupně padat od 2.1. v přeháňkách, v polovině měsíce jej leželo 15
cm. I ve druhé a třetí dekádě se teploty ráno i odpoledne držely poměrně blízko nuly, nikdy
neklesly pod -8ºC ani nevystoupily nad +4ºC. Koncem měsíce ležel sněhový poprašek.

V únoru:
Bylo 12 jasných nebo polojasných dnů. Ranní teploty se 14 krát udržely nad nulou.
nejteplejší ráno bylo druhého a to +8ºC, nejchladněji pátého a to -9ºC. Odpolední teploty
nikdy neklesly pod nulu, deset krát vystoupily nad +10ºC. Nejtepleji bylo poslední den
měsíce a to +18ºC. Dvakrát pršelo. Ve dnech třetího a čtvrtého února se déšť postupně
měnil v mokrý sníh, kterého napadlo 15 cm. Ve dnech 21. a 22. 2. v noci poměrně vydatně
zapršelo.
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V březnu:
Bylo 5 ranních mrazíků do -3ºC, nejteplejší ráno bylo čtvrtého a to +8ºC. Všechny odpolední
teploty byly nad nulou, 22x nad +10ºC, 5x nad +15ºC, jednatřicátého bylo +19ºC. Slunce bylo
málo, jasných nebo polojasných dnů jen 7, dost bylo těch ošklivých, větrných. Deště bylo
velmi málo, jen 3x byly slabé přeháňky, osmadvacátého 2 hodiny zahradnický deštík, jinak
nic.
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V dubnu:
Šestnáctého byl ranní mrazík -2ºC, dvakrát byla ráno nula, 4x teploty dosáhly +10ºC.
Všechny odpolední teploty byly nad nulou, třikrát nedosáhly +5ºC, všechny ostatní teploty
byly nad +10ºC, šestnáctkrát nad +15ºC, 3x nad +20ºC, nejtepleji bylo šestadvacátého a to
+26ºC. Slunce bylo dost, jasných nebo polojasných dnů bylo 17. Pětkrát byly slabé
přeháňky, jen devětadvacátého celou noc byl zahradnický déšť.

V květnu:
Letošní máj v podstatě zachránil letošní úrodu na polích a hlavně na zahradách. Dvakrát
padal zahradnický déšť a to pátého celou noc a dvanáctého celý den, třiadvacátého byly
poměrně vydatné přeháňky. Pětkrát v průběhu měsíce byly slabé přeháňky nebo slabý déšť.
Nebyl žádný ranní mrazík, jen dvakrát ve dnech sedmého a osmého se teploty těsně
přiblížily k nule. Ranní teploty devětkrát dosáhly nebo přesáhly +10ºC, jen jednou dosáhly
+15ºC. Slunce nebylo moc, bylo sedm jasných nebo polojasných dnů. Odpolední teploty
pětkrát nedosáhly +10 ºC, šestkrát byly nad 20ºC, v posledním týdnu dvakrát dosáhly +25ºC.
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V červnu 2019
Byl to velice horký a suchý měsíc. Odpolední teplota desetkrát mírně přesáhla +30ºC, nikdy
neklesla pod +20ºC. Všechny ranní teploty byly nad +10ºC, devětkrát těsně překročily +20
ºC. Bylo 20 jasných nebo polojasných dnů. Vláhy bylo velmi málo, 3 hodiny pršelo sedmého,
jedenáctého byla slabá přeháňka, nic víc.
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V červenci:

První den měsíce byl podobně horký jako poslední dny června. Ráno bylo +23ºC, odpoledne
+35ºC. V následujících dnech až do poloviny měsíce bylo asi o 10 stupňů méně. Ranní
teploty byly vesměs pod +15ºC, pětkrát pod +10ºC. Odpolední teplota jen jednou překročila
+25ºC a čtyři krát nedosáhla +20ºC. Ve druhé polovině měsíce bylo tepleji, všechny ranní
teploty byly nad +10ºC, osmkrát v intervalu +16 až +20ºC. Všechny odpolední teploty byly
nad +20ºC, šestkrát mírně přesáhly +30ºC. Jasných a polojasných dnů bylo 15. Deště bylo
velmi málo, kromě několika málo vydatných přeháněk byl dvacátého jen hodinový liják po
bouřce, napršelo cca 100mm.
První dvě dekády července dále zhoršovaly sucho, které už od června trápilo zemědělce i
zahrádkáře.
V srpnu:
Byl to nejteplejší měsíc roku. Ranní teploty nikdy neklesly pod +10ºC, devatenáct krát
překročily +15ºC. Všechny odpolední teploty byly nad +20ºC, dvacet krát překročily +25ºC,
pět krát dosáhly nebo mírně překročily +30ºC. Bylo 17 jasných nebo polojasných dnů.
Nejtepleji a nejvíce sluníčka bylo ve třetí dekádě srpna. Během měsíce šest krát zapršelo,
z toho čtyři krát vydatněji. Srpen výrazně přispěl ke zlepšení vláhových poměrů v půdě.
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V září:
Ranní teploty ještě tři krát dosáhly +15ºC, jedenáct krát nedosáhly +10ºC, dva krát byly
pod+5 ºC, ani jednou neklesly k nule. Prvního ještě bylo odpoledne mírně nad +30ºC,
Dvanáct krát bylo odpoledne nad +20ºC, tři krát těsně pod +10ºC. Jasných a polojasných
dnů bylo 10. Čtyři krát vydatně pršelo, druhého se po celodenním dešti dostal potok na 2.
stupeň povodňové aktivity.

V říjnu:
Ranní teploty jen dva krát přesáhly +10ºC, sedmého byl první jarní mrazík -3 ºC, dva krát
ještě teploty klesly na nulu. Odpolední teploty byly ještě jedenáct krát mírně nad +20ºC, šest
krát byly pod +10ºC. Bylo 18 jasných nebo polojasných dnů. Pršelo jen 3 krát v první dekádě.
Byl to poměrně suchý měsíc.
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V listopadu:
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Byly jen dva slabé ranní mrazíky kolem -2ºC, ranní teploty ještě dva krát klesly k nule a tři
krát mírně přesáhly +10ºC. Odpolední teploty jedenáct krát nedosáhly +10ºC, dva krát mírně
přesáhly +15ºC. Bylo deset jasných nebo polojasných dnů. V první polovině měsíce čtyři krát
vydatněji pršelo. Ve druhé polovině měsíce bylo jen několik slabých přeháněk. Sněhové
vločky žádné nepadaly.
V prosinci:
Bylo 10 ranních mrazíků, nejsilnější byl jedenáctého a to -6ºC. Nejvyšší ranní teploty se tři
krát přiblížily k +10ºC. Odpolední teploty dva krát zůstaly těsně pod nulou, pět krát překročily
+10ºC. Bylo jen pět slunečných dnů. Šestého byl velmi silný vítr, téměř vichřice. Pršelo jen
ve třetí dekádě a to tři krát, nejvíce jednadvacátého, kdy napršelo přes 100mm. Marně jsme
čekali na první sníh současné zimy. Museli jsme se spokojit se slaboučkým popraškem, který
napadl osmadvacátého, stavění sněhuláků ani koulování nepřicházelo v úvahu.

Rok 2019 byl suchý a to zejména v červnu a v prvních dvou dekádách července. Úroda
ovoce byla nejbídnější za celou dobu, kterou si pamatuji. Bylo to způsobeno vyčerpáním
ovocných stromů loňskou nadúrodou v kombinaci s letošním suchem. Od druhé poloviny
července sice pršelo častěji, na úrodu ovoce, ale i obilí a brambor už to bylo pozdě.
Na druhé straně počasí se za celý rok nedopustilo žádných excesů, které by způsobily
povodně, vichřice, blesky, sesuvy půdy, sněhové laviny a podobně. Za to buďme rádi.

10

Z článků starosty obce Mgr. Daniela Havlíka
v Ludgeřovickém zpravodaji, kterými se obracel na občany
Ludgeřovic.
Tyto články dobře postihují řadu aktuálních událostí, záměrů a problémů obce, záslužné činy
některých občanů, ale např. i různé nešvary:
V lednu:

Vážení spoluobčané,
je to tady. Scházíme se nad prvním číslem Zpravodaje v roce 2019. Přesto se ještě v úvodu
vrátím do roku loňského a k akcím proběhlým v prosinci. Chci poděkovat všem dětem i jejich
učitelům z našich mateřských škol MŠ Sovičky a MŠ Ledňáčci i 2. a 4. třídy základní školy za
krásná vystoupení v průběhu tradičních vánočních trhů a při rozsvěcení vánočního stromu.
Děkuji také rodičům našich dětí za doprovod a vytvoření krásné předvánoční atmosféry.
Myslím, že jsme si společně celou předadventní sobotu parádně užili.

V zářijovém zpravodaji jsem vás informoval o záměru společnosti za200.cz instalovat
optický kabel v kanalizaci – jako o světové novince. Protože se množí dotazy z řad
občanů, jak v současné době projekt vypadá, sešli jsme se s p. Najmanem,
zástupcem společnosti za200.cz. Ten nastínil současnou situaci, a jelikož nelze
shrnout všechny nabyté informace do dvou řádků, dohodli jsme se, že p. Najman
napíše jako osoba nejpovolanější bližší informace k danému záměru.
Nejvýznamnějším poznatkem pro občany je termín informační schůzky, na které se
dozví více o pokládce kabelu. Schůzka se uskuteční hned po plesové sezóně 2019.
A nyní už slova p. Najmana, jak je to s internetem v ludgeřovické kanalizaci?
Vážení občané, jak jste již byli informováni panem starostou, museli jsme prozatím
odložit informační schůzku. Nebojte, nezaháleli jsme a času jsme využili, jak nejlépe
umíme. Na podzim jsme totiž provedli další zdokonalení a zjednodušení našeho
projektu. Řešení, jež nabízíme, spočívá v namontování speciální spony s pružinami
do kanalizace, tudíž není potřeba do potrubí vrtat nebo lepit. Díky sponám je optický
kabel neustále držen v horní části kanalizace. Uložení optického kabelu do
kanalizace má dvě úskalí – zaprvé instalační robot musí zvládnout 90stupňové
zatáčky a za druhé instalované spony musí odolat tlaku při čistění kanalizace. V
průběhu podzimu byly prováděny testy simulující čištění kanalizace, a to jak řádu,
odboček z řádu, tak i jednotlivých přípojek. Pro zajímavost uvádím, že při čištění řádu
se používá tlaku 200 barů při průtoku 60l/s. Musíme přiznat, že prvotní testy
nedopadly úplně nejlépe – takže se veškerý vývoj vrátil zpět k práci u počítače a
vymýšlení, jak spony posílit a zdokonalit, aby odolaly tlaku vody během čištění. Když
se, cokoliv, vyvíjí, používá se nejprve na výrobu prototypů „prototypový materiál“, což
je jednoduše opracovatelný materiál (dříve dřevo, dnes hlavně plasty, kterými tiskne
3D tiskárna). Cílem prototypu je ověřit mechanickou funkčnost, čili „že se vše
správně hýbe“. Tím, že je „prototypový materiál“ měkký, nedá se ověřit, že výrobek,
potažmo spona, správně funguje při plném zatížení – při testování prototypů se pak
používají poloviční nebo třetinové síly. My jsme však potřebovali otestovat funkčnost
při skutečných silách, respektive jsme potřebovali pracovat se skutečným tlakem
vody, takže muselo dojít k další úpravě spon tak, až se jim povedlo čištění kanalizace
„odolat“. Po úpravách spon proběhly tedy další testy, které již přinesly dlouho
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očekávaný výsledek. Nyní můžeme prohlásit, že spony z „prototypového materiálu“
čištění odolaly. V současné době je připravována výroba formy pro „nultou sérii“ spon
ze „skutečného“ materiálu.
V únoru:

