Rok 2010
Rok 2010 přinesl především extrémy v počasí. Sněhová pokrývka vydržela rekordně
dlouho, a to v prvním čtvrtletí 40 dnů, ve čtvrtém čtvrtletí 33 dnů. V lednu leželo až
50cm sněhu a bylo v něm pět arktických dnů s ranními teplotami pod -15 a
odpoledními pod -10°C. Prakticky po celý měsíc květen bylo zataženo a denně
pršelo, což výrazně nepříznivě ovlivnilo úrodu ovoce a zeleniny. Řepka kvetla hodně
pozdě (až v polovině května). Deštivé jaro a léto bylo příčinou tří povodní v obci.
Ludgeřovický potok dvakrát dosáhnul 2. SPA (17.5., 17.7.), jednou dokonce překročil
3. SPA (2.6.). Na podzim začaly celodenní mrazy už 25 listopadu a prakticky
vydržely až do konce roku. 12. listopadu se obcí prohnala vichřice, která vyvrátila
hodně starou (více než stoletou) dominantní lípu na kopci u Boží muky.
Konaly se dvoje volby. V květnu parlamentní, v říjnu komunální. V Ludgeřovicích
v obou výrazně vyhrála ČSSD, v těch komunálních dokonce získala 11 míst
v zastupitelstvu obce z celkového počtu 19, tj. nadpoloviční většinu.
V průběhu roku byla provedena za přispění finančních prostředků z Evropské unie
nákladná rekonstrukce budovy obecního úřadu, která jí vrátila přibližně takovou
podobu, jakou měla po postavení před sto lety.
Ministerstvo zemědělství a životního prostředí schválilo v březnu 2010 obci
Ludgeřovice dotaci na stavbu splaškové kanalizace ve výši přes 400 milionů Kč.
Obecní úřad tak mohl zahájit akce vedoucí k výběru dodavatele. Samotná stavba by
měla začít v roce 2011. Po téměř dvacetiletých přípravách se snad stavět konečně
začne.
Stále vázne příprava výstavby nového centra obce v prostoru tzv. Menšíkovy louky.
Nedaří se dosáhnout dohody o prodeji s majitelkou budovy (je v ní květinářství paní
Brankové a šilheřovická prodejna pečiva)a pozemku kolem. V tomto místě je
projektován kruhový objezd, což je nutná součást projektovaného centra obce.
Rozpočet obce byl i v roce 2010 nepříznivě ovlivňován důsledky ekonomické krize.
Pro nižší příjmy musely například být omezeny opravy a rekonstrukce místních
komunikací.
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Z článků starosty obce Mgr. Daniela Havlíka
v Ludgeřovickém zpravodaji, kterými se obracel na občany
Ludgeřovic.
Tyto články dobře postihují řadu aktuálních problémů obce, záslužné činy některých
občanů, ale např. i různé nešvary:
V lednu 2010:
poprvé v roce 2010 máte před sebou vydání ludgeřovického Zpravodaje. Určitě jsme
si v prvních okamžicích Nového roku všichni kladli otázku, co nám tento rok přinese?
Již konec loňského roku naznačil, že zejména finanční rozpočet obce bude tentokrát
ve znamení šetření. V průběhu roku 2009 jsme několikrát snížili předpokládané
výdaje a v roce 2010 tomu nebude jinak. O to více budeme muset spoléhat na
získávání dotací z různých fondů, abychom mohli naši obec dále zvelebovat.
Rok 2009 byl v tomto směru určitě úspěšný. Díky dotaci z Operačního programu
Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie ve výši 6,187
milionu Kč se podařilo dokončit zateplení budov základní školy a jídelny. Škola nám
doslova září veselými barvami a mnozí z vás již měli možnost se podívat také dovnitř
a zhodnotit, jak se "vylepšila" i zevnitř.
