Rok 2006
Byl to v Ludgeřovicích zajímavý a rušný rok.
Počasí se po celý rok uchylovalo k extrémům. Silná sněhová pokrývka ležela
nepřetržitě od Nového roku až do konce března, pravidelně doplňována silným
sněžením. Úklid sněhu odčerpal z obecní pokladny rekordní sumu. Bylo i několik
extrémně mrazivých dnů s ranními teplotami kolem -25 ˚C. Počátek léta byl nezvykle
chladný, ale pak přišla velká vedra bez deště, která vydržela od poloviny června až
do začátku srpna. Po celý podzim bylo nezvykle teplo, které trvalo až do konce roku.
Kromě jednoho dne v listopadu jsme sníh vůbec neviděli.
Konaly se dvoje volby, v červnu do parlamentu, v říjnu do obecního zastupitelstva.
Komunální volby předcházela nezvykle intenzivní, nákladná a ostrá předvolební
kampaň, mnohem větší než při volbách do parlamentu. Komunální volby přinesly
výrazné personální změny ve vedení obce.
29. května se v našem kostele konal varhanní koncert tradičního ostravského
mezinárodního hudebního festivalu „Janáčkův máj“. Byla to velký kulturní svátek
s krásnou hudbou, s řadou významných hostů. Kostel byl zcela naplněn posluchači
zdaleka nejen z Ludgeřovic.
Tělocvičná jednota Ludgeřovice oslavila 60 let své existence a na hřišti provedla
velkou rekonstrukci tribuny včetně celého zázemí pro sportovce.
Pokračovaly projekční přípravy výstavby splaškové kanalizace.
Ludgeřovičtí hasiči získali plně funkční velké terénní hasičské auto Tatra s cisternou.
V listopadu došlo v obci ke dvěma ošklivým dopravním nehodám. Na Markvarovické
ulici projíždějící nákladní auto narazilo do plotu před domem pana Tichého a přitom
utrhlo uzávěr plynu (HUP). Unikající plyn hrozil výbuchem, lidé z pošty a několika
dalších okolních domů museli být evakuováni. Naštěstí k výbuchu nedošlo. Druhá
havárie však měla tragické následky. Na světelné křižovatce staré a nové silnice do
Hlučína se srazila dvě osobní auta – výsledkem byl jeden mrtvý a dva těžce zranění.
Velký hudební svátek v našem kostele
Dne 29. května 2006 večer se v našem kostele konal velký varhanní koncert
tradičního ostravského mezinárodního hudebního festivalu „Janáčkův Máj“. Bylo to
v celé 31. leté historii tohoto festivalu poprvé, kdy se koncert konal mimo území
Ostravy. Účinkovali významní pražští umělci pánové Bohuslav Matoušek – housle,
Jaroslav Tůma – varhany. Hráli skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Felixe
Mendelssohna-Bartholdyho, Antonína Dvořáka, Františka Musila, Thommase
Vitaliho. Posluchači koncertu z celého širokého okolí, bylo jich asi 900, zcela zaplnili
všechny lavice i mnoho dalších přistavených židlí. Čestnými hosty festivalu byli
zejména:
zástupci Moravskoslezského kraje hejtman Ing.Evžen Tošenovský, a jeho zástupce
Ing. Jiří Carbol,
zástupci Římskokatolické církve biskup ostravsko-opavské diecéze Msgr. Václav
František Lobkowicz, farář naší farnosti P. Jan Kučera, farář z Hati děkan Svoboda,
poslanci parlamentu ČR RNDr. Vilém Holáň, Ing. Pavol Kubuš, Ing. Miroslav
Krajíček, Josef Vícha,starostové okolních obcí, nejvýznamnější sponzor generální
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opravy varhan, partner varhanního koncertu, autor nápadu konat koncert v našem
kostele Ing. Jan Vjačka.
Koncert uvedl a účinkující představil ředitel festivalu Mgr. Jaromír Javůrek, s krátkými
proslovy vystoupili Msgr. Lobkowicz a náš starosta Mgr. Kolarz.
Průběh koncertu snímaly tři televizní kamery, jedna zabírala detaily krásného
interiéru kostela, další dvě pak účinkující. Před křtitelnicí bylo instalováno promítací
plátno a na něm posluchači záběry kamer během koncertu sledovali.
Dvě hodiny zněla nádherná, mistrovsky hraná hudba. Když dozněla poslední
skladba, všichni posluchači povstali, obrátili se k varhanám a dlouho, dlouho
aplaudovali. Účinkující ještě dvakrát přidávali.
Po koncertu se v Obecním domě konalo společenské setkání účinkujících, vedení
festivalu, vedení obce, čestných hostů a členů obecního zastupitelstva. Znovu a
znovu se hovořilo o právě skončeném koncertu a o jeho skvělé atmosféře. Účinkující
přijímali gratulace. Varhaník Jaroslav Tůma vysoko hodnotil kvalitu varhan v našem
kostele a prohlásil, že i v budoucnu bude na nich rád koncertovat.
Na organizaci koncertu se významně a úspěšně podílelo vedení Obce Ludgeřovice a
Římskokatolická farnost Ludgeřovice. Zvládnout příjezd a parkování stovek
automobilů posluchačů pomáhala policie ČR. Kromě standardních parkovišť byl i
celý hektarový obecní pozemek mezi novou a starou silnicí do Hlučína (dříve louka
paní Menšíkové) plný zaparkovaných aut.
Před koncertem si mohli přicházející posluchači ve vstupu do kostela koupit CD plné
hudby hrané na varhanách našeho kostela. Toto CD nahrál varhaník pan Jaroslav
Tůma před koncertem v průběhu letošního jara. Nahrávka končí vyzváněním zvonů
našeho kostela.
Varhanní koncert byl jednoznačně letošní nejvýznamnější kulturní události v naší
obci. Úspěch koncertu a nesporná kvalita varhan dávají dobrou naději, že tak
významná událost u nás nebyla poslední, že v Ludgeřovicích zažijeme v příštích
letech další velké hudební svátky.