Vážení spoluobčané,
také letos zahájil bohatou plesovou sezónu Reprezentační ples obce Ludgeřovice. A
musím říci, že skutečně parádně! Nádherně vyzdobený sál Obecního domu, již
osvědčená hudební skupina TNT, či skvělé vystoupení Bolatických bobrů byly
zárukou dobré zábavy. Jedním z vrcholů večera byla také soutěž o ceny, které byly
díky naším sponzorům skutečně bohaté a všichni sponzoři si určitě zaslouží velké
poděkování! Jejich seznam můžete najít pod úvodníkem. Poděkování si určitě také
zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě plesu, zejména pak členové Komise pro
kulturu, sport a sociální záležitosti Rady obce Ludgeřovice. V lednu jsme se konečně
dočkali po několika letech skutečné, opravdové zimy se vším všudy. Zejména sněhu
napadlo tentokrát v krátkém čase opravdu dost. V té chvíli se však projevila až
nesoudnost některých lidí, kteří okamžitě začali kritizovat špatnou údržbu komunikací
a chodníků. Troufám si říci, že zaměstnanci Technických služeb i firmy Stavby
Škrobánek, kteří tuto údržbu zajišťují, pracovali naplno. Jenže prohrnout cestu, kde
stojí často až zcela nesmyslně automobily blokující průjezd, prostě nelze. Stejně tak
se stává, že majitelé přilehlých pozemků vyřeší svůj problém se sněhem tak, že jej
prostě nahrnou na cestu nebo chodník, ačkoli místa mají na svých pozemcích dost.
Stejně tak upozorňují pracovníci OZO Ostrava, že popelnici zaházenou sněhem nebo
zastrčenou za zaparkovaným autem prostě nevyvezou. Máme jako důkaz celou řadu
fotografií problémových míst a pokud se situace bude opakovat, skutečně nám
nebude zbývat nic jiného, než řešit daný stav ve spolupráci s PČR nebo MěP
Hlučín…
V březnu:
Vážení spoluobčané,
letošní zima nás potrápila přece jen o něco více, než ty předchozí. Více mrzlo, určitě
jsme museli odklízet více sněhu a spotřebovali jsme větší množství posypového
materiálu. Nyní samozřejmě nastává čas jeho úklidu. Zaměstnanci Technických
služeb Ludgeřovice zcela jistě udělají maximum možného, přesto chci poprosit vás
všechny, abyste nám s úklidem pomohli. Už jen zamést kamenivo na chodníku nebo
cestě před vlastním pozemkem na hromádku znamená velkou pomoc a úsporu času!
Přece jen máme cca 29 kilometrů místních komunikací a jejich úklid je časově
náročný. S úklidem souvisí také naše každoroční akce „Ukliďme Česko, ukliďme
společně Ludgeřovice“. Letošní termín vychází na sobotu 6.4.2019 a již
tipujeme místa, která budou úklid potřebovat. Pokud nějaké problémové místo
znáte, budu velmi rád, když nás na ně upozorníte a pomůžete nám svou
aktivitou naši obec zase zkrášlit.
Ještě před koncem loňského roku se nám podařilo zrealizovat první část výsadby
zeleně v extravilánu obce. Pozemky podél Farské cesty jsou již osázeny novými
lípami, šípkovou růží a rybízem alpským. Nyní všichni netrpělivě čekáme, zda se
všechny stromy a keře zazelenají. Na jaře pak budeme pokračovat výsadbou třešní,
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švestek, hrušní a různých keřů podél polní cesty mezi Vrablovcem a Cihelnou,
osázení různými keři se pak dočkají také pozemky u cesty od Vrablovce směrem
k rybníku pod Malánkami. Pevně věřím, že pro nás všechny bude nová zeleň sloužit
jako potěšení při procházkách a nikoli místo vybíjení ničitelských choutek. Co tím
myslím, pochopíte při pohledu na ruku sv. Františka u Farské cesty…
Po delší době mám opět potěšení poděkovat našim spoluobčanům, kteří bezplatně darují
krev nebo krevní plazmu. Zlatou medaili MUDr. Jana Janského za 40 odběrů převzal od
oblastního spolku Červeného kříže pan Lukáš Knotek. Za 80 odběrů pak převzala Zlatý
kříž paní Zdeňka Nágelová a dokonce již 160 bezplatných odběrů absolvoval pan Jan
Vevjorka. V době, kdy dárců krve celkově ubývá, si tito naši spoluobčané zaslouží skutečně
obrovské uznání nás všech. Pevně věřím, že budou příkladem i dalším, kteří třeba o
možnosti začít darovat krev uvažují.
V dubnu:

Vážení spoluobčané,
dubnový úvodník tentokrát věnuji naší škole. Při různých hodnoceních úrovně
školství v kraji často slýchám, že naše škola patří mezi nejlepší. Mnoho dalších obcí
nám doslova závidí vybavenost, výborné vedení i pedagogy (mimochodem, tolik
mladých učitelů - chlapů nemá snad žádná jiná škola) a hodně šikovné děti, které
sbírají úspěchy v různých soutěžích vědomostních i sportovních. Stačí se podívat na
web školy nebo do předchozích Zpravodajů a úspěchů tam najdete skutečně
nepočítaně. O tom, že tuto kvalitu vnímají i rodiče dětí z okolních obcí, svědčí i jejich
snaha dostat své dítě na naši školu třeba hned od první třídy. V dalším školním roce
budeme opět otevírat tři 1. třídy a pohled na rezervační systém k zápisu už nyní
svědčí o tom, že budou zcela plné. Již nyní se pomalu blížíme k hranici kapacity
školy, proto plánujeme přístavbu dalšího patra s novými odbornými učebnami. Stejný
vývoj má i naplněnost našich mateřských škol, kdy ve školce na ulici Hlučínská
stavíme další nové oddělení a do budoucna budeme muset stejně zajistit nové
kapacity.
Dalším důkazem jak jsou naši učitelé i žáci skutečně kreativní, jsme se mohli
přesvědčit ve dnech 6.-7.3.2019 na školní Akademii, pořádané naší Základní a
Mateřskou školou. Děti i učitelé předvedli své umění v „Muzikálu po našimu“ a musím
říci, že se celý program skutečně vydařil na jedničku! Znovu se tak ukázalo, že máme
skvělou školu s vynikajícím vedením i učiteli a neméně báječné žáky.
V květnu:
Vážení spoluobčané,
první dubnovou sobotu jsme se opět připojili k akci "Ukliďme Česko". Přestože nám počasí
tentokrát úplně nepřálo, při úklidu Ludgeřovic se sešlo celkem 74 dobrovolníků, kterým není
lhostejné, jak to u nás vypadá. Hasiči již tradičně uklízeli celý tok Ludgeřovického potoka,
skauti s farníky si vzali na starost Menšíkové louku a Farskou cestu až po mysliveckou chatu
Ostříž, fotbalisté uklízeli areál hřiště a přilehlou louku, na níž se konají obecní akce.
Dobrovolníci z řad občanů ve složení manželé Helánovi s dětmi, Vendula Pistovčáková,
Martin Bilík, Vlasta Feretová a já s dcerou jsme pak uklízeli lesík nad bývalou pískovnou.
Společně jsme dokázali sesbírat a částečně i vytřídit celkem 1920 kilogramů odpadu, které
hned odváželi zaměstnanci Technických služeb Ludgeřovice. Mé obrovské poděkování patří
všem, kteří se aktivně na úklidu podíleli. Mám radost, že nás každý rok přibývá, na druhé
straně mi ale vadí, že každoročně nacházíme na stejných místech poměrně velké množství
odpadků. Určitě třeba nepovažuji za normální vytahovat z potoka opět pneumatiky. Jsem
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však životní optimista a věřím, že příští rok pojmeme úklid Ludgeřovic s dobrovolníky spíše
jen jako příjemnou procházku...
Mnozí majitelé polních a lesních pozemků byli v minulých týdnech oslovováni, aby podepsali
souhlas se vznikem nového Honebního společenstva Ludgeřovice. Podmínkou bylo získat
souhlas majitelů minimálně 500 hektarů pozemků a to se zdařilo. Ve středu 17. dubna
proběhla ustavující valná hromada tohoto společenstva. Starostou společenstva byl zvolen
pan Milan Šrotek, místostarostou Rudolf Porvalík a členy výboru pak Ing. Alfons Laňka,
Tomáš Návrat a Petr Václavčík. Jedná se o zemědělce hospodařící na zmíněných
pozemcích a naše myslivce, což je dle mého názoru nejlepší kombinace pro zdárné vedení
společenstva. Jeden z prvních kroků k úspěšnému získání honitby opět do rukou
ludgeřovických myslivců byl úspěšně proveden a věřím, že po letech marných snah najdou
naši myslivci opět smysl své činnosti. Při té příležitosti jsem si opět vzpomněl na zesnulého
místostarostou a kamaráda Mgr. Pavla Lokaje, který byl také myslivec, člen mysliveckého
sdružení Ostříž a vždy bojoval za návrat honitby našim myslivcům. Určitě má teď v nebi
velkou radost.
V červnu:

Vážení spoluobčané,
před několika týdny jste dostali všichni do svých poštovních schránek informaci o
poslední možnosti získat tzv. kotlíkovou dotaci a dokonce i bezúročnou půjčku na
výměnu starých kotlů na tuhá paliva za moderní ekologické. Zájem o tuto půjčku byl
poměrně velký, celkem jsme evidovali 37 žádostí. V pondělí 13. 5. 2019 byl zahájen
příjem žádostí v Moravskoslezském kraji a dle vnitřních informací z kraje se
nakonec o samotnou dotaci přihlásilo celkem 106 občanů Ludgeřovic! Všichni,
kteří tuto žádost o dotaci podali a budou úspěšní, mohou také získat i
bezúročnou půjčku na výměnu kotle. Ta je výhodná pro vás i obec
Ludgeřovice, protože takto získané finance může následně po splacení půjčky
využít naše obec pro svůj rozvoj. Proto prosím všechny úspěšné žadatele o
dotaci, kteří ještě o půjčku nežádali a mají o její poskytnutí zájem, aby se
dodatečně přihlásili na obecním úřadě u paní Daniely Martinkové, tel. 553 876
016 nebo na e-mailu martinkova@ludgerovice.cz. Můžete tak snadněji řešit
výměnu kotle a ještě pomoci své obci! Zájem o dotace několikanásobně překročil
vyhrazenou částku 500 milionů korun, ale již nyní je potvrzeno, že tato částka bude
určitě navýšena a dle předběžných informací budou uspokojeni téměř všichni, kteří
žádost stihli v tento den podat. Zároveň chci však upozornit všechny, kteří tak
neučinili, že nyní už „mají smůlu“, neboť další výzva už není plánována. Pro ty,
kteří příležitost nevyužili, to znamená, že pokud mají kotle 1. a 2. emisní třídy,
po 1. 9. 2022 v nich již nebudou moci topit a výměnu zaplatí plně z vlastní
kapsy. A můžete si být jisti, že výmluva typu: „Já jsem nevěděl“ určitě neobstojí.
V posledních týdnech se značně rozmohlo množství stížností na majitele psů,
kteří při venčení zjevně neřeší povinnost po svých psech uklízet výkaly.
Nestěžují si pouze majitelé pozemků, podobný podnět jsem dostal také od
zaměstnanců Technických služeb Ludgeřovice, od rybářů či myslivců. Velký problém
to znamená také například pro soukromé zemědělce, kterým pár psích výkalů na
jejich louce dokáže zcela znehodnotit trávu na krmení pro hospodářská zvířata. Chci
všechny majitele psů důrazně upozornit, že pokud tyto výkaly po svém psu
neuklidí, dopouštějí se přestupku podle zákona č. 251/2016 Sb. o některých
přestupcích. Zde je jasně stanoveno, že se jedná o znečištění veřejného
prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení a
lze za tento skutek udělit pokutu až do výše 30.000,- Kč. Doufám, že k postihům
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nebudeme muset přikročit, protože věřím, že snad pro nikoho není tak složité si při
vycházce vzít s sebou pár sáčků a „hromádky“ uklidit…
Naše obec se snaží stále nacházet možnosti, jak více třídit odpad. Například použitý
textil, obuv nebo nepotřebné hračky lze odkládat do kontejnerů společnosti TextilEco
a.s., které jsou rozmístěny po obci. Tato společnost nám samozřejmě zpětně
vykazuje množství odebraného textilu a hraček. Jak vidno, občané této možnosti
stále více využívají a v loňském roce takto uložili do kontejnerů celkem 16 264
kilogramů použitých a pro nás již nepotřebných věcí, které z velké části naleznou
další využití jinde, například v různých charitních projektech. Nyní již jednáme o
možnosti tuto síť kontejnerů dále rozšířit, neboť se velmi často stává, že jsou
kontejnery přeplněny.
V červenci:
Vážení spoluobčané,
červnové horké a suché dny nejen v naší obci rozpoutaly vášnivou diskusi nad
údržbou travnatých ploch. Znovu jsme se mohli přesvědčit, že deset lidí znamená
deset různých názorů. Jedni křičí, že je tráva přerostlá a seče se málo, druzí zase, že
když se tráva seče, rychleji v horku vysychá a půda neudrží vodu. Je pravdou, že
některé travní porosty například podél ulice Hlučínská jsou po sečení hodně proschlé
a nevypadají příliš vábně, přesto se vzápětí najdou lidé, kterým vadí byť pár stébel
trochu přerostlé trávy v jinak téměř suchém pásu. U nás na Prajzské a tedy i
v Ludgeřovicích bylo dříve dobrým zvykem si udržovat pozemky před vlastní
nemovitostí vlastními silami. Byl bych moc rád, kdyby se tato tradice alespoň zčásti
vrátila, a mám na vás velkou prosbu. Zkuste pomoci nejen Technickým službám
Ludgeřovice, ale také vlastní iniciativou udržet naši obec co nejhezčí. Určitě nám
všem moc pomůže, když dle vlastních možností zkusíte travnaté plochy podél svých
pozemků udržovat podle vlastních představ, třeba jen tím, že je posečete. Přece jen
máme travnatých ploch obrovské množství, a přestože zaměstnanci Technických
služeb dělají maximum, všechno okamžitě zvládnout nemohou. Moc předem děkuji
všem aktivním a zodpovědným občanům, kterým záleží na vzhledu Ludgeřovic.
Dne 31. května 2019 obdržela obec Ludgeřovice v rámci soutěže „O keramickou
popelnici 2019“ ocenění od společnosti EKO-KOM za odpadářský počin v soutěži
měst a měst a obcí ve třídění odpadu. Stali jsme se Skokanem roku okresu Opava za
zavedení popelnic na plasty a papír přímo ke každé nemovitosti. Náš počin se stal
inspirací pro celou řadu dalších obcí, které podobný systém třídění odpadu zvažují
zavést také. Navíc jsme získali dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
181.000,- Kč na zpracování „Studie pro optimalizaci obecního systému pro nakládání
s odpady v obci Ludgeřovice“. Tato studie by nám měla pomoci dále zefektivnit
separaci odpadů v obci. Víme například, že od příštího roku budeme muset
celoročně separovat bio odpad, který nesmí být v popelnicích na směsný odpad, a
navíc musíme zavést kontejnery na sběr olejů. Věřím, že se společně opět v separaci
posuneme dále a budeme patřit mezi ty nejlepší obce a města v našem kraji.
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V pátek 14. června 2019 se při výstavbě nového sociálního zázemí a rekonstrukci
kaple (bývalá márnice) na hřbitově podařilo vykopat „poklad“. Jedná se o několik tisíc
mincí z 2. světové války, které jsme nalezli pod podlahou kaple. Téměř okamžitě se
objevily spekulace, co jsme vlastně našli. Mohu vás ujistit, že „poklad“ nemá
vzhledem k značnému poškození mincí, vyrobených ze zinku nebo hliníku, téměř
žádnou finanční hodnotu, spíše se jedná o hodnotu historickou a zejména o příběh,
jak se tam asi mince dostaly. Část mincí je ve stavu, kdy se dá využít třeba jako
pamětní mince a určitě je můžeme například vystavit jako kuriozitu, co se nám
podařilo najít při pracích na hřbitově. Úvahy, jak farnost nebo obec díky „pokladu“
zbohatnou, jsou opravdu spíše úsměvnou fikcí…
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Červenec je měsíc, který mají rády zejména děti školou povinné, protože jim začínají
dva měsíce prázdnin. Přeji dětem, ale i rodičům co nejpříjemnější prožití
následujících prázdninových měsíců, plných hezkých zážitků, odpočinku a pohody.
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V srpnu:
Vážení spoluobčané,
byť jsou prázdniny dobou dovolených, v naší obci je doba prázdnin naopak spíše
dobou usilovné práce. Dokončili jsme druhé travnaté fotbalové hřiště, které bude od
podzimní části fotbalové sezóny nahlášeno již jako oficiální hrací plocha pro
mistrovská utkání. V pondělí 2. září 2019 zahájíme nový školní rok znovuotevřením
Mateřské školy na ulici Hlučínská, kde přivítáme děti jak ve zrekonstruovaných
původních prostorách, tak i kompletně nově vybudovaném oddělení, čímž navýšíme
kapacitu této školky o dalších 16 míst. Zdárně pokračují práce na rekonstrukci
hasičské zbrojnice, kde bude hotovo nejpozději do konce letošního roku a nejpozději
do konce října počítáme s otevřením nového sociálního zázemí na hřbitově. Pevně
věříme, že všechny naplánované termíny dodržíme nebo dokonce stihneme
dokončení i dříve.
Jak jsme vás již před časem informovali ve Zpravodaji, chtěli bychom v
Ludgeřovicích realizovat připojení k internetu pomocí optického kabelu, který
bude přiveden k jednotlivým domům v kanalizaci. Když jsme se do této
problematiky „opřeli“, zjistili jsme, že „tudy cesta vede, je ale dlouhá a hodně
trnitá“. Po třech letech vývoje můžeme říct, že jsme přišli na unikátní řešení,
které chceme jako první ve světě realizovat právě v Ludgeřovicích.
Proto bychom si vás společně dovolili pozvat na informační schůzku ve čtvrtek 5.
září 2019 v 18 hodin v sále Obecního domu, kde bychom vám chtěli ukázat
technickou stránku věci a odpovědět na vaše případné dotazy. Schůzka nebude
obchodní, nemusíte se obávat, že budete nuceni k podpisu jakýchkoliv smluv.
Účast na schůzce přislíbili také zástupci Českého telekomunikačního úřadu, kteří
dohledují a dozorují činnost všech poskytovatelů internetu v Česku.
Pokud vás naše řešení zajímá, můžete se již nyní podívat na webové stránky
www.za200.cz, kde v sekci „patent“ naleznete více detailů, včetně nákresů zařízení a
postupu instalace. Na informační schůzce pak uvidíte použití v praxi.
V září:
Vážení spoluobčané,
mnozí občané i novináři se mne ptali, zda změna systému separace odpadů, kdy
jsme umístili popelnici na papír a plast ke každé nemovitosti, přináší nějaký
efekt. Nyní máme skutečně první hmatatelné výsledky, neboť jsme obdrželi
výkazy o třídění od společnosti EKO-KOM za první pololetí. Zatímco v prvním
pololetí roku 2018 jsme vytřídili celkem 79,695 tuny papíru, plastu a skla, v roce
2019 to bylo již 95,475 tuny, což je nárůst o téměř 16 tun. Zejména mne však těší
skutečnost, že dříve připadalo ve veřejných kontejnerech na papír a plast často až 40
% objemu na jiný odpad (např. popel, cihly, stavební suť nebo shnilá jablka), nyní
společnost OZO Ostrava odváží od nemovitostí v podstatě „čistý“ papír a plast. Do
systému vykazování separovaných odpadů nám navíc od letošního roku přibyla
sběrna společnosti EKO7 odpadové hospodářství s.r.o., kde občané Ludgeřovic za 6
měsíců odevzdali téměř 80 tun kovového odpadu. K dispozici máme také výkaz
společnosti TextilEco, a.s. Tato společnost sbírá do svých bílých kontejnerů použitý
oděv, textil, obuv a hračky. Do těchto kontejnerů jsme za rok 2018 umístili celkem 16
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264 kg použitých věcí, které by jinak opět mohly skončit v běžném odpadu. Jsem
velmi rád, že jsme schopni vytřídit stále více odpadu a budu ještě raději, když se nám
podaří celkové množství produkovaného odpadu nyní společně snižovat, což by měl
být hlavní cíl nás všech…
V srpnu nás navštívili zástupci Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR, kteří
kontrolovali výsadbu stromů a keřů, na kterou jsme získali dotaci ze SFŽP. Jejich
hodnocení mne skutečně velmi potěšilo, znovuobnovená polní cesta mezi
Vrablovcem a Cihelnou byla dokonce dána za vzorový příklad skvěle využité dotace!
Velmi se jim líbil také společný projekt obnovy tzv. Farské cesty, na které se podílela
obec a farnost. Nyní bychom chtěli vysadit společně stromy v úseku podél
Farské cesty, na který se dotace nevztahovala. Na mne i pana faráře se již
obrátili občané, kteří by rádi stromy vysadili sami. Společně jsme se tedy
dohodli, že necháme zpracovat jednoduchou studii umístění výsadby zbylých
stromů (patrně lip), ať zachováme jednotný ráz. Pravděpodobně v průběhu
října pak uděláme společnou veřejnou výsadbu. Kdo z vás má tedy zájem si
vysadit podél Farské cesty vlastní strom, hlaste se co nejdříve na můj e-mail
starosta@ludgerovice.cz nebo mi klidně zavolejte na telefon 725 141 569.
Předpokládáme, že stromy nakoupíme hromadně u ověřeného pěstitele a občané si
jej mohou následně za stejnou cenu odkoupit.
V říjnu:
Vážení spoluobčané,
dnešní úvodník si dovolím věnovat člověku, kterého si skutečně nesmírně vážím. Je
to člověk, který ví o naší obci zřejmě mnohem více, než my všichni dohromady a je u
všeho podstatného, co se v Ludgeřovicích děje. Často je na různých akcích a třeba si
jej ani nevšimneme, máme však jistotu, že se svým fotoaparátem nenápadně
pořizuje cenné svědectví o všem zajímavém. Každý týden si na webu obce můžeme
prohlédnout jeho fotografie a přečíst jeho
články, v každém vydání Ludgeřovického
zpravodaje jsou jeho příspěvky. Ludgeřovice
mají díky němu nádherné obecní kroniky,
které jsou ve srovnání s některými jinými
opravdovým skvostem.
Tím skvělým člověkem je pan Ing. Adolf
Vjačka. V září se dožil krásného životního
jubilea, když oslavil 80 let. Pevně věřím, že i
další dlouhé roky prožije ve zdraví, pohodě,
spokojenosti a těším se na mnoho krásných
článků i fotografií. Jménem všech občanů mu také děkuji za jeho dosavadní aktivní
práci a nebojím se říci, že je pro nás všechny opravdovým vzorem.
Ještě jednou za nás všechny: DĚKUJEME!!!
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V listopadu:
Vážení spoluobčané,
v zářijovém vydání Zpravodaje jsem se zmiňoval o plánované společné výsadbě lip
na dosud neosázeném úseku podél Farské cesty, kde mohou zájemci třeba vysadit
„vlastní“ lípu. Nyní už známe po dohodě s naší farností přesný termín akce. Výsadba
proběhne v sobotu 23. 11. 2019. Se všemi zájemci ochotnými přiložit ruku
k dílu se sejdeme v 10 hodin u sochy sv. Františka na Farské cestě. S sebou si
vezměte pouze potřebné nářadí, tedy lopaty, a samozřejmě dobrou náladu .
Stromy budou připraveny přímo na místě a díry již strojně vyhloubeny!
K dispozici budou také všechny potřebné další pomůcky, jako kůly, pletivo, rohože
nebo mulčovací kůra. Po výsadbě stromů bude zajištěno pro všechny malé
občerstvení u myslivecké chaty Ostříž. Prosím znovu všechny zájemce, aby se ozvali
přímo na můj mobil 725 141 569 nebo e-mail: starosta@ludgerovice.cz. Pár zájemců
o výsadbu vlastního stromu již máme, celkem pak budeme vysazovat 38 lip. Obec již
stromy nakoupila, cena jedné lípy je 1.400 korun a po dohodě bude „zakoupení
stromu do svého vlastnictví“ řešeno formou daru obci v této výši. Tedy, kdo se ozve
dříve, ten má na svůj strom se jmenovkou šanci…
Dne 2. října 2019 byla v Senátu Parlamentu České republiky slavnostně zahájena
putovní výstava Stavby čtvrtstoletí. Jedná se o projekt, který mapuje zajímavé stavby
na celém území ČR. Ludgeřovice mají v tomto projektu hned 2 stavby. První je
úspěšná rekonstrukce budovy Obecního úřadu, která získala v roce 2010 hlavní
cenu v soutěži Fasáda Moravskoslezského kraje za nejlépe zrekonstruovanou
správní budovu. Druhou budovou pak je Rekonstrukce a přístavba mateřské školy na
ulici Hlučínská, kterou jsme otevírali letos na počátku září. Bylo mi ctí se spolu
s některými dalšími kolegyněmi a kolegy z Hlučínska tohoto zahájení osobně
zúčastnit. Mohli jsme tak přesvědčit sebe i celý zbytek republiky, že také u nás na
Hlučínsku dokážeme realizovat skutečně povedené stavby, které si zaslouží ocenění.