Další radostí byl pro mne zisk dotace z Regionálního operačního programu na
opravu budovy obecního úřadu, nádvoří a hospodářské budovy. Zde probíhají práce
přes celou zimu a pevně věřím, že do léta bude vše hotovo. Celková částka oprav by
se měla pohybovat cca okolo 7 milionů Kč.
Po celý loňský rok jsme usilovně pracovali na řešení centra obce - tzv. Menšíkové
louky a křižovatky. Po intenzivním vyjednávání mohu spokojeně konstatovat, že se
podařilo učinit další velmi důležitý krok k samotné realizaci. Těsně před koncem roku,
konkrétně 16.12.2009 zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo tzv. Bílou
knihu, což je seznam plánovaných investičních staveb na silnicích v majetku
Moravskoslezského kraje. Naše plánovaná křižovatka ulic Markvartovická a
Hlučínská je do tohoto seznamu zařazena dle priority mezi křižovatkami hned na 2.
místo v celém kraji. Nyní bude nutno urychleně ve spolupráci se společnostmi
Sample Alfa a.s. a Kania a.s. dokončit projektové dokumentace. Pokud se to v co
nejkratší možné době podaří, již letos by mohla začít její samotná výstavba.
Po dlouhých letech příprav jsme v loňském roce dopracovali projektovou
dokumentaci pro stavbu kanalizace v naší obci do fáze, umožňující zažádat o dotaci
na výstavbu. Tato žádost byla Státním fondem životního prostředí v listopadu
akceptována a nyní čekáme, zda a zejména kolik finančních prostředků dostaneme.
Je jisté, že tato stavba bude historicky nejdražší stavbou v Ludgeřovicích.
Přesně před rokem jsem konstatoval ve Zpravodaji, že se nepodařilo vyřešit situaci
kolem zpomalovacích prahů u Mateřské školy na Vrablovci a vybudování chodníku
podél ulice Vrablovecká k ulici Školní. Po roce mohu s klidem oznámit, že obě díla,
která jsem loni slíbil, jsou již hotova a plní svou funkci. Rovněž jsme dokázali pomocí
gabionů zpevnit břeh potoka podél ulice Na Návsi mezi ulicemi Malá a Uzavřená. Již
zde tedy nehrozí riziko sesuvu části břehu i s přilehlou komunikací.
Patrně nejvíce se omezení financí projevilo při opravách našich komunikací. Ačkoli
jsme měli mimo běžných oprav výtluků a propadlých kanalizačních šachet
naplánovány plošné opravy několika komunikací, nakonec jsme museli vzhledem
úsporným opatřením jejich počet značně snížit. Proto došlo pouze k plošné opravě
části ulice Lipová, dokončení vrchní asfaltobetonové vrstvy ulice Boční a celkové
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opravě povrchu ulice Luční, která byla již ve skutečně katastrofálním stavu.
Nejen radosti však patří k životu. Mezi největší strasti loňského roku patří bezesporu
vykradení naší Hasičské zbrojnice, kde zloději napáchali škody ve výši 115.000,-Kč a
značně omezili akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Naši hasiči jsou
skutečně chloubou, zasahují v širokém okolí a pak stačí pár darebáků, aby byla 3letá práce během chvilky vniveč. Naštěstí se alespoň to nejnutnější podařilo zčásti již
nahradit a hasiči jsou opět připraveni kdykoli pomoci. Bohužel se nejednalo pouze o
vykradenou zbrojnici, stále častěji o svůj majetek přicházejí také naši občané. Policie
České republiky sice zvýšila četnost kontrol, ale podle informací se počet trestných
činů v poslední době zvýšil i v okolních obcích. Prosím Vás proto všechny, abyste si
více všímali nejen majetku svého, ale i sousedů. Zvažujeme také instalaci systému,
která by mohl chránit naše objekty elektronicky přes pult centrální ochrany.