ředitel festivalu představuje účinkující
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posluchači těsně před zahájením koncertu

biskup Msgr. Lobkovicz a ředitel festivalu Mgr. Javůrek při zahájení
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starosta obce Mgr. Kolarz při zahájení

čestní hosté
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Biskup Msgr Lobkowicz a farář Kučera

Msgr. Lobkowicz a místostarosta Ing. Baránek po koncertu v Obecním domě
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účinkující po koncertu při setkání v Obecním domě

hejtman Ing. Tošenovský s manželkou po koncertu v Obecním domě

6

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Konaly se ve dnech 2. – 3.6.2006. V Ludgeřovicích se volilo ve čtyřech volebních
místnostech – ve škole, v Obecním domě, v dolní škole, ve Společenském domě na
Vrablovci. Voleb se zúčastnilo 2559 občanů z celkového počtu 3810 oprávněných
voličů, tj. 67.17%. O hlasy se ucházelo celkem 25 stran.
Výsledky voleb v Ludgeřovicích:
Počet
získaných
hlasů

Strana
Česká str. sociálně demokrat.

Získané
hlasy v
%

1032

40.58

Občanská demokratická strana

793

31.18

Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.

238

9.35

Komunistická str. Čech a Moravy

221

8.69

Strana zelených

99

3.89

SNK Evropští demokraté

80

3.14

Ostatní strany získaly každá méně než 1% hlasů.

volební komise v základní škole

volební komise v Obecním domě

7

volební komise v dolní škole

volební komise ve Společenském domě na Vrablovci
Volby do obecního zastupitelstva konané ve dnech 20.10. – 21.10. 2006
V Ludgeřovicích se volilo ve čtyřech obvyklých volebních místnostech. Voleb se
zúčastnilo 1997 občanů z celkového počtu 3901 oprávněných voličů, tj. 5119%. O
hlasy se ucházelo celkem 5 stran. Kromě Komunistické str. Čech a Moravy, která
měla 11 kandidátů, měly všechny ostatní strany plný počet 21 kandidátů.
Volební výsledky stran:
Hlasy
Počet
Kandidátní listina (strana)
mandátů
abs.
v%
Česká str. sociálně demokrat.

10876

29.28
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SNK Evropští demokraté

9298

25.03

5

Občanská demokratická strana

8119

21.85

5

Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.

7808

21.02

5

Komunistická str. Čech a Moravy

1050

2.83

0
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Zvolení kandidáti:
Kandidátní
listina

Jméno

Věk

Polit. přísl.

Počet
hlasů

ODS

Pipreková Helena Mgr.

57 ODS

491

ODS

Kačmařová Taťána MUDr.

45 BEZP

469

ODS

Hawlik Jiří

42 ODS

459

ODS

Bunček Kamil

42 ODS

447

ODS

Smetana Vladimír Ing.

53 BEZP

442

ČSSD

Havlík Daniel Mgr.

35 ČSSD

713

ČSSD

Bělan Petr MUDr.

51 BEZP

629

ČSSD

Bardaševský Lubomír Mgr.

43 BEZP

625

ČSSD

Košáková Marcela

47 BEZP

624

ČSSD

Kamrádek Jan Ing.

31 BEZP

591

ČSSD

Havlík Přemysl Ing.

30 BEZP

573

KDU-ČSL

Kaniová Jana MUDr.

39 BEZP

516

KDU-ČSL

Paskuda Pavel

41 BEZP

487

KDU-ČSL

Baránek Petr Ing.

46 KDU-ČSL

482

KDU-ČSL

Chorovský Tomáš Ing.

43 KDU-ČSL

472

KDU-ČSL

Šafarčík Helmut

45 BEZP

437

SNK ED

Kolarz Petr Mgr.

64 SNK ED

734

SNK ED

Havlík Martin MUDr.