V prosinci:
Vážení spoluobčané,
v sobotu 9. 11. 2019 pořádala obec Ludgeřovice ve spolupráci s Klubem vojenské
historie a současnosti Diverzanti již podruhé Den válečných veteránů. Po loňském
„rozjezdovém“ ročníku jsme letos pojali akci trochu odlišně. Již v 9 hodin proběhla
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v kostele sv. Mikuláše mše svatá za padlé a následně jsme se přímo z kostela
přesunuli na pietní místo k lavičce válečných veteránů, kde jsme položili věnce na
památku všech padlých ve válkách i na mezinárodních misích. V 10:30 hodin jsme
pak slavnostně zahájili program na Menšíkové louce, jehož vyvrcholením byla ve 14
hodin ukázka bitvy z 2. světové války. Oproti loňsku se zvýšil počet vystavovaných
vojenských exponátů i vojáků. O zvyšujícím se významu této akce svědčí i
přítomnost velmi zajímavých významných hostů. Svou přítomností nás poctili
například ministr kultury ČR PhDr. Lubomír Zaorálek a ředitelka Slezského
zemského muzea Mgr. Jana Horáková. Záštitu nad akcí přebral náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje pro kulturu Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, který se také akce
osobně účastnil. Nutno říci, že i díky panu náměstkovi Moravskoslezský kraj podpořil
Den válečných veteránů dotací ve výši 80.000 korun, což nám samozřejmě velmi
pomohlo zejména při zajištění vojenské techniky. Obrovské poděkování zaslouží
všichni, kteří se na organizaci projektu podíleli a aktivně se jej účastnili. Vzhledem
k tomu, že podobné projekty se připravují skutečně dlouho dopředu, již nyní mohu
oznámit, že příští Den válečných veteránů proběhne v sobotu 7. 11. 2020 a bude
koncipován v duchu připomínky 100 let připojení Hlučínska k Československu.
Poděkování si zaslouží také Běžecký klub Ludgeřovice za organizaci Ludgeřovické
krosové 10. Tento závod si našel celou řadu příznivců, jejichž řady se stále rozšiřují a
věřím, že tomu tak bude i v příštím roce. Jen musíme zkusit vymyslet termín, který
nebude kolidovat s výše uvedenou akcí…
Stejně jako všem obcím v ČR, tak i Ludgeřovicím nastává povinnost celoročně
separovat bioodpad. V této souvislosti vám dojdou do všech schránek informace o
ojedinělé možnosti, kterou obec nabízí. Jedná se o zajištění hnědých popelnic na
bioodpad ke každé nemovitosti s tím, že polovinu nákladů uhradí obec. Občané, kteří
již tyto popelnice mají, by nově také hradili jen polovinu nákladů. Prosím, abyste této
informaci skutečně věnovali pozornost!
Dne 1. 11. 2019 zemřel ve věku 92 let jeden z dlouholetých aktivních spolutvůrců
dění na Vrablovci, pan Evald Jurček. S velkým smutkem jsme se tak rozloučili
s člověkem, který se nesmazatelně zapsal do dějin vrabloveckých hasičů i důchodců
a myslím, že si skutečně zaslouží ocenění a tichou vzpomínku nás všech. Čest jeho
památce!
Prosinec je měsícem, na který se těší děti i dospělí. Nastává čas Vánoc, s ním snad
pohoda a klid v našich srdcích i domovech. Přeji Vám všem pohodové prožití
blížících se svátků a vstup do Nového roku tou správnou nohou. Věřím, že se
společně setkáme pod Vánočním stromem, na Adventním nebo Vánočním koncertě.
Užijme si společně sváteční chvíle, zapomeňme na sváry a najděme v sobě dobro,
které je lidskou přirozeností.
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Beseda se spisovatelkou Harasimovou 10.1.2019
Konala se pro žáky 1. a 2. tříd v jídelně základní školy. Pořádala obecní knihovna. Mladá,
půvabná, velice plodná spisovatelka a scénáristka
Markéta Harasimová už napsala 20 úspěšných knih a
scénářů různých žánrů od románů pro mladé dívky po
detektivky. Jedno z jejich posledních děl je pěkná
knížka „Z deníku kočičky Ťapičky“ pro děti. Napsala ji o
kočičce, kterou má sama doma. Dětem ji představila a
pak už ústy spisovatelky povídala sama kočička,
samozřejmě mazlivým kočičím hláskem, který autorka
knížky ovládala stejně krásně jako třeba herečka Jiřina
Bohdalová v pohádkách „Křemílek a Vochomůrka“.
S dětmi si kočička povídala o svém kočičím životě,
radostech, nebezpečích, bolístkách, mazlení,
kamarádech. Také o tom, jak by chtěla, aby se k ní děti
chovaly. Děti byly z besedy nadšené.
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Tříkrálová sbírka 4. - 6. ledna 2019
V naší obci byla opět rekordní přesto, že pro velkou
zimu se snažili koledníci spěchat a stávalo se, že po
odzpívání koledy a zapsání K+M+B 2019 na dveře
nevydrželi čekat na obyvatele domu a odešli k dalšímu
bez přírůstku v kasičce. Koledníci vykoledovali celkem
přes 165 tisíc korun, což je největší suma za celou
existenci sbírky. (Koledníky fotografovala Fussová)