Co se stále také v naší obci nedaří, je malá ohleduplnost některých spoluobčanů ke
svému okolí. Poznáváme to zejména v zimě. Rozdělil bych ji na dvě skupiny. Ta
první parkuje auta často i v místech, kde by normálně uvažující člověk skutečně
neparkoval. Tu druhou pak nazývám "čmoudilové", pálící vše, co jim přijde pod ruku.
Třeba se jednou i zde dočkáme zlepšení...
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát, aby Vám rok 2010 přinesl co nejvíce radosti,
spokojenosti, klidu a osobní pohody. Také chci touto cestou poděkovat všem
spolupracovníkům, zastupitelům a zejména zaměstnancům obce za jejich práci po
celý loňský rok. Děkuji také všem členům ludgeřovických zájmových spolků a
sdružení za spoustu akcí a radosti, kterou při nich rozdali. Mé poděkování si zcela
jistě zasloužíte také Vy - všichni podnikatelé, živnostníci a občané naší obce, kteří
svou prací přispíváte k tomu, aby se nám v našich Ludgeřovicích žilo lépe a
spokojeněji...
V únoru 2010:
tentokrát začnu výzvou. V posledních měsících se v naší obci opakovaně objevili
nenechavci, specializující se na vykrádání automobilů. Počet případů stále narůstá,
stejně tak se rozšiřuje jejich „pole působnosti“. Krádeže se objevily na parkovištích u
Obecního domu, u prodejny elektro pana Paskudy, u fotbalového hřiště a dokonce i
přímo u fary. Je zjevné, že tento chmaták (nebo chmatáci) se zde patrně dobře
vyzná, v mnohých případech jim stačí skutečně pouze pár minut a majiteli
automobilu zbývají jen oči pro pláč. Prosím Vás proto všechny touto cestou, abyste si
všímali svého okolí. Možná, že právě vaše všímavost pomůže zloděje dopadnout a
v naší obci bude zase klid a bezpečí.
Ludgeřovická plesová sezóna je opět v plném proudu. V sále Obecního domu je
letos plánováno celkem 11 plesů, navíc ještě 3 maškarní reje pro děti, další 2 plesy
uvítá Vrablovec. Stejně jako loni ji „odstartoval“ reprezentační ples obce a nutno říci,
že úspěšně. Beznadějně vyprodaný sál Obecního domu, pěkný program, kvalitní
hudba a zejména skutečně bohatá tombola, tím vším se náš obecní ples vyznačoval.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří právě do tomboly
přispěli. Velký dík patří skutečně všem, přece jen však vyzdvihnu ty, kteří přispěli
nejvíce. Jsou to Stavební práce Milan Vjačka, CK Maxner – p. Radovan Maxner,
fa ELZA-Elektro, VJAČKA – ing. Jan Vjačka, Glombica Kovoservis – p. Jan
Glombica, ACA Autocentrála – ing. Eduard Skaba a obec Ludgeřovice. Pevně věřím,
že se vyvedly nebo ještě vyvedou i všechny další plesy našich spolků a organizací.
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V březnu 2010:
březen je obecně považován za první jarní měsíc. Asi všichni si letos přejeme, aby to
byla pravda a zima už definitivně skončila. Když jsme schvalovali loni v prosinci
rozpočet obce na rok 2010 s poměrně výraznými finančními škrty, asi jsme si všichni
toužebně přáli, aby byla co nejmírnější. Toto přání se však, bohužel, nenaplnilo a
zima nám názorně ukázala, co dokáže. Již nyní je jasné, že oproti předchozím letům
budou výdaje za zimní údržbu výrazně vyšší, což je pro obecní rozpočet další
nemilou zprávou. Na našich komunikacích navíc zůstává oproti minulým letům
mnohem více posypového materiálu. Chci Vás všechny v této souvislosti poprosit o
pomoc s jeho úklidem. Obecní technická četa má přece jen omezený počet
pracovníků a ti musí po zimě uklidit celkem téměř 19 kilometrů obecních cest. Každá
pomoc je v této situaci skutečně vítána, stačí jen část cesty před vlastním domem
zamést a posypový materiál nechat na hromádce. Věřím, že nám pomůžete, ať jsou
naše ulice zase co nejdříve čisté.
