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Leden studený, duben zelený.
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Vážení spoluobčané,
v době, kdy čtete tyto řádky, jsme již společně vstoupili do roku 2022. Je to rok očekávání
dalšího vývoje kolem koronaviru, ale také cen energií nebo stavebních prací. Již v prosinci
jsme schválili rozpočet obce na rok 2022, ovšem s velkými otazníky vývoje cen. Na konci
loňského roku jsme dostávali informace o zdražování v podstatě všeho podstatného pro
chod obce. Již nyní je jasné, že více budeme platit za dopravní obslužnost obce, vodné,
stočné, zvýšila se cena plynu i elektřiny. Další položkou je svoz a likvidace odpadu. Zde na
nás navíc dopadl nový Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. Od letošního roku jsme byli
nuceni zvýšit cenu za svoz odpadu na 600 korun za občana a rok. Stalo se tak po dlouhých
letech, kdy jsme dokázali držet předchozí částku 500 korun, ačkoli svoz odpadů postupně
mírně zdražoval. Velmi nám pomohla změna strategie třídění odpadů v předchozích letech,
kdy jsme zavedli popelnice na papír a plasty u každé nemovitosti. Současný zákon o odpadech klade výrazně důraz na předcházení vzniku odpadů a zejména jsme nuceni každý rok
snížit množství směsného odpadu o 10 kilogramů na občana za rok, jinak budeme za ukládání odpadu na skládce při překročení tohoto limitu výrazně připlácet. V roce 2021 se nám
do celkové bilance odpadu počítalo na každého občana trvale bydlícího v obci 200 kg
směsného odpadu, v r. 2022 to bude již pouze 190 kg, v r. 2023 jen 180 kg, v r. 2024 pak
170 kg, v r. 2025 pouze 160 kg a v r. 2026 pak jen 150 kg. Navíc se od letošního roku do
celkového množství odpadu načítá nově například i odpad ze hřbitova, kterého je rovněž
skutečně mnoho. Jen pro zajímavost, vloni jsme spočítali celkovou platbu za likvidaci
odpadu v obci přesně dle nového zákona, odečetli částku, kterou získáváme za třídění
odpadu zpětně do rozpočtu obce od společnosti EKO-KOM, a podělili náklady počtem
obyvatel obce (cca 5 000), pak skutečný náklad likvidace produkovaného odpadu na jednoho obyvatele letos činil cca 1.050 korun. Z tohoto výčtu je jasné, že pokud skutečně
všichni nezačneme množství odpadu snižovat, poplatky za likvidaci odpadu mohou dále
poměrně strmě růst.
Co mne trápí snad ještě více, je konec možnosti dotovat občanům popelnice na bioodpad.
Část občanů v minulých letech využívala hnědé popelnice na bioodpad a my jsme ve snaze
maximálně snížit množství bioodpadu, končícího v běžných popelnicích (kde bioodpad ani
nemá být ukládán), snažili motivovat všechny zájemce o pořízení dalších hnědých popelnic
tím, že za ně polovinu nákladů uhradíme. Tento postup byl bohužel právě se změnou Zákona o odpadech označen za diskriminační a nelze jej již dále uplatňovat. Museli jsme tedy
všechny stávající smlouvy vypovědět, zájemci o hnědé popelnice na bioodpad je musí nově
uzavřít opět s OZO Ostrava a hradit již v plné výši. Věřím však, že většina občanů bude dále
této možnosti využívat, neboť i bioodpad umístěný v běžných zelených popelnicích bude
brán jako směsný odpad a jeho množství by nám opět mohlo velmi výrazně zvýšit náklady
na svoz odpadu.
Mnoho lidí se ptalo na rekonstrukci zastávky autobusu Ludgeřovice kostel ve směru na
Ostravu. Přímo pod touto zastávkou je propustek, který se začal bortit. Propustek je v majetku Správy silnic Moravskoslezského kraje, který opravu také financuje, rekonstrukci pak
provádí společnost Alfapol, s.r.o. Jak je patrné z přiložených fotografií, bylo nutno celý zastávkový záliv vybagrovat a dojde ke kompletní stavbě nového zatrubnění. Při odkrytí pro2
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rekonstruovaný propustek pod zastávkou autobusu Ludgeřovice, kostel

prostor, kde se nacházela zastávka autobusu Ludgeřovice, kostel
3

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

1 / 2022

pustku byl zjištěn mnohem horší stav, než se předpokládalo, proto bylo nutno demontovat
i zastávkový přístřešek. Uvidíme, jak budou postupovat další práce, neboť tato rekonstrukce,
která je zároveň první etapou dlouhodobě plánované výstavby kruhového objezdu, měla být
ukončena do konce února 2022, již nyní je ale pravděpodobné, že bude vzhledem k nastalým
skutečnostem prodloužena. Snad již další komplikace nenastanou…

Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

J1CDE@9D5<CDF??235
Z 16. zasedání obecního zastupitelstva
8. prosince 2021 se v sále Obecního domu uskutečnilo 16. zasedání Zastupitelstva
obce Ludgeřovice. V programu, který čítal 15 bodů, se řešil rozpočet obce Ludgeřovice, kotlíkové dotace, převody nemovitostí a také vyhlášky o odpadech – od ledna
2022 se v reakci na zdražování z důvodu platnosti nového Zákona o odpadech zdražuje
vývoz popelnic na 600 Kč na osobu a odvoz hnědé popelnice na bioodpad již nebude dotován obcí. Občané, kteří mají hnědou popelnici, si budou platit odvoz v plné
výši. Posledním bodem na jednání bylo „Autovrakoviště Ludgeřovice“. Diskuse byla
vášnivá, občas i spíše emotivní, než věcná (můj názor), za obec Ludgeřovice hovořil
starosta Daniel Havlík, za petici občanů pak paní Martina Thielová, Renáta Dardová

jednání zastupitelstva obce
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a další občané, například paní Lenka Blejchařová, Helena Pipreková, pánové Eduard
Skaba, Arnošt Gregořica a někteří další. Závěr celé dlouhé diskuse (odcházel jsem ve
20:30 hod. a ještě se diskutovalo) je ten, že zastupitelstvo obce vzalo informace o záměru na vědomí a nyní probíhá tzv. EIA (zkratka Environmental Impact Assessment)
– neboli Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – kdy toto posouzení je veřejné
a kdokoliv může podat jakoukoliv připomínku, výtku k danému záměru. Teprve poté
bude vyhodnocení. Starosta sdělil, že obec bude postupovat v souladu se zákonem.
Zastupitelé na výzvu zastupitele Ondřeje Klučky hlasovali o bodu, kdy 16 hlasy odsouhlasili, že „Obec Ludgeřovice autovrakoviště nepotřebuje“.
P.K.

Výtah z Usnesení z 16. zasedání
Zastupitelstva obce Ludgeřovice
(dále ZO), konaného dne 8. 12. 2021 v sále Obecního domu v Ludgeřovicích
R5 ZO schválilo program 16. zasedání, který předložil starosta obce, a rozhodlo, že
o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
R5 ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 15, konaného dne 8. 9. 2021.
R5 ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce
č. 12 a 15.
R5 ZO vzalo na vědomí informace ekonomky obce o rozpočtových opatřeních
č. 12/2021 a 13/2021, schválených v souladu se zmocněním, uděleným radě obce
zastupitelstvem obce na 17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017.
R5 ZO schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), rozpočet obce Ludgeřovice pro rok 2022 ve znění návrhu,
zpracovaného vedoucí finančního úseku Ing. Karen Laitnerovou.
R5 ZO schválilo rozpočet sociálního fondu obce Ludgeřovice pro r. 2022 ve znění návrhu, zpracovaného vedoucí finančního úseku Ing. Karen Leitnerovou.
R5 ZO schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Ludgeřovice na období 2022–2023
ve znění návrhu, zpracovaného vedoucí finančního úseku Ing. Karen Laitnerovou.
R5 ZO rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o koupi nemovité věci – pozemku
parc. č. 3088/26 mezi obcí Ludgeřovice (prodávající) a XXX. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ve znění návrhu, předloženého
k projednání.
R5 ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 112021 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 150.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční
výpomoci). ZO zmocnilo starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem
návratné finanční výpomoci ve znění návrhu, předloženého k projednání.
R5 ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 122021 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 130.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovují5
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cích zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční
výpomoci). ZO zmocnilo starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem
návratné finanční výpomoci ve znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo vydat, na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním poplatku ze vstupného.
ZO rozhodlo vydat, na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
ZO rozhodlo vydat, na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
ZO rozhodlo vydat, na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
ZO schválilo plán práce Kontrolního výboru ZO na rok 2022 ve znění návrhu,
předloženého předsedkyní KV ZO PhDr. Mgr. Danielou Grucmanovou.
ZO schválilo plán práce Finančního výboru ZO na rok 2022 znění návrhu, předloženého předsedou FV ZO Ing. Přemyslem Havlíkem.
ZO rozhodlo, v souladu s § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, pořídit změnu č. 1 Územního plánu Ludgeřovice z vlastního podnětu zkráceným postupem v rozsahu Obsahu změny č. 1 územního plánu
Ludgeřovice.
ZO schválilo následující termíny zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice v roce
2022: 9. 3. 2022, 8. 6. 2022, 7. 9. 2022 a 7. 12. 2022.
ZO vzalo na vědomí informace starosty obce o záměru obchodní společnosti EKO 7 odpadové hospodářství zřídit v areálu sběrných surovin na křižovatce u kostela autovrakoviště a konstatovalo, že obec autovrakoviště nepotřebuje.
ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 16. zasedání ZO Ludgeřovice.
VB.

;E<DEB1
Vití věnců na faře
27. listopadu se uskutečnilo tradiční vití věnců. Tentokrát proběhlo v přístřešku u fary,
byla k dispozici spousta materiálu, alko i nealko. Akce se zúčastnili dospělí i děti.
6
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vití věnců

P.K.

Rozsvícení obecního vánočního stromu
Od rána 27. listopadu bylo v plánu se potěšit na Vánočních trzích, které měly proběhnout
v sále Obecního domu, ale nastávající další vlna epidemie Covidu plány zhatila, a tak se trhy

vánoční strom, v pozadí kostel sv. Mikuláše
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zrušily a rozsvícení stromu z Menšíkové louky se vysílalo živě na Facebook Obec Ludgeřovice, přítomno bylo pouze pár občanů, kteří šli akorát v této době na procházku.
Je to škoda, už loni jsme doufali, že to napřesrok vyjde, ale bohužel nevyšlo ani letos, tak
nezbývá než doufat, že napřesrok to vyjde určitě.
Mnozí z vás říkali, že je možné trhy přejmenovat např. na Farmářské trhy, ale u nás to
možné není z důvodu, že Farmářské trhy jsou schválené na prostranství u hřiště TJ, nikoliv
na Menšíkové louce. A kdo mohl tušit, že to takto dopadne a na poslední chvíli to změní.
P.K.