Beseda s cestovatelem Petrem Nazarovem 15.2.2019
Petr Nazarov už procestoval desítky zemí, v některých i delší dobu pobýval. Není jen
cestovatelem, ale i fotografem a spisovatelem. O svých cestách napsal už 5 knih, pořádá
velký počet besed po celé ČR, např. v roce 2018 jich bylo přes 40.
Beseda se konala ve školní jídelně, účastnili se jí žáci 2. stupně základní školy. Cestovatel
mluvil o své cestě po jihozápadu USA. Poutavé povídání doprovázel velkým počtem
fotografií a videí, např. o tamějších národních parcích jako je Grand Canon a další, o floře a
fauně, o zdejších indiánech současných i o těch, kteří zde žili v minulosti a zanechali po sobě
řadu zajímavých staveb a dokladů o svém životě, kultuře a zvycích. Děti pozorně
poslouchaly. Byla to moc zajímavá a poučná beseda.
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Beseda s cestovateli Jiřím a Alenou Márovými 12.4.2019
Manželé Márovi z Přerova už procestovali opravdu velký kus světa. Důvodem, proč se před
řadou let dali na cestovatelský způsob života, byl jejich zvídavý syn Jirka upoutaný na
invalidní vozík. Ten si vymýšlel a naplánoval řadu cest po světě a jeho obětaví rodiče se mu
snažili jeho plány plnit. Procestovali s ním řadu zemí v několika kontinentech. O svých
cestách spolu s ním psali knihy, připravovali a realizovali mnoho besed po celé republice. Už
řadu let besedují i v naší obci s žáky základní školy. Syn Jirka v roce 2016 zemřel, zůstaly po
něm plány na řadu dalších cest po světě, ty jeho rodiče postupně realizují. Cestují „nalehko“
jen každý s desetikilovým baťohem na zádech, používají v místě obvyklé dopravní
prostředky a způsoby stravování jako místní obyvatelé. Také se snaží co nejvíce s místními
lidmi mluvit.
Letos besedovali o cestách do Střední Ameriky a Indočíny.
V lednu 2019 navštívili ve Střední Americe Panamu, Kostariku, Guatemalu a Mexiko. Žákům
hodinu povídali a promítali fotografie a krátká videa o Panamském průplavu, o tamní přírodě,
lidech, jídlech, životě, mayských památkách. Také o tom, že se poprvé ve svém životě
koupali a opalovali na pobřeží Karibského moře. Při cestování se synem Jirkou do nebylo
možné. Pověděli řadu zajímavých věcí i o cestě do Kostariky, Guatemaly, Mexika.
Další hodinu věnovali Kambodži, Laosu a Thajsku, které navštívili koncem roku 2016. Mluvili
například o současném kambodžském králi Sihanukovi, který dobře mluví česky, jako mladý
absolvoval základní, střední i vysokou školu v Praze (jeho otec a předchůdce Norodom
Sihanuk byl velkým přítelem Československa). Popsali kambodžskou genocidu v 70. letech
minulého století za vlády Rudých Kmérů v čele s nechvalně známým krutovládcem Pol
Potem, při níž zahynuly 3 miliony lidí, země byla zcela rozvrácena a zamořena nášlapnými
minami, které dodnes zabíjejí. Mluvili o rozsáhlých impozantních chrámových komplexech
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z minulých dob a o řadě dalších zajímavostí. Podobným způsobem mluvili i o svém
cestování po Laosu a Thajsku.
Po dvouhodinové besedě s žáky 1. až 5. třídy tuto opakovali v dalších dvou hodinách pro
žáky 6. až 9. třídy. Beseda žáky zcela zaujala, dozvěděli se toho o Střední Americe a
Indočíně mnoho zajímavého a poučného.
Besedu organizovala obecní knihovna.
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Uklízení obce 6.4.2019
V rámci už tradiční dubnové celostátní akce “Ukliďme Česko“ také skupiny obyvatel
Ludgeřovic uklízely veřejné prostory své obce. Byli to zejména místní skautíci, ti sbírali
odpadky v centru obce kolem kostela, na farské zahradě, na Menšíkové louce, kolem Farské
cesty. Ludgeřovičtí hasiči už tradičně uklízeli koryto potoka a to ve dvou skupinách, jedna po
proudu od hranice s Markvartovicemi, druhá proti proudu od hranice s Petřkovicemi. Členové
TJ, zejména pak fotbaloví benjamínci uklízeli v areálu fotbalového hřiště. Uklízelo se i
v lesíku nad bývalou pískovnou u ulice Lípová (zde fotografoval starosta Daniel Havlík).
Celkem se do letošní akce „Ukliďme obec“ zapojilo 74 lidí a sebrali celkem 1920kg odpadků.
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Burza pěstebních přebytků na moštárně 11.5.2019
Tuto akci ludgeřovických zahrádkářů, pořádanou už dlouhou řadu let koncem první poloviny
května, letos poznamenal výpadek tradičních pěstitelů, jakými jsou např. Erhard Selzer, Jan
Kubošek, Hilda Latková a další, kterým vysoký věk a s tím spojené neduhy už letos
nedovolily zahradničit. Návštěvníkům burzy, jejich počet v posledních letech roste, letos
především chybělo dost sazenic rajčat, celeru a kedluben, kterých bylo nabízeno příliš málo.
Snad se našemu spolku zahrádkářů podaří zapojit do skupiny tradičních pěstitelů sazenic
více svých členů a získat v příštích letech k aktivní účasti na naší burze i pěstitele z okolních
spolků zahrádkářů.
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Volby do Evropského parlamentu 2019 v naší obci
Konaly se ve dnech 24. a 25.5.2019. v už tradičních čtyřech volebních místnostech (v hlavní
budově školy, v Obecním domě, v Dolní škole, ve Společenském domě na Vrablovci). Po
zahájení voleb navštívila všechny volební místnosti místostarostka Alena Janošová, aby se
přesvědčila, že volby probíhají řádně a v souladu s platnými předpisy. Žádné závady
nezjistila. Volit přišlo 1056 občanů, tj. 26,48% voličů. Z celkového počtu 40 volebních stran a
seskupení byli nejúspěšnější:
Pořadí

Strana, seskupení

Počet hlasů

%

1.

Ano 2011

274

25,94

2.

ODS

199

18,84

3.

KDÚ - ČSL

108

10,22

4.

Piráti

99

9,37

5.

SPD

92

8,71

6.

KSČM

65

6,15

7.

ČSSD

63

5,96

8.

STAN + TOP09

55

5,20

Ostatních 32 celkem

101

9,56

Celkem Ludgeřovice

1056

99,95
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Kácení obecní májky na Menšíkové louce 31.5.2019
O postavení i skácení se stejně jako v minulých letech postarali kromě obce především
Ludgeřovičtí dobrovolní hasiči. Na přelomu letošního dubna a května panovalo chladné
deštivé počasí, hasiči proto postavili májku bez doprovodné akce pro občany obce.
V poslední letošní májový den bylo v souladu s předpovědí meteorologů krásně, obec proto
objednala hudební produkci, atrakce pro děti, posezení s občerstvením pro dospělé. Během
odpoledne jednotlivci i celé rodiny postupně přicházeli, hudba hrála, vládla dobrá pohoda.
Samotné kácení započalo po 19 hodině. Symbolicky se zapojilo i několik malých kluků. První
pořádné záseky provedl starosta obce a současně hasič Daniel Havlík, pak pokračovali další
členové hasičského spolku. Májka padla a na ozdoby na jejím vrcholu se s nadšením vrhly
malé děti a odnášely si je jako trofeje. Na Menšíkové louce se pak slavilo a veselilo až do
pozdního večera.