Moravskoslezský kraj již od roku 2004 ve spolupráci se společností EKO-KOM a
Agenturou pro regionální rozvoj každoročně vyhodnocuje a oceňuje v rámci soutěže
O keramickou popelnici obce a města, jejichž občané vytřídili nejvíce odpadu na
jednotlivého obyvatele. Naše obec patří do kategorie nad 4000 obyvatel. Bohužel,
ani letos jsme se do první desítky obcí neprosadili. Nejlépe dopadl Třinec,
následovaný Frenštátem pod Radhoštěm a Bolaticemi. Je docela smutné, že nás v
tomto pořadí předstihla například i Opava nebo Frýdek-Místek. Zajímalo mne, jak
dopadly Ludgeřovice a rozesmutnil mne zejména fakt, že ačkoli máme v obci dost
kontejnerů na separovaný odpad, velmi často jsou tyto kontejnery využity pro zcela
jiný odpad a proto nemůže být značné množství separovaného odpadu do soutěže
započítáno. Je to o to smutnější zjištění, neboť u kontejnerů potkávám mnoho lidí,
kteří se snaží skutečně poctivě odpad třídit a chránit tak životní prostředí, jenže pak
stačí pár nezodpovědných a všechna snaha přichází vniveč. Navíc tak obec přichází
o poměrně značné množství finančních prostředků, neboť za takto znehodnocený
tříděný odpad platí pochopitelně více. Povinnost zajistit likvidaci domovního odpadu
máme dánu zákonem, přesto při dobrém třídění nás všech můžeme ušetřit poměrně
dost financí, které bychom mohli využít k dalšímu zvelebování obce. Takto vlastně
doplácíme na pár nezodpovědných zbytečně všichni...
V dubnu 2010:
v minulém Zpravodaji jsem Vás poprosil o pomoc s úklidem posypového materiálu,
který zůstal na našich cestách a chodnících po zimě. Chci touto cestou poděkovat
všem, kteří mou prosbu vyslechli a s úklidem pomohli. Jsem velmi rád, že se Vás
našlo skutečně mnoho a značně jste tak usnadnili práci naší technické četě. Alespoň
si můžeme říci, že jsme přece jen na naší „staré dobré Prajzké“, kde je sobotní úklid
cesty a chodníku před domem pořád ještě tradicí…
Velkou pochvalu a poděkování si také určitě zaslouží člen zastupitelstva obce pan
Mgr. Lubomír Bardaševský. Podařilo se mu totiž zorganizovat 1. ročník běžeckého
závodu Ludgeřovická patnáctka. Mnozí si ještě vzpomínají, že před lety zde byla
tradičním závodem Ludgeřovická dvacítka, která však zanikla. Díky aktivitě Mgr.
Bardaševského vznikl zajímavý běžecký závod, který si velmi pochvalovalo všech 56
účastníků, mezi nimi i 11 závodníků z Polska. Závodilo se v šesti kategoriích (muži
do 39 let, do 49 let, do 59 let a nad 60 let, ženy pak v kategorii do 34 let a nad 35 let),
zájemci si navíc mohli zaběhnout kondiční běh na 3 kilometry. Pevně věřím, že se
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tento závod stane další sportovní tradicí v naší obci, dle reakcí účastníků se všichni
již těší na příští rok a účast bude zcela jistě výrazně vyšší.
V sobotu 20.3.2010 se uzavřela letošní bohatá plesová sezóna. Myslím, že si i ti
nejnáročnější přišli v jejím průběhu na své. Celkově totiž mohli navštívit 11 plesů a
navíc ještě tři maškarní plesy pro děti. Je vidět, že lidé se skutečně chtějí bavit, neboť
všechny plesy byly vždy hojně navštíveny a většinou vyprodány dlouho předem.