42 BEZP

565

SNK ED

Hofrichter Jiří Ing.

49 SNK ED

501

SNK ED

Lokaj Pavel Mgr.

46 SNK ED

498

SNK ED

Kučera Eduard Ing.

54 SNK ED

491

volební komise v základní škole
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volební komise v Obecním domě

volební komise v dolní škole

volební komise ve Společenském domě na Vrablovci
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Na prvním zasedání nově zvoleného zastupitelstva byl dne 6. listopadu 2006
v Obecním domě zvolen nový starosta a rada obce:
Foto všech zastupitelů těsně
před zahájením zasedání. Proti
výsledkům voleb nastala jedna
změna: Vzhledem k tomu že pan
Jiří Hawlik (ODS) se vzdal
mandátu, stala se zastupitelkou
první náhradnice na kandidátní
listině ODS paní Jarmila
Moravcová.

Nejstarší zastupitel a dosavadní
starosta pan Mgr. Petr Kolarz
zahajuje zasedání

Do rukou nejstaršího zastupitele
všichni zvolení složili slib
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Zastupitelstvo volí starostu obce

Starostou obce byl zvolen pan
Mgr. Daniel Havlík (ČSSD)

Gratulace odstupujícího starosty
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Nový starosta se ujímá řízení
zasedání

Místostarostkou byla zvolena
paní Mgr. Helena Pipreková
(ODS)

Nově zvolení starosta a
místostarostka za předsednickým
stolem
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Do pětičlenné rady obce byli
(kromě starosty a místostarostky)
zvoleni pan MUDr. Petr Bělan
(ČSSD), paní Marcela Košáková
(ČSSD) a paní MUDr. Taťána
Kačmařová (ODS)

Jednání zastupitelstva sledovalo
více než 100 občanů
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Ještě před koncem roku nastala ještě jedna změna ve složení zastupitelstva. Pan
Ing. Jan Kamrádek (ČSSD) se vzdal mandátu. Na jeho místo nastoupil náhradník
z kandidátní listiny ČSSD pan David Lange, bezpartijní, 21 let.

Nová tribuna na hřišti TJ Ludgeřovice
Není to jen nová tribuna, ale i celé nové zázemí pro hráče - kabiny, umývárny, WC a
klubovny. Ty staré již byly v zoufalém stavu, vůbec se nehodily k současnému hřišti
s perfektním travnatým povrchem, nedělaly dobré jméno TJ ani obci Ludgeřovice,
nevyhovovaly současným přísným hygienickým předpisům.
Celá stavba, tj. zboření staré tribuny a postavení nové, musela být provedena
v krátkém čase – za 3 měsíce, protože bez zázemí pro hráče nebylo možné na hřišti
TJ hrát mistrovské fotbalové zápasy. Po dnešních fotbalistech už nelze žádat, aby se
převlékali venku a myli se v potoce, jako v padesátých letech minulého století.
Jednak jsou zvyklí na jiný komfort, jednak potok není to co býval, ale je dnes
nevábně zapáchající stokou. Hrát řadu zápasů za sebou na soupeřových hřištích
vůbec neprospívá dobrému umístění v soutěži.
Tři měsíce se proto na stavbě intenzivně pracovalo, většinou i o sobotách a nedělích,
v posledních dnech od rána do noci. Pracovali zaměstnanci dodavatelských firem i
obětaví členové TJ. Předpokládaný termín předání stavby k užívání – 7. říjen 2006
se tak podařilo dodržet. Bylo to však o chlup. Šestého října odpoledne se zájemci
mohli v rámci „dne otevřených dveří“ seznámit s interiérem celé stavby, venku se
však ještě pracovalo, dokončovala se montáž sedadel – ta pokračovala i sedmého
října dopoledne, odpoledne se pilně uklízelo. Před 14. hodinou obsadili tribunu první
diváci, aby sledovali zápas dorostu. V 15.30 se slavnostně stříhala páska, v kabinách
se zatím převlékali hráči k mistrovskému utkání TJ Ludgeřovice s mužstvem ze
Šilheřovic, které začalo v 16.00. V tu dobu už byla tribuna plná diváků a dost jich
postávalo kolem. Všichni byli na zvědavi na novou tribunu, ale i na mužstvo TJ, které
doma viděli naposled v utkáních minulého ročníku soutěže. Ludgeřovičtí fotbalisté
však diváky příliš nepotěšili, ani svým výkonem neoslavili dokončení stavby - prohráli
0 : 2.
Ještě v poledne 7. října se na tribuně pilně pracovalo:
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Poslední úklid staveniště v 15 hod:

Na slavnostní přestřižení pásky se chystají (zleva) pan Pavel Kubuš - poslanec
parlamentu ČR, pan Jan Glombica za dodavatelskou firmu, pan Helmut Šafarčík –
předseda TJ, pan Petr Kolarz – starosta obce, pan Daniel Havlík – předseda místní
organizace ČSSD, s mikrofonem pan Petr Baránek – člen výboru TJ.:
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Stříhání pásky v 15.30 hod:

V 16 hodin již byla tribuna plná diváků – sledovali mistrovský zápas fotbalistů TJ
Ludgeřovice s mužstvem ze Šilheřovic:
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Tak vypadala tribuna před rekonstrukcí:

Stav rekonstrukce tribuny v srpnu 2006:
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Slavnostní schůze členů Tělovýchovné jednoty Ludgeřovice u příležitosti 60.
výročí jejího vzniku
Schůze se konala v sobotu 7.10.2006 v Obecním domě.
Schůzi předsedali (zleva) Jiří Vjačka – předseda fotbalového oddílu, Petr Baránek –
člen výboru TJ, Helmut Šafarčík – předseda TJ:

Vyznamenávání zasloužilých členů TJ:
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Mezi vyznamenanými byl i pan
Bernard Šofer, fotbalista ve 40. a
50. letech minulého století. Hrával
v obraně.

Vyznamenáni byli i předsedové TJ (dřívější i současný):
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Vyznamenávání zasloužilých trenérů:

Stůl s nejstaršími členy TJ:
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Z výstavky k 60. výročí TJ:
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Počasí
Počasí v roce 2006 opět potvrdilo, že si v poslední době potrpí na rekordy a extrémy.
Začalo to vlastně už na Silvestra, kdy napadlo cca 40cm sněhu a pak ho po více než
dva měsíce stále přibývalo. Tlustá souvislá sněhová pokrývka (asi půlmetrová)
vydržela v obci do 23. března, tj. nepřetržitě 83 dnů, je to nejdéle od druhé světové
války. Ještě na první jarní den se u nás dalo velmi dobře lyžovat. Vydatné sněhové
nadílky se v průběhu zimy opakovaly šestkrát, pokaždé způsobily nemalé problémy
na cestách a na plochých střechách. Nepamatuji si, že bych v některém jiném roce
tolikrát odhazoval sníh z ulice a ze střechy garáže. Potrápily nás i nezvykle silné
mrazy. V době od 22. ledna do 7. února klesaly ranní teploty hodně hluboko,
několikrát pod -250C, mrzlo po celou tu dobu i v poledních hodinách.
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Zima se strašně táhla. Až v posledních březnových dnech se polední teplota
vyšplhala kousíček nad +100C . Ještě ve dnech 10. a 11. dubna však hustě sněžilo.
Teprve 21. dubna se polední teplota přiblížila k +200C. Květen byl obstojný, teplota
se však ani jednou nedostala nad +200C. V první červnové dekádě to vypadalo, že
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se vrací zima. Padal studený déšť, polední teploty byly pod +150C. Na volby do
parlamentu jsme šli v zimních bundách, snad proto se zvolená poslanecká sněmovna
nemohla až do konce roku dostat na provozní teplotu.
Pak zčistajasna přišla předlouhá šňůra horkých suchých dnů a marné čekání na
déšť. V době od 10. června do 2. srpna, tj. po dlouhých 53 dnů jsme zažívali povětří
jako na Sahaře. V poledne teplota často překračovala +300C, na obloze ani mráček.
Za celou tu dlouhou dobu byly jen tři slabé přeháňky při nichž se na chvíli teplota
vrátila k +200C (30.6., 14.7., 30.7.) .
Od 4. do 8. srpna bylo úplně jiné počasí s častým deštěm a teplotami těsně pod
+200C. Až do 12. srpna následovaly krásné slunečné dny s teplotami cca +240C. ve
dnech 13. až 15. srpna se ochladilo a pršelo s teplotami těsně pod +200C. Až do 21.
srna následovala šňůra nádherných slunečných snů s teplotami kolem +260C. Od 22.
do 28. srpna bylo proměnlivé počasí s přeháňkami a teplotami kolem +200C.
Poslední 3 srpnové dny byly deštivé, teplota +150C.
Po celé září bylo příjemné letní počasí s teplotami v intervalu +20 až +250C, většinou
jasno nebo polojasno, bez deště. Pršelo jen 8. září při teplotě +170C. Chladněji bylo
29. září s první ranní podzimní mlhou a odpolední teplotou +180C.
Až do 13. října vydržely hezké dny beze srážek s poledními teplotami v intervalu +16
až +230C. Od 9. října nastala chladná rána s teplotami cca +30C. Dny od 14. do 17.
října byly chladnější s poledními teplotami 10 až 140C. Dne 17. října byl první
podzimní ranní mrazík -10C. Až do 28. října následovaly hezké podzimní dny,
připomínající „babí léto“ s poledními teplotami +16 až +210C. Ranní teploty se stále
držely poměrně vysoko nad nulou. Poslední tři říjnové dny byly citelně chladnější,
větrné s přeháňkami, polední teploty postupně klesly na +60C.
Od 2. do 6. listopadu byly ráno mrazíky, denní teploty kolem nuly, se sněhovými
přeháňkami – prvními na podzim. Dne 4. listopadu se na zemi udržela 10cm vrstva
mokrého sněhu. Hned následujícího rána však rychle mizela, teploty se vrátily nad
nulu a v hodnotě kolem +80C vydržely až do 13. listopadu. Ani ráno teploty neklesaly
k nule, bylo stále jasno nebo polojasno. Pak až do 28. listopadu se polední teploty
zvýšily na +10 až +160C. Pouze ve dnech 22. a 23. listopadu, kdy pršelo, bylo
v poledne jen +80C.
Od 29. listopadu do 8. prosince bylo hezky, většinou slunečno, ráno bez mrazíků,
v poledne se teplota blížila k +100C. Dne 9. prosince bylo nejtepleji, v poledne +150C.
Do 15. prosince se teploty stále držely nad nulou v intervalu +2 až +80C. Ve dnech
12. a 13. prosince pršelo. Od 16. do 25. prosince se pak teplota ve dne i v noci
držela těsně kolem nuly. Ve dnech 26. až 30. prosince klesaly ranní teploty těsně
pod nulu, polední těsně nad nulu. Dne 28. prosince napadlo 7 cm sněhu, ten se však
udržel jen několik hodin. Na Silvestra se teploty i ráno vrátily těsně nad nulu, sníh
nebyl.
Otevřena nová prodejna HP Trend
Hned po Novém roce se tato speciální prodejna vodoinstalačních materiálů,
zřizovacích předmětů, zdravotní keramiky, topných těles a ohřívačů přestěhovala do
nového – do renovovaného domu bývalé prodejny potravin „Foltýnek“. K tomuto
domu byly pro potřeby prodejny dostavěny rozsáhlé skladovací prostory. Tato
moderní prodejna je známa po širokém okolí, nakupovat sem jezdí zákazníci
z celého kraje.
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Obecní ples
Konal se 21. ledna v Obecním domě. Vzácným hostem byl biskup Moravskoslezské
diecéze Msgr. Lobkowicz. Hrály dvě hudby, byla bohatá tombola a obvyklé
předtančení. Sál, restaurace i vinárna byly zcela zaplněny. Ples se vydařil.
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Dechovka pana Ondruše hrála presidentu republiky
Dne 28. března byl na návštěvě v Ostravě president republiky pan Václav Klaus.
Tam na Masarykové náměstí hráli panu presidentovi ludgeřovičtí muzikanti
29