43

44

45

46

47

Beseda o včelách a včelařství ve škole 3.6.2019
Žáky 6. třídy naší základní školy navštívil místní včelař Josef Važík a přinesl sebou celý včelí
úl (samozřejmě bez včel) a řadu pomůcek, které včelař používá a samozřejmě také včelí
med. Žákům například povídal o tom, jak včely žijí, jaká je úloha královny včelstva, včelích
dělnic a trubců. V jednom úlu že je vždy jen jedna královna, jejíž úkolem je stále klást vajíčka
do buněk v úlu, z těch se vylíhnou včelí larvy, které včelí dělnice krmí zejména pylem a
medem, až z nich vyrostou nové mladé včely. Když už je v úlu příliš mnoho včel, naklade
královna zvláštní vajíčko, ze kterého dělnice vychovají novou královnu. Když se nová
královna vylíhne, stará královna s částí včel opustí úl a vytvoří známý včelí roj, který hledá
nový úl pro nové včelstvo. Včelí dělnice jsou velmi pracovité a žijí jen asi 2 měsíce. Celý
život létají z květu na květ a sbírají pyl a nektar, kterým v úlu jednak krmí královnu a včelí
zárodky, a také z nasbíraného nektaru produkují med v buňkách úlu. Dále jim ukazoval
jednotlivé části úlu a vysvětlil jejich účel. Povídal i o práci včelaře, o péči o včely a o jejich
dobré zdraví a kondici, aby produkovaly více medu, než samy spotřebují a zbylo tak i pro
jejich včelaře. Hovořil i o tom, jak se včelař chrání před pobodáním včelami. Ochrannou
pokrývku hlavy s hustou síťovinou pak předvedl tak, že ji nasadil na hlavu paní učitelky.
Vysvětlil žákům, jak jsou včely důležité jako opylovači kvetoucích ovocných stromů. Bylo
toho ještě mnohem více, o čem včelař mluvil, děti se zájmem poslouchaly a nakonec
ochutnaly čerstvý včelí med, který si do své plastové lžičky napouštěly ze sklenice medovou
pumpičkou.
Byla to užitečná, zajímavá a vydařená beseda.
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Svatodušní vaječina 2019
Tradičně se v době svatodušních svátků scházejí rodiny, přátelé, spolky a další sešlosti, aby
na čerstvém vzduchu pobyli a užili si letního tepla. Společně přitom smaží a jedí vajíčka.
Samotná vaječina a k tomu voda ze studánky (jako v době chudých trampů) však už
v dnešní době nemůže stačit a tak nechybí různé další dobroty od masa, sladkostí a různých
nápojů včetně „ostrých“.
Krátce jsem navštívil dvě takové sešlosti a to v areálu místních chovatelů pořádanou 8.
června místní skupinou Hnutí ANO společně se spolkem Sousedé 55+. 9. června pak sešlost
ve farním dvoře pořádanou farností Ludgeřovice. Vždy to bylo na samotném začátku, kdy
účastníci teprve postupně přicházeli. Ve farním dvoře například čekali příchod početné
skupiny skautů. Krásná přátelská atmosféra už v obou případech vládla od samého začátku
a určitě to byla hezká setkání lidí v přátelském duchu.
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Ze slavnostního ukončení školního roku 27.6.2019
V 15 hodin se ve vestibulu sešli úspěšní žáci, aby od svých učitelů převzali ocenění.
- Nejprve to byli nejlepší tři z každé třídy 1. stupně a to za dobrý přístup a výsledky učení.
Ocenění předávali třídní učitelé. Moderátory byli samotní dva žáci. Nakonec skupina žáků
pobavila přítomné hezkým tanečním vystoupením.
- Následovalo ocenění žáků, kteří úspěšně reprezentovali školu ve vědomostních
soutěžích (matematika, matematická olympiáda, cizí jazyky, historie a další) a ve
sportovních soutěžích.
Celkem bylo oceněno kolem 40 žáků. Všem poděkoval ředitel školy Karel Moric a popřál jim
pěkné prázdniny. Podobně k nim dále promluvili místostarostka obce Alena Janošová a
předseda SRPDŠ Pavel Borek.
Po přestávce následovalo slavnostní předávání vysvědčení žákům obou 9. tříd. Dva z nich
vše moderovali. Připravenou k tomu měli vtipnou prezentaci svých školních let od první třídy
po devátou. Akt předávání pak provedli třídní učitelé Jitka Šílová a Zdeněk Žvaka. Vždy
k nim předstoupili žáci, kteří budou pokračovat po prázdninách na střední škole stejného
typu. Každému předali vysvědčení a ozdobili jej slavnostní šerpou. Těch skupin bylo čtrnáct,
od té, jejíž členové budou pokračovat na gymnáziu až např. po tu s budoucími
automechaniky. Následovaly závěrečné proslovy ředitele školy, místostarostky obce,
předsedy SRPDŠ a dále starosty obce Markvartovice Pavla Myslivce a ředitelky základní
školy Markvartovice Šárky Kubišové. Všichni gratulovali čerstvým absolventům školy a
popřáli úspěšné pokračování na školách středních. Nezapomněli také popřát hezké
prázdniny a vše nejlepší v životě. Žáci nakonec dekorovali šerpou své třídní učitelé a
pedagogickou asistentku, každému z ostatních přítomných pedagogů předali růži.
Bylo to perfektně připravené, krásné, důstojné a příjemné odpoledne v naší základní škole,
mělo skvělou atmosféru.
57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

,

69

70

Ludgeřovická farnost pořádala sportovní odpoledne pro děti
Konalo se u příležitosti konce školního roku odpoledne 23.6.2019 na hřišti základní školy.
Účastnily se především děti, které chodí do církevní mateřské školy, skautíci a dále ty, které
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navštěvují kostel, zejména skautíci. Hezky si zaběhaly, zaskákaly a protáhly tělo. Strávily
příjemné odpoledne plné pohybu a legrace.
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Letní slavnost KD Ludgeřovice na moštárně 28.6.2019
Je to tradiční akce klubu důchodců v areálu spolku zahrádkářů. Letos počasí vyšlo, byl teplý
letní den se sluncem, které se jen chvílemi schovávalo za mraky. Účastníků bylo dost a
hezky si slavnost užili. Nechyběl bohatý sortiment nápojů a bylo i co zakousnout, např.
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douzované klobásy, pečivo, koláče. Důchodci si i zatancovali, k domovu se spokojeni
rozcházeli až těsně před setměním.
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Přátelské letní posezení v areálu moštárny 27.7.2019.
Pořádal Spolek zahrádkářů Ludgeřovice. Bylo příjemně teplé slunečné letní počasí,
nechyběly obvyklé nápoje do horkého dne ani oblíbené douzované klobásy, nebo koláče.
Účastníci si posezení, které začalo v 17 hodin a končilo se setměním, řádně užívali, byl mezi
nimi i starosta obce Daniel Havlík s rodinou. Spokojení byli i pořadatelé, dokonce mezi
účastníky posezení získali i několik nových členů do svého spolku.
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Stavební ruch v lokalitě „rybníky“
Majitelé 36 stavebních pozemků pro stavbu rodinných domků, které si v minulých dvou
letech koupili od obce Ludgeřovice, už většinou pilně staví. Některé rozestavěné domky už
dokonce vypadají jako těsně před kolaudací. Celá lokalita je tak jedno velké staveniště, které
samozřejmě ani nemůže být moc pohledné. Vše se určitě bude během příštích dvou - tří let
měnit k lepšímu souběžně s tím, jak majitelé budou stavby dokončovat a celé pozemky
upravovat. Výsledkem bude moderní pohledná vilková čtvrť.
Co se však už nikdy nezmění je velikost, tvar a umístění jednotlivých domků, které je
v daném případě opravdu velmi různé, lokalita s jednotným architektonickým duchem zde už
nemůže vzniknout. Obec v příštích letech počítá hned vedle v podobném rozsahu
s prodejem dalších stavebních pozemků. Myslím si, že by stálo za to uvažovat o určitém
regulačním plánu pro výstavbu v této lokalitě, který by navazoval na územní plán obce.
Nejsem si však jistý, jestli to současné velmi složité právní předpisy pro území plánování a
předpisy stavební v daném případě umožňují.
Fota z 21.7.2019.:

81

82

Klub důchodců Ludgeřovice se loučil s létem
Loučil se už tradičně v areálu moštárny ludgeřovických zahrádkářů, letos 30.8.2019. Za
horkého slunečného odpoledne se k loučení sešlo asi 70 účastníků. Loučili se vesele,
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výborně se bavili, tancovali, jedli, pili, povídali. Celá akce byla výborem klubu dobře
připravená, společnost vydržela až do pozdního večera.
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Slavnostní zahájení školního roku 2019-2020
Druhého září 2019 se ve velké chodbě ludgeřovické základní školy sešli v 8 hodin žáci
druhých až devátých tříd, jejich učitelé a učitelky, rodiče a také hosté a to starosta obce
Daniel Havlík, ludgeřovický farář Václav Koloničný, důstojník České armády jáhen Zdeněk
Uher a předseda SRPDŠ Pavel Borek aby zahájili školní rok. Všechny přivítala učitelka
Marcela Bilová. Úvodem zarecitovaly a zahrály tři žačky školy. V krátkých proslovech hosté
dětem popřáli dobré výsledky v učení. Nakonec promluvil ředitel školy Karel Moric. Školní rok
byl zahájen a žáci se svými třídními učiteli se rozešli do tříd.
V devět hodin přivedli rodiče do velké chodby letošní prvňáčky, aby ti byli slavnostně
dekorováni na žáky prvních tříd a aby prožili svůj první den školní docházky. Dekorovali je
žáci devátých tříd. Hosté a ředitel školy pověděli čerstvým žáčkům povzbudivá slova a
učitelky si prvňáčky odvedly do tříd. Byla to moc hezká slavnost.
Ten den bylo venku ošklivé chladné deštivé počasí, které tvrdě kontrastovalo s horkými
slunečnými dny letošních prázdnin. V ludgeřovické krásné, slavnostně vyzdobené a během
prázdnin dále vylepšované základní škole však špatné počasí nikomu nevadilo, bylo v ní
příjemně žákům i učitelům. Bylo to na nich vidět.
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Zahájení provozu mateřské školy v ulici Hlučínská 2.9.2019
Mateřská škola v ulici Hlučínská patří k Základní a mateřské škole Ludgeřovice. V loňském
roce začala obec Ludgeřovice její zásadní rekonstrukci, dostavbu nového pavilonu a úpravu
pozemku celého areálu školy. Důležitým záměrem bylo i získání prostor pro třetí oddělení
školky k dosavadním dvěma. Stavební práce byly v souladu s plánem dokončeny do začátku
současného školního roku. Výsledek je perfektní a to jak nový pavilon, tak i rekonstrukce
původní budovy školky (byla jako rodinná vilka postavena v první čtvrtině 20. století)
v neposlední řadě i celého areálu. - viz fotografie. Druhého září se na pozvání starosty obce
Daniela Havlíka ve školce v 10 hodin sešli k aktu oficiálního ukončení projektu a zahájení
provozu školky ti, kteří se o věc významně zasloužili. Pozvání přijala rovněž zástupkyně
Centra pro regionální rozvoj Ing. Gabriela Janošová, která zároveň zastupovala Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR (MMR). Právě dotace z MMR ve výši více než 12,4 milionů Kč pokryla
podstatnou část celkových nákladů, které činily necelých 17 milionů Kč.
Dále např. přišli projektant, architekt, stavební dozor, majitel stavební firmy Milan Vjačka a
jeho nejbližší spolupracovníci, členové obecní rady, pracovníci na obecním úřadě, farář
Václav Koloničný s jáhnem Zdeňkem Uhrem, ředitel školy Karel Moric, jeho zástupkyně
Vladimíra Lišková a další, které jsem nestačil zaznamenat.
Děti a jejich učitelky byly ve školce už od rána a po desáté hodině, kdy byla celá stavební
akce oficiálně zakončována, děti účastníkům zazpívaly písničku, byla přestižena páska a
školku požehnal pan farář, viděli všichni účastníci při procházení školku už vlastně v plném
provozu a mohli tak lépe vnímat výsledek celého projektu. Byli velmi spokojeni.
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Osmdesátníci 2019
My, kteří jsme se narodili v roce 1939, jsme jako malé děti prožili celou druhou světovou
válku a patříme k nejmladšímu ročníku, jehož členové si na poslední rok této hrůzné války
pamatují. Také si dobře uvědomujeme, že na rozdíl od svých rodičů a prarodičů jsme prožili
své mládí, dospělý věk a zatím i celé stáří bez války. Máme prostě mimořádné štěstí, protože
od roku 1945 je ve střední Evropě už více než tři čtvrtě století klid, jaký zde tak dlouho nikdy
předtím v celé historii nevydržel. Moc si toho vážíme.
V sobotu 14.9.2019 se v ludgeřovickém kostele pro nás z celé farnosti konala děkovná mše
svatá a po ni přátelské posezení v restauraci v Obecním domě.