Mikuláš u mladých hasičů
Svatý Mikuláš navštívil 3. prosince děti v kroužku Mladých hasičů při Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice. Děti zpívaly a recitovaly básničky, některé děti však přes veškerou
svou snahu byly v pytli odneseny do … (vedlejší místnosti). Děti byly nadšené a moc děkovaly za krásné překvapení! Mikuláš s andělem byli dojati a oba čerti se nechali slyšet, že to
byla šichta.

sv. Mikuláš, anděl a čerti

8
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nadílka
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společná fotka zúčastněných dětí s organizátory

P.K.

Mikuláš v kostele sv. Mikuláše
5. prosince svatý Mikuláš navštívil své panství a rozdal dárečky všem dětem. Panečku, to
bylo radosti! Otec Vít sv. Mikuláše přivítal a Mikuláš pak dětem vysvětlil, že čert do kostela
nesmí, ale přesto jednoho můžeme v kostele najít – kdopak ví kde?

sv. Mikuláš, ministranti a dárečky pro děti
10
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sv. Mikuláš a děti

P.K.

Adventní koncert České Vánoce
Adventní doba je neodmyslitelně spojena s konáním koncertů. Nezávislí – občané
pro Ludgeřovice ve spolupráci s obcí Ludgeřovice pořádají již po několik let tradiční
Adventní koncert, na kterém účinkují posluchači a kantoři Janáčkovy konzervatoře
Ostrava. V loňském roce se kvůli proticovidovým opatřením koncert nekonal a v letošním už bylo jeho konání ohroženo. Koncert však byla jedna z mála možností, jak v obci
navodit vánoční atmosféru, když už se ostatní akce konat nesměly.
Jsem přesvědčena, že nikdo, kdo o třetí adventní neděli do kostela sv. Mikuláše na
koncert přišel, nelitoval. Počet účinkujících byl sice kvůli nemoci oproti jiným létům
menší, ale o to víc si přítomní vychutnali nádherný zvuk varhan, pěveckých sólových
i sborových hlasů a f léten. Posluchače koncertem provázel milým slovem profesor Janáčkovy konzervatoře Ostrava Petr Šumník.
Interpreti byli na závěr odměněni potleskem publika a květinou z rukou zástupců
obce a Nezávislých.
Velké poděkování patří sponzorům, díky jejich příspěvkům se koncert mohl uskutečnit a také otci Vítovi za poskytnutí prostor chrámu a fary.
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účinkující

posluchači
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poděkování účinkujícím

text: Ing. Alena Janošová
foto: P.K., Jan Janoš
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Listopad ve školní družině
V listopadu na žáky školní družiny čekaly
hned dvě celodružinové akce. V pondělí 1. listopadu pořádala naše školní družina celodružinovou akci s názvem Strašidelná párty. Na žáky
školní družiny tak čekal bohatý program v podobě strašidelného fotokoutku, výroby masek,
tance strašidel, živé mumie a míchání kouzelných lektvarů.
Loučíme se s ptáčky, aneb cesta za teplem,
byla další z akcí pořádaná družinou, spojená
s pyžamovou párty. Žáci a paní vychovatelky strávili odpoledne v pohodlí své pyžamové
róby. Oblékali ptáčky do teplých kabátků, soutěžili v poznávání druhů ptáčků, vyzkoušeli
si strastiplnou cestu za teplem a nechyběl ani
ptačí tanec.

účastníci strašidelné párty
14
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pyžamová párty

loučíme se s ptáčky

Bc. Markéta Slováková
vedoucí vychovatelka
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Soutěž o nejkrásnější obrázek
Žáci naší školy vyzdobili areál výstavy, která se konala v areálu Českého svazu chovatelů
v Ludgeřovicích ve dnech 20. – 21. listopadu, svými obrázky a zapojili se tak do Soutěže
o nejhezčí obrázek ve dvou kategoriích. V kategorii 1. – 4. ročník se umístila na prvním
místě Tereza Gebauerová z 3. C, druhé místo obsadila Marie Guřanová z 2. C, třetí příčka
putovala k Viktorii Návratové z 1. A. V kategorii 5. – 9. ročník byla na stupních absolutní
vítězky Anna Mrkvová ze 7. A, po ní Laura Návratová z 5. B, a třetí místo je v rukou Sofie
Knyblové z 5. B.
Vyhrát mohou pouze první tři, ale sladkou odměnou byli oceněni i další žáci. Všem, kteří
se zapojili do soutěže, patří pochvala za jejich krásné příspěvky.
I když tentokrát jsme nemohli z důvodu opatření, spojených s covidem-19, obdivovat překrásnou výstavu papoušků, která je svým rozsahem vystavovaných druhů ojedinělá v našem
regionu, o čemž svědčí i mezinárodní účast chovatelů a dlouholetá tradice.
Chceme touto cestou srdečně poděkovat členům Českého svazu chovatelů v Ludgeřovicích za spolupráci. Vzbuzuje se tak nejen zájem u mládeže o chovatelské dovednosti, ale
i o dění v obci.
Ještě jednou děkujeme předsedovi p. Arnoštu Vraníkovi a pořadatelům za vynikající spolupráci. Těšíme se na další ročník výstavy!