30

Byly vykáceny topoly před farskou zahradou
Řada štíhlých topolů byla vysázena asi před 50 lety. Topoly rychle rostly a zakrývaly
výhled na kostel ze silnice do Hlučína. Zvykli jsme si na ně, a teď když byly
vykáceny, nám trochu chybějí, zato kostel je pěkně vidět.

topoly před farskou zahradou v roce 2005

31

snímek z léta 2006
Jsou na každém pohřbu

Hrobník pan Vilém Tomas ze
Šilheřovic. O Ludgeřovický
hřbitov se stará už 10 let
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zpěvačky

nosiči
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muzikanti – kapela pana Ondruše
Boží muka má nový kříž
Ten starý už dosloužil. O obnovu se vedle obecního úřadu nejvíce zasloužili pan
Gerhard Ostárek, který obnovu organizoval a z části i financoval, firma Škrobánek,
která dodala a postavila nový kříž a pan Jindřich Bařina, který obnovil malbu Krista.
obnovená Boží muka
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Svěcení obnovené Boží muky dne 14.9.2006
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Ludgeřovičtí zahrádkáři budou slavit 45 let činnosti
Základní organizace Českého (původně Československého) zahrádkářského svazu
v Ludgeřovicích vznikla 1.4.1962. V té době bylo na našich zahradách poměrně málo
ovocných stromů, zato hodně brambor, řepy, zelí a trávy pro dobytek. Zahrady
vydatně pomáhaly živit nejen lidi, ale také domácí zvířectvo, tj. slepice, kačeny, husy,
králíky, kozy, prasata. Okrasné zahrady v současném pojetí prakticky neexistovaly.
Ovocné stromy na moderních šlechtěných podnožích se teprve začínaly prosazovat.
Dnes vypadá většina zahrad úplně jinak, pěstuje se na nich podstatně méně ovoce
a zeleniny, často převažují výsadby okrasných stromů, keřů, květin, sekačkami
udržovaných travnatých ploch, altány, bazény apod. Aktivity členů zahrádkářského
svazu (zahrádkářů) vždy byly a jsou svázány s proměnami našich zahrad. V prvních
letech se věnovali zejména zavedení moderních podnoží a odrůd ovocných stromů a
keřů, novým postupům pěstování, hnojení, ošetřování proti škůdcům, skladování atd.
Vyměňovali si zkušenosti, na přednáškách předních odborníků hledali nové
poznatky, informace sbírali na exkurzích a zájezdech u úspěšných pěstitelů po celé
republice. Výsledky se dostavily. Postupně se začalo sklízet stále více ovoce a nastal
problém s jeho rozumným využitím. Do módy přišel ovocný, zejména jablečný mošt.
V roce 1972 proto zahrádkáři dali v ulici U Statku dohromady svépomocí moštárnu,
která funguje dodnes, tj. už 35 let. Je v současnosti vybavena výkonným zařízením drtičem a hydraulickým
lisem. Za hodinu
dvoučlenná obsluha
zpracuje, tj. nadrtí a
vylisuje asi 200kg ovoce.
Moštárna každoročně
zahajuje činnost ve druhé
polovině srpna a končí
před Dušičkami, zpravidla
se moštuje vždy v sobotu
odpoledne. Služeb
moštárny využívají
pěstitelé z Ludgeřovic a
z okolních obcí. Podle
statistiky vedené od
samého počátku panem
Antonínem Kuboškem
moštárna za dobu své
existence zpracovala 287,5 tun ovoce, v drtivé většině jablek.