Děkuji všem pořadatelům, že plesy proběhly skutečně v klidu a důstojné atmosféře,
nezaznamenal jsem v této souvislosti jedinou stížnost na nějaké noční rušení klidu a
podobné nepřístojnosti.
Další informace již, bohužel, není tak potěšující. Stále více spoluobčanů mne
upozorňuje na vzrůstající počet krádeží v naší obci. Toto smutné zjištění potvrzují
také starostové okolních obcí i příslušníci Policie ČR. Opět chci proto Vás všechny
vyzvat k větší všímavosti. V současné době jsme podobnými „nenechavci“ ohroženi
totiž skutečně všichni. V tomto čísle Zpravodaje můžete najít kontakty na policisty,
vyčleněné přímo pro Ludgeřovice, kontakt na ně lze najít také na úředních deskách,
ale i na webových stránkách obce v sekci úřad, pod odrážkou informace obecního
úřadu občanům.
V květnu 2010:
po mnoho let jsme všichni slýchávali o tom, že se v naší obci bude budovat
splašková kanalizace. Několikrát přišli různí odborníci přeměřovat, kudy by měla
vést, sbírali souhlasy majitelů pozemků, přes které by měla vést a pak zase vše na
určitou dobu utichlo, aby se to po určité době opět vše opakovalo s výsledkem v
nedohlednu. Někteří pesimisté dokonce výstavbu kanalizace považovali s ohledem
na její vysoké náklady téměř za sci-fi. Nyní je však výstavba kanalizace již skutečně
na dohled.
Dne 31.3.2010 podepsal ministr zemědělství a životního prostředí ing. Jakub
Šebesta seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci operačního programu
Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí dotace. Ve 12. výzvě
byla i žádost obce Ludgeřovice na poskytnutí dotace na vybudování splaškové
kanalizace. Tato dotace figuruje právě ve výše uvedeném seznamu schválených
žádostí. Celkové náklady činí 509.287.832,- Kč, z toho uznatelné náklady
454.182.888,- Kč a neuznatelné 55.104.944,- Kč. Část neuznatelných nákladů je
však již profinancována v dřívějších letech. Obec Ludgeřovice získala dotaci ve výši
90% uznatelných nákladů, tj. 408.764.599,- Kč. Znamená to, že se po dlouhých
letech příprav a plánování konečně podařilo učinit skutečně obrovský skok kupředu a
výstavba kanalizace už není pouhou fikcí, ale blízkou realitou! Jsem velmi rád, že se
mi podařilo doslova „dotlačit„ stav až tak daleko a má intenzivní aktivita v této
záležitosti se vyplatila. Přiznám se, že po době systematického vyjednávání jsem
přivítal podpis pana ministra pod výše uvedený seznam s neskrývanou radostí.
Potěšila mne zejména vyjednaná výše dotace, neboť získat 90% uznatelných
nákladů se dlouho jevilo jako nereálné. Prvního úspěchu jsme tedy dosáhli, nyní
nastává fáze výběrových řízení, podpisů všech možných smluv a příprav na
samotnou realizaci stavby.
V současné době máme již za sebou výzvu k podání nabídky na organizaci
výběrových řízení na dodavatele stavby, na výběr poskytovatele odborného dozoru
(správce stavby) a na poskytovatele úvěru. Samotný výběr společnosti, která pro nás
bude zajišťovat tato výběrová řízení, by měl být proveden Radou obce počátkem
května, o dalším postupu budete tedy informováni pravděpodobně již v příštím
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Zpravodaji. Poté by měla být podepsána smlouva s vybraným uchazečem a
zahájeny práce na zpracování podkladů pro výše uvedená výběrová řízení.