žáci 1. třídy
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obrázky žáků

obrázky žáků

ZŠ a MŠ Ludgeřovice
foto: ZŠ a MŠ, P.K., V.B.
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Krabice od bot 2021
Na přelomu měsíců listopadu a prosince se konal již 11. ročník předvánoční
charitativní akce Krabice od bot. Jejím
cílem je, že děti s pomocí svých rodičů
naplní vánočními dárky krabice od bot.
Ty pak zabalené odnesou na dané sběrné místo, aby pod vánočním stromečkem potěšily děti z chudších rodin.
Naše škola se již po několikáté do
této akce rozhodla zapojit. Jako sběrné místo jsme si letos vybrali středisko
Diakonie Českobratrské církve evangelické v Ostravě, které jsme se rozhodli
našimi dárky podpořit.
S celou akcí jsme seznámili rodiče
a také naše žáky. Potěšilo nás, že prakticky všechny třídy se rozhodly naplnit
školní auto odváží dárky na sběrné místo projektu
krabice radostmi pro své vrstevníky.
Krabice od bot
Mnoho dalších krabic nám poslali ještě
rodiče, kteří z vlastní iniciativy chtěli více podpořit tuto akci. Jsme vděčni, kolik vánočně
zabalených dárků se nám sešlo a v pátek 3. prosince bylo odváženo na sběrné místo.
Děkujeme za podporu a jsme rádi, že solidárnost a pomoc nám nejsou cizí.

Fotosoutěž 2021: Do hlubin
studentova bytí
Střední průmyslová škola stavební Ostrava
a Asociace středoškolských klubů České republiky pořádali již dvanáctý ročník fotosoutěže,
která byla tradičně určena všem milovníkům
fotografování. Žáci naší školy se zapojili do této
soutěže a v kategorii do 18 let se umístila na
1. místě Marie Kampíková z 9. A. Věcná cena,
tiskárna, jí byla předána 6. prosince v zastupitelském sále Kulturního domu Akord v Ostravě-Zábřehu.
Srdečně blahopřejeme za vynikající reprezentaci naší školy.

Ing. Marie Plačková

Marie Kampíková na slavnostní vernisáži
a předávání ceny
18

1 / 2022

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Pohádky a recitace v německém jazyce
8. prosince se uskutečnila v Hlučíně soutěž ve čtení textů v německém jazyce a recitační
soutěž věnovaná dílu Josepha von Eichendorffa. V kategorii 9. tříd se umístil na 2. místě
Mario Vjačka z 9. B, 3. příčka patřila Emě Guřanové a Veronice Nevímové z 9. B. Blahopřejeme a děkujeme za vynikající výkon a skvělou reprezentaci naší školy v soutěži s regionální
účastí.

ocenění žáci

ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Listopad a prosinec v církevní školce
Děti z naší církevní mateřské školy měly v listopadu i prosinci plné ruce práce. Sestřičky
i paní učitelky pro ně připravily spoustu různých akcí, například „vití věnců“, „pečení perníčků“ nebo „výrobu hrábí“. Děti si se všemi úkoly úspěšně poradily a s adventními věnci se
pochlubily samy doma.
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děti při výrobě adventních věnců

pečení perníčků

děti a pan farář s vyrobenými adventními věnci
20
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perníčky

výroba hrábí

P.K.
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Noc ve školce
Třída Sluníček z naší církevní mateřské školy prožila 8. prosince „Noc ve školce“. Kolektiv sestřiček a učitelek si pro ně připravil krásnou akci – přítomen byl i andělíček Vendelín,
děti hrály hry, měly diskotéku, pyžamovou párty a na druhý den vyhodnocení. Dokonce
v noci za svitu baterek absolvovaly cestu do místního kostela, kde našly poklad. Děti byly
nadšené – všechny dostaly plyšáčka, balónek, dobrotky a hlavně „Diplom za odvahu, statečnost a šikovnost“. Akci si všichni velmi užili. Moc děkujeme všem rodičům za dobrotky
a další pochutiny, které pro nás nachystali.

děti při hře

třída Sluníček s diplomem
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Rozsvícení vánočního stromku
na Vrablovci
26. listopadu jsme se sešli k rozsvícení vánočního stromku u Společenského domu na
Vrablovci. Kvůli covidu přišlo jen pár obyvatel
z Vrablovce s dětmi. Dětem jsme rozdali oplatky, mandarinky a balonky nafouknuté heliem, ke
kterým si děti přivázaly napsaná nebo namalovaná přáníčka. Po setmění jsme stromek rozsvítili
a zazpívali si koledy při reprodukované hudbě
a děti vypustily k nebi balonky. K zahřátí a občerstvení byl veselý čaj pro dospělé a ovocný čaj
pro děti. K zakousnutí byl párek v rohlíku. Brzy
jsme se rozešli, protože po celodenním sněžení
došlo k vypnutí elektrického proudu. Stromek se
opět rozsvítil až kolem 22. hodiny. Děkuji všem,
kteří se zúčastnili.
Marie Blokešová
SDH Vrablovec