Rok

Zpracováno
tun

Rok

Zpracováno
tun

Rok

Zpracováno
tun

Rok

Zpracováno
tun

1972

0,8

1983

7,6

1994

0,8

2005

2,7

1973

4,1

1984

15,5

1995

6,2

2006

7,4

1974

1,8

1985

11,8

1996

1,7

Celkem

287,5
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1975

4,5

1986

13,1

1997

16,8

1976

10,3

1987

12,6

1998

2,2

1977

2,8

1988

13,8

1999

3,1

1978

4,7

1989

13,1

2000

12,0

1979

3,0

1990

10,5

2001

7,4

1980

5,9

1991

26,4

2002

9,5

1981

1,3

1992

1,6

2003

3,3

1982

18,5

1993

22,6

2004

8,1

Z toho
moštu

Za rok
průměrně
Z toho
moštu

115,0

8,2
3,3

Čísla v tabulce vypovídají jednak o tom, jaká byla v tom kterém roce úroda jablek,
jednak o tom, že zájem o moštováni ovoce v posledních letech mírně klesá – asi
v důsledku široké nabídly ovoce a ovocných nápojů v supermarketech. Pěstování
ovoce a zeleniny pomalu přestává být hlavním středobodem aktivit zahrádkářů.
Zvyšuje se jejich zájem o okrasné dřeviny a květiny a v poslední době např. o
pěstování vinné révy. Na zájezdy a exkurze už nejezdí k pěstitelům ovoce, ale do
zahradnických podniků produkujících okrasné stromy, keře, květiny a také k vinařům.
I když práce na zahradě je v současnosti zajímavá pro méně lidí, zejména mladých,
než tomu bylo před 45 lety, zahrádkáři jsou stále aktivním a životaschopným
spolkem. Nedbají, že je poměrně často slyšet názory, že nejlepší zahrádka je celá
vydlážděná, že tu není potřeba ani sekat. Usilovně své zahrádky zvelebují, pečlivě
udržují spolkový areál v ulici U Statku, provozují tam moštárnu, každoročně pořádají
burzu výpěstků, soutěžní odpoledne pro děti, setkání u táboráku apod. V současnosti
mají 77 členů.
V roce 2006 byla vydána tři díla týkající se naší obce

DVD o opravě varhan v našem kostele v roce
2005.
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CD z nahrávkou skladeb Leoše Janáčka,
Paula Hindemitha a Jaroslava Tůmy, kterou
pořídil varhaník pan Jaroslav Tůma na
opravených varhanách v našem kostele.

Kronika obce ludgeřovice za léta 1996 až 2005. Byly
vyhotoveny celkem 4 výtisky (pro okresní archiv, obecní
knihovnu, starostu, kronikáře)

Důkladnou opravou prošla vozovka ve spodní části ulice Lipové
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Na Vrablovci byl na podzim uveden do provozu první automat na jízdenky
v naší obci
Automat na jízdenky bude občanům Vrablovce velmi užitečný, na Vrablovci není
trafika, kde by si mohli jízdenky koupit.

Na Vrablovci staví Obec před restaurací moderní hřiště na tenis a další míčové
hry
Zatím není zhotoven umělý povrch hrací plochy.
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Bývalou prodejnu WIPPLER začala firma SAPPEX–TRADE rekonstruovat na
svou provozovnu

Zdi schodiště obecního úřadu byly na podzim ozdobeny 19 zvětšeninami
historických fotografií z naší obce

Ludgeřovičtí hasiči zase mají zásahové auto s cisternou
V loňském roce našim hasičům definitivně dosloužila cisternová automobilová
stříkačka CAS25-Š706. Stala se neopravitelnou a musela být zlikvidována. Na
41

novou, která by stála cca 2,5 mil. Kč, nebyly v obecním rozpočtu peníze. Podařilo se
však odkoupit od jedné rožnovské firmy za 620 tis. Kč. velmi zachovalou CAS-T815
vhodnou i do těžkých terénních podmínek.
CAS-T815 našich hasičů