Tradiční každoroční pasování nových mladých čtenářů 2019
Letos se k tomuto aktu sešli 17. září žáci všech tří druhých tříd naší základní školy vedeni
jejich učitelkami v obecní knihovně s „rytířem knihomolem“ (starosta Daniel Havlík) a
„královnou pohádkou“ (knihovnice Jana Baránková), aby absolvovali slavnostní pasování na
„příslušníka řádu čtenářského“. Každý žák musel přečíst jednu větu z knihy pohádek. Ti, se
kterými rodiče pravidelně čtou, byli suverénní, klidně by přečetli i celou knihu. Na druhé
straně byli i takoví, jejichž čtení bylo trochu kostrbaté. Svou větu však přečetli všichni,
učitelky i rytíř knihomol byli spokojeni a mohlo se začít pasovat. Každý žák před rytířem
poklekl, slíbil plnit slib řádu čtenářského a byl pasovacím mečem uveden mezi jeho členy.
Královna pohádka každému předala pasovací listinu a pohádkovou knihu. Rytíř knihomol pak
čerstvě pasovaným čtenářům vysvětlil, jak je důležité pro úspěšný život hodně číst, také jak
je potřeba knih si vážit a chránit je. Byla to krásná slavnost. Končila společným
fotografováním na památku.
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Sochu sv. Františka na Farské cestě opakovaně ničí vandalové
Byla slavnostně instalovaná v červenci 2017. V roce 2018 jí někdo ulomil dva prsty na ruce a
letos ubil celé pravé chodidlo i s kusem nohy a dokonce sochu celou přemístil. Je také
„zkrášlena“ různými drobnými malůvkami. Nelze tyto činy nazvat jinak než jako trestuhodné
vandalství a naprostá neúcta k práci jiných.
Je však také skutečností, že toto subtilní sochařské dílo svým tvarem, provedením,
usazením v terénu bez pevného ukotvení a místem instalace bohužel vandaly velmi
přitahuje. Bude velmi těžké ji chránit před dalším poškozováním.
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Komiksový workshop v obecní knihovně 11.10.2019
Komiksy jsou v současné době zejména mezi mládeží velmi oblíbené, protože bývají vtipné,
stručnější, lapidárnější a jejich prohlédnutí je výrazně rychlejší než čtení knih. Jejich
vytváření však je hodně pracné a většinou se neobejde bez spolupráce několika profesí,
např. tvůrce textů, kreslíře, karikaturisty a dalších.
Pořádaný workshop o komiksech byl tentokrát pro žáky devátých tříd. Vedl ho zkušený lektor
těchto akcí pan David Vydra. Má za sebou už několik set takových workshopů, jejich náplň
vždy přizpůsobuje věku žáků. Na začátku jim stručně vysvětlí základní pravidla tvorby
komiksů. Pak se účastníci rozdělí do malých skupin a snaží se už hotový jednostránkový
komiks přepracovat podle vlastních nápadů a fantazie. Jednotlivé skupiny nakonec své
výtvory představí ostatním a všichni o nich diskutují. Je to maximum, které se dá za půldruhé
hodiny stihnout. Byla to užitečná akce, určitě přispěla k lepšímu chápání pravidel dobrých
komiksů a snad i podnítila některé účastníky k pokusům uplatnit svou fantazii a případně dát
dohromady tvůrčí komiksový tým.
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Letošní sedmdesátníci a pětasedmdesátníci
Sedmdesátníci z ludgeřovické farnosti se u příležitosti svého letošního jubilea sešli 11. října
v kostele na děkovné mši svaté:

Na snímku uprostřed 1. řady maminka zemřelého spolužáka
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Pětasedmdesátníci z Ludgeřovic a Markvartovic (všichni chodili do ludgeřovické základní
školy) se 4. října sešli v restauraci v Obecním domě:

Bowlingový turnaj klubů důchodců 23.10.2019
Tato jednou ročně konaná tradiční akce na bowlingových drahách v Selském dvoře má vždy
tři účastníky a to smíšená družstva mužů a žen, reprezentantů klubů Ludgeřovice, Petřkovice
a Vrablovec. Letošním pořadatelem byl Vrablovec. Zvítězily Petřkovice (modří), druzí
Vrablovec (červení), třetí Ludgeřovice (bílí). Podívat se a předat kapitánům družstev malé
poháry na památku přišel i starosta Ludgeřovic Daniel Havlík. Byla po sympatická, veselá a
vydařená akce seniorů.
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Poškozená socha sv. Františka na Farské cestě je opravena
Vandaly ulomená noha je zase na svém místě, byly odstraněny různé čmáranice. Socha byla
upevněna kovovou kotvou k podkladu jako zábrana proti svévolnému přemísťování. Věřme,
že k dalšímu poničení sochy už nedojde. Foto ze 7.10.2019:

124

Vítání občánků 19.10.2019
V obřadní síni obecního úřadu přivítala místostarostka Ing. Alena Janošová spolu se
zaměstnankyněmi obce Vlastou Bortlíkovou a Lenkou Jurečkovou, se zástupkyní ředitele
školy Mgr. Vladimírou Liškovou třicet nových občánků, kteří se narodili v posledním půlroce.
Přivítali čtrnáct děvčat a šestnáct chlapců. Rodiče jim dali tato jména: Adéla, Ester, Eva,
Jolana, Karolína, Kristýna, Marie, Rozalie, Rút, Sofia, Sofie, Stella, Tina, Victorie, Adam 2x,
Antonín, Daniel, Filip 2x, Hynek Jakub, Jan 2x, Matyáš, Oliver, Richard, Robin, Sebastian,
Václav. (Je zvláštní, že se téměř zcela přestala používat tradiční česká jména jako Josef,
Karel, Jiří a řada dalších.) Obřad vítání byl vzhledem k velkému počtu dětí proveden ve třech
skupinách
Obřadní síň tak třikrát zaplnili rodiče se svými dětmi a často i prarodiče a známí. V každé
skupině na uvítanou a pro navození krásné atmosféry vždy s velkým úspěchem hezky
zarecitovaly, zazpívaly a zahrály Sovičky, tj. děti z mateřské školy v ulici Hlučínská. Slavnost
hudbou doprovázely dvě studentky Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Kytičky pro maminky
věnovalo květinářství paní Václavíkové.
V každé skupině místostarostka pronesla úvodní slovo a pak rodičům s jejich vítanými dětmi
jednotlivě gratulovala, předala pamětní list a maminkám kytičku. Rodiče pak převzali dar
obce 2000 Kč a zapsali se do pamětní knihy. Byla to hezká slavnost.
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Oslava Dne válečných veteránů v naší obci 9.11.2019
Pořádali spolek KVHS Diverzanti a obec Ludgeřovice s podporou MS kraje a Armády ČR.
Podobná akce se konala už v předcházejících dvou letech. Letos začala v 9 hodin mší
svatou v kostele sv. Mikuláše. Po mši přešel z kostela průvod k lavičce válečných veteránů u
dětského hřiště, kde se konal akt uctění válečných veteránů dvacátého a jednadvacátého
století. Akt zahájil předseda Klubu vojenské historie a současnosti Diverzanti pan David
Chobot. K lavičce pak postupně přistoupili starosta Ludgeřovic Daniel Havlík, ministr kultury
Vlády ČR Lubomír Zaorálek, 1. náměstek hejtmana MS kraje Lukáš Curylo, ředitelka
Slezského zemského muzea v Opavě Jana Horáková. Každý se před lavičkou válečných
veteránů uklonil, položil věnec a pronesl krátký proslov. V nich zazněla i slova o nutnosti si
připomínat ty strašlivé počty obětí všech válečných konfliktů a lidských osudů v posledním i
současném století a stále pečovat o bezpečnost naší země. Nakonec zazněla vojenská
večerka a státní hymna. Byla to důstojná slavnost.
V 10 hodin začala na Menšíkové louce velká přehlídka vojenské techniky, zbraní, vozidel,
uniforem a dalších věcí, které používaly armády operující na území ČR ve dvacátém a
současném století. Přehlídka začala proslovy stejných řečníků, jako před hodinou u lavičky
vojenských veteránů a pokračovala komentovanou přehlídkou vystavených exponátů.
Přehlídka se každou hodinu opakovala. Ve 14 hodin byla předvedena asi čtvrthodinová
ukázka z boje v období druhé světové války. Akce na Menšíkové louce byla ukončena v 16
hodin. Počasí bylo slušné a bez deště. Návštěvníků přišlo dost. Byla to vydařená akce.
Určitě by se měla opakovat i v příštím roce, protože je nutné si připomínat vojenské
veterány, oběti válek a nezapomínat na péči o bezpečnost naší země.
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Výstava kanárů a exotického ptactva
Konala se ve dnech 16. a 17. listopadu 2019. Byla to už XXVIII. klubová výstava kanárů a
exotického ptactva a mistrovství Klubu chovatelů barevných a postavových kanárů K2
Ostrava v ludgeřovickém areálu chovatelů. Vystaveno bylo téměř 400 ptáků. Výstavu řídil
12členný výbor, jehož předsedou byl ludgeřovický chovatel Arnošt Vraník. Celkem
vystavovalo 28 chovatelů, z toho 4 z naší obce, 5 vystavovatelů bylo z Polska, 2 ze
Slovenska, ostatní z MS kraje. Ptáky hodnotila 4členná mezinárodní komise.
Ludgeřovičtí chovatelé: Arnošt Vraník získal první místo za nejlepšího křížence stehlíka
s kanárem a 2. místo za kolekci kobaltových kanárů, Hruška Rudolf získal 1. místo za kolekci
žlutých intenzivních kanárů a 3. místo za kolekci žlutých plísňových kanárů.
Je to každým rokem v listopadu v Ludgeřovicích zajímavá velká výstava, vždy perfektně
připravená a provedená. Nechybí podrobný katalog, výstavní sál je vždy vyzdoben velkým
počtem výkresů žáků základní školy na téma ptáci a nechybí poháry pro vítěze. Připravit
takovou výstavu vyžaduje hodně práce řady členů spolku chovatelů, zejména pak předsedy
spolku Arnošta Vraníka a hospodáře areálu chovatelů Jindřicha Svobody. Všichni si zaslouží
velké uznání.
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Beseda s cestovatelkami v základní škole 18.11.2019
O své cestě kolem zeměkoule povídaly žákům z 6. až 9. třídy dvě mladé půvabné ženy Mája
Šnajdrová a Alča Mahlejová. V minulém roce s bágly na zádech procestovaly trasu přes
Čínu, Indočínu, Austrálii, Nový Zéland, USA, Kanadu, Aljašku. Cestovaly vším možným, od
nejlevnějších letadel po stopování a putování „po svých“. Stravovaly se spolu s místními
lidmi, spávaly na karimatkách, prostě cestovaly tak, aby vyšly se svými velmi skromnými
financemi. Na úvod besedy hezky zazpívaly a pak téměř 2 hodiny velmi poutavě povídaly o
svém cestování, o obsahu svých báglů, o lidech, které potkávaly, o tom co kde viděly, jak
mrzly třeba v Číně a trpěly vedrem třeba v Austrálii, a co tam zažily. Žáci jejich povídání
soustředěně poslouchali.
Byla to velmi zajímavá a vydařená beseda. Organizovala ji obecní knihovna.
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Výsadba lípové aleje po obou stranách Farské cesty je dokončená.
Jde o 650 metrů dlouhý úsek od pomníku sv. Františka po roh farského lesa. Celkem bylo
vysazeno 78 líp, z toho 40 stromů před dvěma lety za peníze z dotace fondu životního
prostředí a 38 líp, které si letos zaplatili občané, místní podnikatelé a spolky. Za každý strom
zaplatili 1400 Kč a v sobotu 23.11.2019 je pod dohledem zaměstnanců odborné zahradnické
firmy zasadili. Ten den bylo velmi příjemné podzimní počasí se sluníčkem a teplotou nad
+10ºC. K sázení se sešlo přes 100 lidí. Starosta obce Daniel Havlík všechny přivítal a sdělil
jim potřebné organizační pokyny. Pro každý strom už byla firmou vyvrtaná díra, u ní ležel cca
3metrový strom s kořenovým balem v jutovém pytli, kůly pro podpůrnou ohrádku, jutový pás
na obalení kmene, drátěné pletivo na ochranu před okusováním zvěří, hnojivo. K dispozici
bylo i potřebné nářadí kromě lopat, které si sázející přinesli z domu. Začalo se po desáté
hodině, sázení bylo dokončeno kolem 13. hodiny. Na vysázených stromech chyběly jen
cedulky se jmény donátorů. Ty nechá vyrobit a umístit obec Ludgeřovice. Nakonec se všichni
sešli k malému občerstvení u chaty Ostříž, které zajistil pan farář Václav Koloničný spolu se
Skauty. Byla to mimořádně dobře připravená a vydařená akce pro zvelebení obce, měla i
příjemnou přátelskou atmosférou.
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Rozsvícení obecního vánočního stromu 30.11.2019
Na Menšíkové louce již byl postaven a vyzdoben velký, krásný vánoční strom. Ze své
zahrady ho obci věnovala paní Irena Fajkusová z ulice Lípová. Připraveno bylo i ozvučení,
osvětlení a podium, také stánky s občerstvením, ohně k zahřátí pro prokřehlé návštěvníky.
Počasí přálo, teplota kolem nuly, jasno. Účastníci se začali scházet kolem 16. hodiny a před
18. hodinou jich bylo už několik set, zahřívali se zejména svařeným vínem. Od 17. hodiny jim
parádně hrála a zpívala hudební skupina studentů gymnázia Hlučín. V 18 hodin vystoupili na
podium starosta obce Daniel Havlík spolu s kaplanem Lukášem. Starosta všechny přivítal,
poděkoval dárkyni stromu a předal slovo knězi. Ten ludgeřovickému vánoční stromu
požehnal. Pak se už od deseti odpočítávalo a strom byl rozsvícen. Je opravdu krásný.
Družná zábava v předvánočním duchu pak ještě dost dlouho pokračovala.
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Den otevřených dveří v ludgeřovické základní škole 5.12.2019
Tak jako každým rokem před vánocemi si i letos učitelský sbor, ostatní zaměstnanci školy,
žáci a jejich rodiče dali velmi záležet, aby všichni návštěvníci „otevřených dveří“ odcházeli
spokojení, plní zajímavých dojmů a s poznáním, že v Ludgeřovicích máme dobrou školu.
Myslím, že se jim to podařilo.
Sál školy přeměnili na krásně vyzdobený jarmark plný vlastnoručně vyrobeného zboží, jako
jsou vánoční cukroví, ozdoby, dárkové předměty atd. Nechyběly panely představující
zajímavé aktivity žáků školy. Totéž vykonali ve vstupní hale a v chodbě pavilonu 1. stupně.
Velmi záležet si daly i kuchařky školní jídelny, každý návštěvník zde mohl získat kávu, čaj,
obložený chlebíček, bramborák atd.
Rodiče žáků se mohli dopoledne zúčastnit vyučování ve třídách. Odpoledne se ve vstupní
hale konala na vánoční téma dvě hezká vystoupení žáků plná písniček a pohybu. Po
setmění všichni vyšli před školu, žáci zazpívali několik koled a rozsvítil se vánoční strom
školy.
Všichni, kteří se podíleli na přípravě a realizaci „otevřených dveří“ si zaslouží velké uznání a
poděkování.