účastníci rozsvícení stromku

Klub důchodců Ludgeřovice
Činnost výboru Klubu důchodců v Ludgeřovicích byla v závěru roku 2021 ovlivněna
propuknutím další pandemické vlny Covidu-19. Museli jsme tak zrušit již připravenou
Krmášovou zábavu, i tradiční Mikulášskou nadílku.
Co k tomu chci uvést:
Již druhý rok celý svět bojuje s tímto „neřádným“ virem a bohužel „světlo na konci tunelu“
dosud není moc vidět. Snad již všechno, co je o tomto viru odborníkům známo, bylo v médiích řečeno či napsáno a byly to informace různé úrovně: Od těch seriózních a hodnověrných,
až po informace (zejména na sociálních sítích) kvality „jedna paní povídala“. Jak se v tom
orientovat? Jak reagovat na různá opatření? Myslím si, že pro nás, laickou veřejnost, vyhlašována vládou a státními orgány, je tady možný jenom jediný postup. Pro své rozhodnutí,
zda dodržovat všechna ta opatření a zákazy či omezení vyhlašované příslušnými orgány
státu, si položit otázku, či otázky:
R5 mám lepší nápad, jak tuto svízel řešit?
R5 je pro mě nezbytné, ač neočkován, jít na večírek (na pivko, do divadla, na fotbal) atd.
R5 je tedy pro mě tak obtížné nechat se naočkovat, když statistika jednoznačně prokazuje
účinnost schválených vakcín?
Jak říká staré přísloví: „Každý svého štěstí strůjcem“. Toto se týká každého z nás. Ano,
jsou věci zbytné a nezbytné! A v tomto duchu a při těchto úvahách byly výborem klubu
důchodců posuzovány plánované akce, které z nemožnosti dodržet všechna ta omezující
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opatření (omezený počet účastníků, roušky, vzdálenost u stolu minimálně 1,5 m atd.), byly
nakonec zrušeny.
Ano, taky slyším od některých členů: „My jsme očkovaní a stejně sedíme doma, jako ti
neočkovaní“. Bohužel takový je stav a my s tím nenaděláme nic.
Toto jsem Vám chtěl na omluvu současného kulturního dění (nedění) spolku uvést. Musím jen doufat v lepší časy v roce 2022.
Co nás čeká v příštím období?
Dne 19. ledna 2022 je plánovaná Výroční členská schůze. V únoru nás čeká Společenský
večírek. Snad to vyjde!
Dle stavu pandemie Vás budeme informovat v místním rozhlase. Prosíme, abyste při
vstupu do sálu Obecního domu na tyto akce předkládali doklady o bezinfekčnosti na Covid-19 (očkování, prodělání nemoci atd.). Nezapomeňte taky na respirátor.
Na závěr tohoto mého sdělení dovolte, abych Vám i Vašim blízkým v roce 2022 popřál
pevné zdraví a spokojenost jménem celého výboru Klubu důchodců Ludgeřovice.
Za výbor Klubu důchodců Ludgeřovice:
Jiří Dudek, místopředseda

Statistika zásahů jednotky hasičů v roce 2021
Jednotka dobrovolných hasičů opět bilancuje svou sezónu.
Tak jsme zase o rok starší. Marné psát, jak čas letí. Člověk má plány, ale pak se ani neotočí, a už znova bilancuje. Stará sezóna nám skončila. Pojďme se za ní ale poohlédnout.
Celkem jsme loni byli povoláni na 24 emergetních výjezdů a 5 plánovaných. Jednalo se tedy
o relativně klidný rok. Alespoň co se hasičů v obci týká. Zároveň je třeba do časového fondu
tohoto našeho koníčka přičíst opravy, údržbu techniky, uvádění výbavy do akceschopného
stavu po výjezdu a další záležitosti, které jsou již s výjezdovou činností navždy spjaty. Dá se
vlastně říci, že výjezd samotný, je pak ta poslední třešnička na dortu. Protože před ní musí
být proaktivní činnost přípravy.
V loňském roce to detailněji vypadalo takto:
R5 22. 1. 2021 Transport pacienta
R5 6. 2. 2021 Transport pacienta
R5 12. 2. 2021 Požár domu v Markvartovicích
R5 7. 3. 2021 Požár domu v Petřkovicích
R5 31. 3. 2021 Transport pacienta
R5 12. 5. 2021 Čerpání vody – přívalový déšť
R5 13. 5. 2021 6x výjezd – opět další vlna přívalového deště
R5 14. 5. 2021 2x výjezd – mytí cest, ucpaná kanalizace
R5 29. 5. 2021 Transport pacienta
R5 2. 8. 2021 Odstranění větve po vichru
R5 5. 8. 2021 Pomoc vytopeným Šilheřovicím
R5 16. 9. 2021 Požár kuchyně v Ludgeřovicích
R5 24. 9. 2021 Požár odpadu v Markvartovicích
R5 28. 9. 2021 Požár domovní přípojky elektřiny
24
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R5 5. 10. 2021 Odstranění větve po silném větru
R5 6. 10. 2021 Transport pacienta
R5 27. 10. 2021 Transport pacienta
R5 12. 12. 2021 Požár sklepa v Šilheřovicích
Jak vidno, loni dominovalo spíše počasí, které nás potrápilo velmi. Zvláště
u květnového přívalu vody jsme využili plně naši zbrojnici. Věci se opakovaně sušily, oplachovaly apod. Pokud voda nepřišla k nám, jezdili jsme
pomáhat okolním jednotkám. Loňský
rok se také neobešel bez silného větru,
takže jsme odstraňovali také větve. Již
tradiční pomocí pro občany Ludgeřovic je transport pacienta. Úzké patrové domy, a hlavně schodiště, se pro
mnoho lidí stává pastí, a i zde tedy pomáháme záchrance pacienta přemístit
do sanitky. Zvláště v situacích, kdy je
druhým členem osádky sanitky žena.
ludgeřovičtí hasiči při zásahu
Loni také dost hořelo, hlavně rodinné
domy. Na menší celkový počet zásahů
je tak poměr požárů vysoký. Proto opět apelujeme na vaši pozornost.
Děkujeme všem, kteří se loni jakýmkoliv způsobem aktivně podíleli na chodu jednotky.
Ing. David Lange