Varhanní koncert v našem kostele
Konal se 14. září 2006, hrála izraelská varhanice Evelyn Kätz z Tel Avivu, kde je
učitelkou hudby. Na varhany tam také hraje v arabském katolickém kostele. Narodila
se v Rumunsku v kraji Bukovina, odkud ve svých šesti letech s rodiči odjela do
Izraele. Má zejména ráda barokní a klasickou hudbu, velmi se věnuje dobročinnosti.
V české republice je již potřetí. Je přítelkyní naší občanky paní Herty Porubové
z ulice Malé. Dopisují si spolu již 10 let a 5 let se navštěvují. V našem kostele hrála
bez nároků na honorář. Na dobrovolném vstupném od cca 200 posluchačů bylo
vybráno 11,5 tis. Kč. Tato částka je věnována seniorům Domu pokojného stáří sv.
Mikuláše v Ludgeřovicích. Ve středu 20. září 2006 přijal interpretku na obecním
úřadě pan starosta Mgr. Petr Kolarz a předal jí upomínkové předměty na naši obec.
V rozhovoru u pana starosty se vyjádřila obdivně k našemu chrámu a varhanám.
Řekla, že při dalších návštěvách v České republice bude ráda v našem kostele,
bude-li o to požádána, pro dobročinné účely koncertovat. Již v listopadu letošního
roku bude hrát na varhany v hlučínském kostele, bude-li to organizačně možné
zahraje i u nás.
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Vinobraní v Obecním domě se vydařilo
Konalo se 16. září 2006,
pořadatelem byl obecní úřad,
pomáhali Sbor dobrovolných hasičů
Ludgeřovice a Klub důchodců
Ludgeřovice. Vinobraní zahájil pan
starosta. Hrála hudební skupina
pana Kašlíka, přišla i kouzelnice. Pil
se hlavně burčák a víno. Sál byl
téměř plný, dobrá zábava s tancem
vydržela až do půlnoci.
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Navštěva delegace naší obce ve slovenském družebním městě Tisovec
Ve dnech 22. a 23. září letošního roku se naše delegace ve složení Mgr. Petr Kolarz
– starosta, Ing. Jindřich Hudeček – tajemník obecního úřadu, pan Aleš Tománek –
varhaník v našem kostele, zúčastnila ve městě Tisovec vzpomínkové slavnosti na
československého ministra zahraničí Dr. Vlado Clementise, který byl v roce 1952
popraven komunisty. Součástí byla i série kulturních akcí, v jejich rámci ve zdejším
evangelickém kostele na varhany hrál náš Aleš Tománek.
Před pamětní deskou na DR. Vladimíra Clementise

pan Aleš Tománek hraje v evangelickém kostele
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Havarie hlavního uzávěru plynu u domu pana Vaška Tichého na Markvartovické
ulici
Stalo se dopoledne 13. listopadu. Při míjení jiného nákladního auta strhlo HUP
nákladní auto Tatra. Jak hlásila večer ve zprávách televize PRIMA, hasiči evakuovali
5 rodinných domů a poštu, odstraňování havárie trvalo 4 hodiny. Nikdo naštěstí nebyl
zraněn. Zasahovali i ludgeřovičtí hasiči se svým novým autem.
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Tragická dopravní nehoda na světelné křižovatce staré a nové silnice do
Hlučína
Stala se 24. listopadu. Jeden člověk, mladík - spolujezdec z Markvartovic, zahynul,
dva lidé byli zraněni. Semafory přitom fungovaly, příčinami byla rychlá jízda a chyba
řidiče.