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

Předvánoční jarmark v charitě 12.12.2019
Již 14. ročník tradičního jarmarku pořádala 12. prosince Charita Hlučín v areálu Charitního
domova sv. Mikuláše. Prodejci nabízeli keramiku, hračky, bižuterii, vánoční ozdoby a
dekorace a další zboží patřící k vánocům. Prodávaly se i výrobky zdejší sociálně
terapeutické dílny. V jídelně charitního domova fungoval pro návštěvníky jarmarku bufet, byl
o něj veliký zájem. Návštěvníků přišlo hodně, pro klienty a klientky charitního domova to byla
i příležitost setkat se s řadou známých.
Byl to hezký jarmark s poklidnou adventní atmosférou, kterou svým vystoupením zpestřila
děvčata ze Základní umělecké školy v Hlučíně pod vedením p. učitelky Marty Dvořákové.
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Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Ludgeřovicích v roce 2019
Byla to velká a náročná akce. Budova zbrojnice je z počátku 20. století, prošla časem k řadě
drobných i větších stavebních úprav, ne vždy dobře provedených. Pracovníci firmy pana
Milana Vjačky, která současnou rekonstrukci prováděla, byli mnohokrát překvapování
nedobrým stavem budovy, jako na příklad příliš mělkými a zcela promočenými základy. To
vyvolávalo nutnost poměrně rozsáhlých víceprací, se kterými projekt nepočítal. Všechno
dopadlo dobře, rekonstrukce byla dokončená v plánovaném termínu, byla provedena
kolaudace, hasiči s celým svým vybavením včetně automobilů se mohli před koncem roku
2019 vrátit do zbrojnice z provizoria v pronajatých prostorech. O první květnové neděli roku
2020 se bude konat tradiční uctění patrona hasičů sv. Floriana v kostele a slavnostní
představení všech prostor zbrojnice veřejnosti.
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Na začátku roku 2020:
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Nové záchody na hřbitově
Stávající záchody na hřbitově už byly nepěkné, nedůstojné, nemohly sloužit vozíčkářům a
lidem s dalšími zdravotními postiženími. V roce 2019 proto přistoupila obec k jejich obnově.
Ty dosavadní byly zbourány a postaveny nové moderní, vytápěné, použitelné i vozíčkáři.
Současně byla upravena stavebně navazující bývalá márnice, která nyní slouží jako sklad
hrobníka tak, aby mu sloužila i jako převlékárna a umývárna.
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Z obecního úřadu za rok 2019
Matrika, ohlašovna
Matrika v tomto roce eviduje celkový počet uzavřených manželství 60, (civilních23,
církevních 37). Celkový počet narozených dětí je 58, úmrtí 49. Nejstarším občanem byla
paní Valeska Janečková 96 let. Obec Ludgeřovice měla k 1.1.2020 4968 obyvatel.

Komise pro projednání přestupků
Komise řešila v roce 2019 31 přestupků, z toho žádný přestupek proti pořádku ve
státní správě a územní samosprávě, žádný přestupek proti veřejnému pořádku, 27
přestupků proti občanskému soužití a 4 přestupky proti majetku.
Stavební úřad
Stavební úřad vydal v roce 2019 13 územních rozhodnutí, 69 územních souhlasů,
13stavebních povolení, 51 sdělení k ohlášeným stavbám, 3 povolení změn staveb před
dokončením, žádné kolaudační rozhodnutí, 13 kolaudačních souhlasů, 44 oznámení o
užívání staveb, 4 povolení demolic staveb, 14 ostatních rozhodnutí, 86 ostatních vydaných
opatření. Počet kolaudovaných domů v lokalitě Rybníky 5.

Rozpočet obce
Obec v roce 2019 hospodařila takto:

Příjmy v tis. Kč

111 740

Daňové

76 441

V tom: daň z příjmu fyzických osob

19 618

daň z příjmu právnických osob

18 106

daň z přidané hodnoty

33 717

daň z nemovitostí

1 615

správní poplatky

377

ostatní daně a poplatky

3 008

Nedaňové

17 490

Kapitálové (příjmy z prodeje majetku)

0

Transfery

17 809

V tom: od kraje

2 748

od obcí

0

z všeobecné pokladní správy

129

v rámci souhrnného dotačního vztahu

3 581

ze státního rozpočtu

3 801
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od regionální rady ze státních fondů

7 550

převody z rozpočtového účtu

0

Výdaje v tis Kč

99 006

Běžné

62 558

V tom: silnice a chodníky

6 001

dopravní obslužnost

773

odvádění a čištění odpadních vod

4 756

mateřské školy

1 258

základní školy

10 294

knihovna

585

kultura

2 684

tělovýchova

494

bytové a nebytové hospodářství

363

veřejné osvětlení

1 346

pohřebnictví

86

sběr a svoz komunálního odpadu

6 035

veřejně prospěšné práce, komunální služby

12 674

požární ochrana

603

místní správa a zastupitelstvo

11 137

ostatní

3 502

Kapitálové (investiční)

36 448

v tom: silnice a chodníky

1 458

odvádění a čištění odpadních vod

884

úprava vodního toku

0

tělovýchova

5 875

pozemky

1 125

dopravní prostředky, požární ochrana

8 756

ostatní

18 350

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Viz příloha 1

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

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ
Viz příloha 4

Pohledy z katastru obce Ludgeřovice v roce 2019
Viz příloha 5
Zápis do kroniky obce Ludgeřovice za rok 2019 zpracoval kronikář
Ing. Adolf Vjačka
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