Skautský prosinec
Na začátku prosince vyrazila vlčata na výpravu do okolí. Dobrodružství na
Ostříži ukončili v klubovně výrobou papírových modelů. O týden později se
světlušky intenzivně připravovaly na Vánoce. Pekly perníčky, vyráběly sůl do
koupele, medvídky z ořechů a před odchodem udělaly předvánoční úklid klubovny. Ve stejném čase si užívali čerstvého vzduchu i čerstvého sněhu skauti
a skautky v Jeseníkách. Během víkendu vařili na ohni, pomocí azimutu našli pramen Kyselky
a prolezli štolu s netopýry, jezdili na lopatách i váleli sudy, až z nich byly sněhové koule.
Poslední měsíc v roce byl také časem přípravy Živého Betlému. Nebylo lehké vymyslet,
jak udělat divadlo v době koronavirové. Paní režisérka Terka Sládečková zvolila cestu tvořenou živými obrazy. A tak se přece jen cvičil text, vymýšlely rekvizity, vyráběly a sháněly se
kostýmy, tvořily kulisy (třeba stádo ovcí), chystala se Josefova dílna, chóry andělské cvičily
hudební doprovod, připravovalo kadidlo pro tři krále… A to jako skautský dárek pro všechny lidi dobré vůle.
Do nového roku přejeme radostné, pokojné dny, a kdyby se některý z nich nepovedl,
můžete ráno začít znovu.
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První sníh

kostel sv. Mikuláše v noci

zasněžená příroda a kříž u vstupu na hřbitov v noci

P.K.
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Ohlédnutí za uplynulým rokem
Když jsem před šesti lety vstoupila do obecní politiky, neměla jsem ani tušení
o tom, co vše musí obec pro své občany zajistit, o co se postarat a co vše vyřešit,
aby život v obci mohl plynout zdánlivě jen tak bez potíží a aby vše fungovalo,
jak má. Proto naprosto chápu, že občan, který život v obci sleduje okrajově jen
jako konzument, nemusí být vždy včas a správně o všech záležitostech informován. Určitě každý z nás ví, jak je někdy těžké vyjít každý měsíc s rodinným
rozpočtem, a ještě si zajistit rezervu na „horší časy“.
V roce 2021 obec postavila, opravila a zajistila mnoho věcí, které byly vidět.
Je toho ale spousta, co vidět není a o čem se obyvatelé Ludgeřovic dozví jen náhodou, případně nedozví vůbec. Mezi tyto věci patří také nakládání s odpady.
Z pohledu občana zlikvidovat odpad znamená vysypat koš do nádoby, popřípadě vyseparovat plasty, papír a bioodpad. Další starost už ale leží na obci, která
musí jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v zájmu občana a přitom
respektovat zákony a vyhlášky. A to není vždy lehké.
Před několika lety se u nás zavedlo třídění odpadu do různobarevných nádob.
Před každým domem od té doby stojí modrá nádoba na papír, žlutá na plasty
a ta nejmenší zelená na směsný odpad, který už nelze dále třídit. Loni k nim
přibyly asi u třetiny nemovitostí hnědé nádoby na bioodpad, jejichž svoz obec
z části dotovala. Kromě toho obec zajistila pro občany bezplatně, nejdříve jako
zápůjčku, kompostéry, které pak po pěti letech všem zájemcům daruje. Svoz
a likvidace odpadu stál občana Ludgeřovic do konce minulého roku 500 Kč za
rok. Tuto částku platili naši občané bez navýšení už 12 let, t.j. od roku 2009!
A co přinesl rok 2021? Nový zákon o odpadech, nad kterým zůstává rozum
stát!
Prakticky to bude znamenat, že v roce 2022 bude množství vyprodukovaného komunálního odpadu v obci (směsný odpad v zelených nádobách, který
končí na skládce) váženo a účtováno tak, že do 190 kg na osobu a rok bude
obec hradit 500 korun za tunu odpadu. Pokud se ale tato hranice přesáhne,
bude každá další tuna odpadu uložená na skládce stát již 900 Kč. A to se do
celkového množství odpadu započítává např. i odpad ze hřbitova. A to ještě
není konec! Po několik dalších let se bude tato hranice snižovat o 10 kg za rok.
Můžeme být moc rádi za to, že po vytřídění do barevných nádob nám směsného komunálního odpadu zbývá mnohem méně! Proto jsem názoru, že částka
600 Kč, kterou bude občan Ludgeřovic hradit za svoz odpadu za osobu a rok,
je ve srovnání s okolními obcemi stále ještě příznivá.
Dalším problémem je to, že smlouvu o odvozu bio popelnice si musí každý
občan s OZO Ostrava uzavřít sám, že již není možné, aby tuto starost za občana převzala obec. Tím obec nemůže občanovi na tento odvoz přispívat. Ale
máme přece kompostéry!
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Milí spoluobčané, cílem mého zamyšlení nebylo vás uchlácholit, ale laicky
popsat a vysvětlit situaci s odpady v naší obci. Musíme si uvědomit, že platby
za likvidaci odpadu v obci tvoří značnou část obecního rozpočtu. A obec, jako
každý správný hospodář, se musí snažit, aby se svými financemi vyšla.
Ing. Alena Janošová