Reálně předpokládám, že pokud půjde vše bez potíží, samotná výstavba bude
zahájena nejpozději na jaře příštího roku. Celková doba výstavby se počítá v délce
max. 30 měsíců, což znamená, že bychom měli být s kanalizací hotovi nejpozději na
podzim 2013. Pochopitelně se budu snažit dle možností vše maximálně urychlit,
osobně bych nejraději zahájil výstavbu klidně už letos na podzim, ale přece jen
musíme ctít některé povinné lhůty výběrových řízení, podpisů smluv apod., takže
proto raději hovořím o zahájení stavby na jaře 2011. Na druhou stranu, když jsme
čekali tolik let, pár měsíců už to vydržíme…
V červnu 2010:
vstupujeme společně do prvního letního měsíce. Počasí nám v tomto roce zatím
mnoho radosti neudělalo, po dlouhé zimě se pro změnu květen vyznačoval deštěm a
záplavami. I v Ludgeřovicích nám přívaly deště a z břehů vylitý Ludgeřovický potok
způsobily obtíže, ve srovnání s jinými částmi Moravy však nesrovnatelně menší. Chci
však poděkovat všem, kteří aktivně pomáhali při záplavách a následném
odstraňování škod. V první řadě to jsou opět hasiči. Naše jednotka zasahovala již v
neděli 16.5.2010 v Koblově, od pondělí pak "měla práci" také u nás v obci. Oceňuji
však také snahu mnoha spoluobčanů, kteří aktivně upozorňovali na vznikající
problémy a pomáhali při jejich řešení. Opět se tak ukázalo, že solidarita mezi lidmi v
krizových situacích platí.
O to větším protikladem je krádež na hřišti TJ Ludgeřovice, ke které došlo v průběhu
noci z pátku 14.5.na sobotu 15.5.2010. Tam neznámý zloděj nebo spíše skupina
zlodějů ukradli obě sekačky, používané k údržbě hřiště. Celková škoda překročila
120.000 korun, nemluvě o problémech, do níž správce hřiště tato krádež dostala
vzhledem k nutnosti stálé údržby trávníku. Co mne však přece jen překvapilo, je
skutečnost, že si zřejmě nikdo z okolí vůbec ničeho nevšiml. Přitom se nenechavci
museli v areálu hřiště pohybovat poměrně dlouhou dobu a odvézt dvě sekačky nebo
spíše zahradní traktory není také až tak jednoduché. Proto ještě i touto formou
prosím, pokud si někdo z vás všiml v tuto noc nějakého ruchu na hřišti, podejte nám,
prosím, o tom informaci.
Ve dnech 30.4.-2.5.2010 se zástupci obce Ludgeřovice zúčastnili mezinárodních
výstavních trhů Gömör Expo v maďarském Putnoku. Součástí výstavních trhů byl
také Mezinárodní den kultury s kulturním představením družebních obcí a měst
Visegrádské čtyřky (České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska) a Francie. Naši
obec reprezentovali Vrablovečtí harmonikáři a slečna Lucie Juráková. Zástupci
Ludgeřovic uzavírali mezinárodní program a jejich vystoupení mělo velký úspěch.
Nebojím se říci, že byli skutečně "tím nejlepším nakonec". Lidové písničky v podání
Vrabloveckých harmonikářů si s chutí zazpívali i mnozí Slováci a závěr v podání
sólového vystoupení Lucie Jurákové byl skutečným vyvrcholením odpoledne. Se
svými vlastními rukodělnými výrobky se na Putnockém výstavišti představily také
Martina Černíková a Lenka Rozehnalová. Nutno dodat, že i jejich práci se dostalo
velké pozornosti a úspěchu. Chci všem zúčastněným i touto cestou ještě jednou
poděkovat za jejich skvělou reprezentaci naší obce....
I v tomto čísle Zpravodaje mám možnost poděkovat dalšímu dárci krve za jeho
ušlechtilé poslání. Dne 19.4.2010 převzal zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za
40 bezpříspěvkových odběrů krve pan Jiří Antoni. Určitě si zaslouží velký dík nás
všech.