Vydařené 2. vánoční trhy
Konaly se v Obecním domě v sobotu 25. listopadu 2006. Zahájil je starosta obce
Mgr. Daniel Havlík. Venku vyhrávala dechovka pana Ondruše. V sále každý
návštěvník dostal koláč, dospělí i štampličku pro zahřátí. Po celý den vystupovali
s vánočním programem žáci ludgeřovických škol, hrála hudba.To hlavní samozřejmě
byly stánky s vánočním zbožím – vánoční ozdoby z nejrůznějších materiálů, knihy,
sladkosti, vitamíny, víno, atd. Návštěvníci přicházeli po celý den v hojném počtu.
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V Charitním domově sv. Mikuláše se konal 1. vánoční jarmark
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Adventní varhanní koncert
Konal se 3.prosince 2006 v ludgeřovickém chrámu sv. Mikuláše. Pořadateli byli Obec
Ludgeřovice a Římskokatolická farnost Ludgeřovice.
Účinkovali: Erika Šporerová – zpěv, Pavel Rybka – varhany.
Krásná hudba, krásný zpěv a jedinečný zvuk ludgeřovických varhan přinesly více než
dvěma stům posluchačů dokonalý adventní zážitek.
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Některé internetové stránky provozované v Ludgeřovicích
Kromě oficiálních stránek obce Ludgeřovice www.ludgerovice.cz byly koncem roku
2006 provozovány:
 www.zsludgerovice.cz Základní školy Ludgeřovice,
 www.hasici-ludgerovice.wz.cz Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice,
 www.ludgerovice.net provozované od jara 2006 soukromými osobami jako
neoficiální stránky obce, zejména věnované diskusím občanů o problémech
obce a ludgeřovickému sportu,
 www.farnostludgerovice.net na konci roku zaváděné farním úřadem.
Chráněná dílna provozovaná Charitou Hlučín v ludgeřovickém Charitním
domově sv. Mikuláše k 31.12.2006 zanikne, bude transformována na jinou
sociální službu
Charita Hlučín poskytuje služby potřebným v 18 obcích Hlučínska. Například
v Ludgeřovicích kromě provozování Charitního domova sv. Mikuláše dováží obědy,
v některých případech ošetřuje a provádí další nezbytné úkony pro dalších 40
klientů, většinou hodně starých nebo nemocných seniorů. Po celou dobu své
existence charita jen velmi obtížně získává finanční zdroje na svou činnost např.
z dotací, darů, sbírek apod. V roce 2006 nastaly velmi vážné komplikace
s financováním provozu v chráněné dílně. Je v ní zaměstnáno 18 invalidním
pracovníků, někteří z nich jsou vozíčkáři. Hlavním výrobním programem dílny je
montáž hraček pro firmu Lena. Jak sdělili ředitel Charity Hlučín pan Lukáš Volný a
vedoucí chráněné dílny pan Michal Tvrdý - provoz chráněné dílny se vzhledem ke
snížené výkonností zaměstnanců, způsobené jejich zdravotním postižením, neobejde
bez dotací. Významná byla zejména dotace na sociální službu rozdělovaná
Moravskoslezským krajem, která ročně činila cca 1 milion Kč což je 40% rozpočtu
chráněné dílny. Podle nové právní úpravy – zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách - tato dotace není možná, protože zákon již chráněné dílny jako
poskytovatele sociálních služeb nezná. Charitě Hlučín nezbývá, než chráněnou dílnu
transformovat na sociální službu definovanou výše uvedeným zákonem, a to na dílnu
sociálně terapeutickou. Pro tu lze o dotaci na sociální službu žádat. Takto
transformovaná dílna však nemůže mít zaměstnance pobírající mzdu, ale jen klienty,
kteří nejsou pro své postižení schopni ani omezeného pracovního výkonu. Pobytem v
dílně budou získávat a rozvíjet základní sociální a pracovní návyky, začleňovat se do
kolektivu a podobně. Zda dílna v nové podobě po Novém roce svou činnost zahájí je
však závislé na tom, zda dotace bude skutečně přiznána.
Zaměstnancům dosavadní chráněné dílny již pro příští rok nebude prodloužena
pracovní smlouva a budou si muset hledat nové zaměstnání. Je to pro ně bohužel
špatná zpráva, zvláště pro ty z nich, kteří nepobírají ani částečný invalidní důchod.
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Ředitel Charity Hlučín pan Lukáš Volný (vlevo) a vedoucí chráněné dílny pan Michal
Tvrdý

Práce v chráněné dílně

54

Z obecního úřadu za rok 2006
Matrika, ohlašovna
Matrika eviduje v toto roce celkový počet uzavřených manželství 63, z toho civilních
24 a církevních 39. Celkový počet narozených dětí je 37, úmrtí 63. Nejstarším
občanem je p. Alfons Böhm – 101 let.
Komise pro projednání přestupků
Komise řešila v roce 2006 16 přestupků, z toho žádný přestupek proti veřejnému
pořádku, 5 přestupků proti majetku, 9 přestupků proti občanskému soužití, 2
přestupky proti pořádku ve státní správě a samosprávě.
Stavební úřad
Stavební úřad vydal v roce 2006 30 územních rozhodnutí, 2 stavební povolení pro
plynofikaci rodinných domků, 92 ostatních stavebních povolení. Kolaudováno bylo 7
plynofikací rodinných domků a 80 jiných staveb.
Rozpočet obce
Obec v roce 2006 hospodařila takto:
Příjmy
daně z podnikání
daně z nemovitostí
ostatní daně
správní poplatky
dotace státu a obcí
financování
prodej majetku
ostatní příjmy
Příjmy celkem

tis. Kč.
404
958
31813
223
10824
2129
2428
48779

Výdaje
údržba komunikací + investice
dopravní obslužnost
odvádění a čištění odpadních vod
mateřské školy (bez platů učitelů)
základní školy (bez platů učitelů)
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
činnost místní správy
svoz odpadů, údržba zeleně
sociální výpomoc občanům
ostatní činnosti
Výdaje celkem

tis. Kč.
6326
601
365
642
3651
117
959
8289
3539
1035
23255
48779
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Pohledy na obec 2006
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V Ludgeřovicích 30. dubna 2007.
Zápis do kroniky obce Ludgeřovice zpracoval kronikář Ing. Adolf Vjačka.
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