Prajzské okénko Hedviky Jandové
Bale u Volneho
Včil su zabavy, kultura i tance pozastavene, klajdy ve šraňkach pomaly vychazaju z mody, tuž musime povzpominat na fajne tancovačky. To ještě chodila
na baly naša mama. Měla enem dva fajne brokatove klajdy. V tym jednym, co
měl barvu paviho ocasu, jsme se paradily před psychu v ložnici a ku temu jsme
eště obuly střibrne střeviky s vyššim kramf lekem a robily jsme ďurky v dlažce.
Fajně to klepalo, bo kramf leky obuvnik podbil kovovyma opatkama, aby dluho
vydržely. Druhy klajd byl pouzdrovy a světlejši. Mama se cely rok na šaty nepodivala, bo měla inši starosti, tak se do nich oblekla a rup. Potem hodinu před
balem opravovala. Konečně jich oblekla a ja jsem měla mamu prohlednut a pochvalit. Po pravdě jsem řekla, že ji vyliza podprsenka a ten vpysk se pamatam
do dneška, až se mi zajiskřilo v očach. Sal u Volneho byl vyzdobeny zatočenym
krepovym papirem, všeckych barev. Dlažka byla křiva, jak charakter nicpotaka. Na někerych mistach prolakliny. Všeci věděli, kaj su zachody, bo puch byl
hrozny. Všudy se kuřily cigarety bez filtru, až šly do oči plačky. Trochu čepla
vydaval pecek v kutě salu. Roby seděly v pledach a svetrach, miž se zahřaly
tancovanim. Ten, kdo nepil gořalku, tak ho akurat nadymala žluta sodovka.
Na stolach voněly kreple, tlačenka, lebervuřt, uzene a inši dobroty přiněsene
z domu. Aji gořalka se v taškach nosila na stoly a žadnemu to nevadilo. V ,,pekle“ se moh kupit alkohol, ale naš člověk je trochu šetrnějši, tak se objednal enem
ze slušnosti po jedne štamprli. Stare omy staly venku pod oknama na vyblišťkach a zahlidaly, jak mladi tancuju. Hrala dechovka, vyhazovali se do luftu papirove spiralky a kolečka, aby byla větši sranda, chlopi tancovali po chvili skoro
všeci v košulach, zpoceni jak byci. Velerazy se aji poprali, bo duvod se vždycky
našel. Hašiky, kteři měli službu, jich vynesli na mraz a za chvilu byl klid. Aji
tombola byla, fajna. Většinu se to, co doma přebyvalo dalo do placu, potem se
to baj i vyhralo a co s tym, že? Radovaly jsme se, co nam mama z balu přiněse,
na stole nas vitaly papirove čapky, o ktere jsme se popraly a zakusky. Rodiče
přišli zakuřeni a ve vlasach měli plno barevnych koleček. Na bal jsme chodily
i my, jak jsme dorostly, ale to už hraly rockove kapely a při dechovce by nas
trefil šlak. Šily jsme se šaty samy podle Burdy. Sal byl už trochu vylepšeny, dali
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tam slupy, tak byl menši, tančilo se v kruhu a o kreplach jsme se museli nechat
zdat. V extrovce se daly kupit chlebičky a aji vino. Potkaly jsme se na sale se
spolužakama, uzavřely se meziludske vztahy a život dostal inši barvy. Lokalku
přijeli i Ostravaci a to byly potem narodnostni rvačky. Omy už nechodily za
okna, bo už tam ani nedošahly a muzyka měla inši grady. Stahly se firhanky
a už to nebylo ani moderni, zahlidat na druhych. Ja, ja, to byly fajne baly.

Zabijačka
Včil by všeci vegetariani aji vegani měli poješč grysu, sojovych, ořechovych
a kokosovych raw kuliček a napič se žimne vody, bo to něni čitani pro nich.
Naša mama dva razy za život chčela vychovač bravečka, aby jsme tež viděli, jak
vypadaju jelita zblizka. Kupila take třinactikilove selatko. Chlivek byl připraveny i s korytkem. Měli jsme teho bravka radi stejně jak naše kury a kraliky
a všeci jsme znali jeho osud, enem un ni. Šmakovalo mu furt imrvere, žradlo
měl rano i večer a žaden z nas jsme se neuměl dopředku představit, kolik s tym
gizdem bude roboty. Čistili jsme mu dlažku, aby podhaz neležel v marasu
a hnoja přibyvalo. Vařili jsme hrnce kobzoli, sypali šrotu. Tuž jedneho dňa se
rozhodla rodinna rada, že už teho bylo dost, rok uplynul, gušik měl cošik přes
sto kilo a každy tam raz muši. Nahlasili jsme zabijačku na obec a pozvali jsme
našu omu z Petřkovic, ktera vařila kdysi haviřum a měla v tym praxi. Určili
jsme ju velitelku zasahu. Poručila kupit plno bělek do bilych jelit, krup, pepřu,
kminu, majoranky a soli a olupat misu česneku a cebule. Sama vydrhla kotel na
vyvařku. Pozvali jsme masařa z Markvartovic, bo pry měl fajny šmak. Přišel vesely člověk v kostkovane jupce a obrovske zapasnici. Skoro rano, jak se střilalo
a podřezavalo, jsme byli skovani za dveřama. Chlopi pověsili čunika za zadni
nohy na zahradě na balek. Ja jsem mišala v lavoru krev, bo jsem byla krviodolna
a naša mama šla při krvi k zemi. Už to nebyl bravek, ale enem maso. V kotlu
se vařily vnitřnosti, na pecu se cosi smažilo ku svačině, gořalka se pila furt
mezi tym a ja měla chuť na zystu s jabkama. Potem se špilkovaly jelita, robili
jsme presvuřt, lebervuřt, všecko bylo moc fajne. Sušedum se roznesla vyslužka, prdelanka a jelitka. Maso se nechalo odležet, spustilo se sadlo a paru dni
bylo všecko mastne. Po čase se vyudilo maso a klobasky, ktere provoněly celu
huru, jak visela cela raja na tyčce. Po pravdě, za chvilu nebylo nic, bo nas bylo
doma jak červenych myši. Nakonec jsem dostala největši ukol, stočeny krupon
z bravka zavest do Ostravy do vykupu, aby bylo potvrzeni. Bo bez razitka, kaj
bysme dneska byli?
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Jubilanti – prosinec 2021
Jindřich Vraník
Jaroslava Mrnková
Miroslav Dudašík
Věra Krajčíková
Gerda Bedrlíková

91 let
85 let
85 let
85 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Adventní pozdrav klientům domova
K Vánocům v Ludgeřovicích každoročně patří návštěva vedení obce v Charitním domově
sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Letos bohužel z pochopitelných důvodů nemohli klientům
popřát osobně, ale o dárky nikdo z nich nepřišel. Vánoční hvězdy i cukroví pro klienty domova převzali 3. prosince ředitel Charity Hlučín a vedoucí domova.

Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová, Mgr. Ivana Kostková a Pavel Sobol při předání dárků v domově
32

1 / 2022

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

balíčky s cukrovím

Lenka Jurečková

Výměna podlahové krytiny a nová výmalba
ve Společenském domě na Vrablovci
V prosincovém čísle Ludgeřovického zpravodaje byl uveden pod tímto názvem článek.
Pro upřesnění uvádím, že o vymalování Společenského domu na Vrablovci se postaral a zasponzoroval Petr Biskup se synem Kamilem, majitelem firmy KMB barvy s.r.o.
Lenka Jurečková

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2022
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK Ostrava a.s. byla
v souladu s platnou legislativou schválena nová cena vodného s účinností od 1. ledna
2022 takto:
Voda pitná (vodné)

45,91 Kč/m3 (bez DPH)
50,50 Kč/m3 (vč. 10% DPH)
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Mistrovství ČR ve vzpírání starších žáků do 15 let
27. listopadu proběhlo v Horní Suché mistrovství České republiky ve vzpírání starších
žáků do 15 let. Ze Sportovního klubu vzpěračů Ludgeřovice se jako první představil Jan
Tchurz a vybojoval v hmotnostní kategorii do 73 kg titul mistra České republiky výkony
75 kg v trhu a 95 kg v nadhozu i ve dvojboji 170 kg 1. místo. Druhý ze vzpěračů Petr Blahut
obsadil v hmotnostní kategorii do 89 kg výkony 48 kg v trhu a 64 kg v nadhozu i ve dvojboji
112 kg 3. místo.
Chci pogratulovat klukům za vzornou reprezentaci a super výkony. Jan Tchurz se umístil
v celkovém pořadí na 2. místě z 35 vzpěračů z celé České republiky.

vzpěrači – zleva Jan Tchurz, Petr Blahut

Oldřich Tchurz, trenér
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OBECNÍ ÚŘAD LUDGEŘOVICE
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz
tel.: 595 052 578
ID datové schránky: n9bb3cx
Starosta obce:

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

553 876 010

Tajemník:
tajemnik@ludgerovice.cz
Sekretariát starosty a tajemníka: sekretariat@ludgerovice.cz

553 876 022
553 876 011

Stavební úřad – vedoucí:
– referenti:

stavebni@ludgerovice.cz

553 876 015
553 876 016

Matrika:
Ohlašovna:

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:
Hřbitovnictví:

vfu@ludgerovice.cz
pokladna@ludgerovice.cz
ﬁnancni@ludgerovice.cz

553 876 019
553 876 020
553 876 021

Životní prostředí – vedoucí:
– referent:

olsak@ludgerovice.cz
matouskova@ludgerovice.cz
vincourkova@ludgerovice.cz

553 876 024

Knihovna:

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

Technické služby Ludgeřovice
– jednatel:

balgar@tsludgerovice.cz

597 582 770
602 750 081
597 582 771
608 267 551

– ekonom:

mikulasova@tsludgerovice.cz

Ludgeřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku,
vychází 1x měsíčně v nákladu 500 výtisků.
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Vedoucí redaktor: Vlasta Bortlíková, e-mail: matrika@ludgerovice.cz, tel.: 553 876 012
Místo vydávání: Ludgeřovice, den vydání: 29. 12. 2021, evidenční číslo MK ČR: E 12506
Graﬁcké zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky
Uzávěrka každého čísla: 20. den v měsíci.
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