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V červenci 2010:
když jsem v červnovém Zpravodaji žehral na počasí v květnu, ještě nikdo z nás
netušil, že v červnu bude ještě hůře. Matka příroda nám zase jednou dala pocítit
svou sílu. Ve středu 2. června ráno po celonočním vytrvalém intenzivním dešti
výrazně stoupla hladina Ludgeřovického potoka a okolo sedmé hodiny ranní začala
zaplavovat domy ležící poblíž. Nejhorší situace nastala kolem desáté hodiny, kdy
byla zaplavena většina ulice Na Návsi a části přilehlých ulic, ve více než sta domech
byla voda ve sklepích a obyvatelé cca dvaceti domů museli bojovat s vodou i
v obytných místnostech. Zčásti zaplaveno bylo také fotbalové hřiště a šatny, značné
problémy nám povodeň dělala také na kaskádě našich rybníků, kde vybudované
přepady již nestačily odvádět vodní příliv a ten se přelil i přes hráze, které naštěstí
vydržely. Když před polednem přestalo pršet, voda začala rychle opadávat a během
následujících dvou hodin se náš potok opět změnil z dravé řeky do své „běžné“
podoby.
Po celou dobu opět velmi vydatně pomáhali řešit problémy, zachraňovat majetek
občanů, čerpat vodu ze sklepů nebo stavět hráze z pytlů s pískem naši hasiči,
výrazně pomohli také zaměstnanci technické čety obce. Určitě si všichni zaslouží
velké poděkování, neboť dokázali, že je na ně spolehnutí. Sám jsem se o tom
přesvědčoval po celou dobu, neboť jsem s nimi několikrát všechna problémová místa
objel a u většiny zásahů osobně asistoval.
Nyní všichni sčítáme povodňové škody. Je jisté, že obec bude muset opravit přepady
na rybnících, v areálu hřiště je u zadního mlatového hřiště stržena část břehu potoka
i s plotem, odhadované škody na obecním majetku prozatím činí cca 350.000,-Kč.
Při záplavách se mne mnoho občanů ptalo, proč je potok málo udržován a kdy jej
obec nechá vyčistit, vybagrovat, rozšířit atd. Chci v této souvislosti znovu zopakovat
to, na co jsem upozornil již několikrát. Potok, přestože se nazývá Ludgeřovický,
obci nepatří. Jeho správcem je Zemědělská a vodohospodářská správa, oblast
povodí Odry, do jejíž kompetence tedy údržba potoka spadá. Obec udržuje
pouze ty části, které přímo zasahují do jejich pozemků, například břeh, na
kterém leží komunikace Na Návsi, která je v určitých částech jeho přímou
součástí (proto jsme například stavěli gabiony). Obec tedy skutečně nebude a
ani nemůže opravovat cizí majetek. Celý tok potoka jsem však po povodních
nafotil a fotografie předal vedoucí Zemědělské a vodohospodářské správy, která
Ludgeřovický potok spravuje. Ta přislíbila, že se pokusí v rámci odstraňování
povodňových škod získat co nejvíce finančních prostředků na opravy. Sám jsem
zvědav, zda se jí to podaří…
Při kontrole potoka Zemědělskou a vodohospodářskou správou jsme však byli
upozorněni také na skutečnosti, které se rovněž promítly do nedobré situace.
Poměrně mnoho spoluobčanů si potok plete se skládkou. Na březích běžně
vysypávají posekanou trávu, odkládají uřezané větve, vysazují stromky a keře nebo
stavějí plůtky, které místy zasahují skutečně až téměř do koryta potoka.
V souvislosti s výše uvedeným bych Vás rád upozornil na některé důležité
povinnosti, uložené zákonem o vodách č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).
Podle ustanovení § 3 povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a
nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž a pod nímž se vyskytují.
Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, mají zákonem
stanovenou celou řadu povinností. Především pak musí strpět na svém pozemku
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vodní tok. Dále jsou povinni strpět na svém pozemku břehové porosty, tedy dřevinné
porosty, rostoucí na břehu vodního toku ode dna až po břehovou čáru. Možnost
vlastníka pozemku tvořícího koryto vodního toku zasahovat do břehových porostů i
v případě, že jsou jeho vlastnictvím, je zcela omezena, a to jen na případy jejich
vysazování na základě povolení vodoprávního úřadu, kácení nebo péči o ně,
nebude-li správce vodního toku nic namítat. Kácení stromů povoluje vlastníkovi
pozemku, na němž se strom nachází, orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 8
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vlastníci pozemků, tvořících koryta vodních toků, jsou povinni udržovat je v řádném
stavu tak, aby byl zajištěn neškodný odtok vodního toku až do situace zvýšených
průtoků, přesahujících kapacitu průtočného profilu koryta toku. Povinností přímo
uloženou zákonem je odstraňování překážek vodního toku a cizorodých předmětů,
které se dostaly do vodního toku splavením, pádem – např. větve a kameny
z břehových porostů, nebo lidskou činností – odpady.
Povinnost odstraňovat nánosy je pro vlastníka pozemků zákonem omezena jen na
případy, kdy si jejich plnění nevyžádá zvláštní náklady, zvláštní odbornou
způsobilost nebo použití speciální techniky, v opačném případě je toto záležitostí
správce toku.
Vlastníci pobřežních pozemků sousedících s korytem vodního toku jsou dle § 51
povinni umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění. Dále jsou povinni strpět,
po předchozím projednání s nimi, po těchto pozemcích průchod osob.
Zákon stanoví v § 52 povinnosti vlastníku staveb a zařízení v korytech vodních toků
nebo sousedících s nimi.
Vlastníci staveb v korytech vodních toků jsou povinni odstraňovat předměty
zachycené na těchto stavbách a nakládat s těmito předměty podle zákona o
odpadech č. 185/2001 Sb., jde-li o odpady ve smyslu zákona. Nepřipouští tedy, aby
tyto zachycené předměty byly odstraňovány jejich úmyslným pouštěním dále po
vodním toku.
Vlastníci staveb, které nejsou vodními díly, nebo zařízení v korytech vodního toku,
popřípadě sousedící s nimi, jsou ve veřejném zájmu povinni dbát o jejich statickou
bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok vod, a zabezpečit je
proti škodám působeným vodou a odchodem ledu.
Povinností vlastníků je rovněž zabezpečit stavby proti škodám působeným vodou,
včetně případů povodní. Vodoprávní úřad je oprávněn, došlo-li neplněním uvedené
povinnosti vlastníkem stavby nebo zařízení k omezení plynulého odtoku vody
v korytě toku nebo jeho bezprostředním sousedství a tento vlastník neobstaral
potřebnou nápravu, zajistit ji na náklady vlastníka této stavby nebo zařízení.
§ 46 vodního zákona vymezuje ochranu vodních toků a jejich koryt. Zákon zakazuje
zásahy do vodních koryt. Dále se zakazuje těžit z koryt vodních toků zeminu, písek
nebo nerosty, nebo naopak ukládat do vodních předměty, kterými by mohlo dojít
k ohrožení plynulosti odtoku vody, jakož i ukládat takové předměty na místech,
z nichž by mohly být splaveny do vod.
Zejména jde o absolutní zákaz ukládat na břehy toků rostlinné opady (jako trávu,
větve, odpad z ovoce a zeleniny) a další nevhodné materiály (popel, stavební suť
apod.)
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Tento zásah se vztahuje na všechny osoby včetně vlastníků pozemků tvořících
koryto vodního toku. Porušení těchto povinností uložených zákonem by naplnilo
skutkovou podstatu pokuty.
V této souvislosti upozorňujeme na negativní svévolnou činnost pobřežníků toku
v intravilánech obcí. Bohužel se najdou takoví spoluobčané, kteří na břeh a dokonce
přímo do koryta toku sypou vše, co jim překáží na jejich pozemku – podle ročních
období v potoce plavou jablka i jiné ovoce, ořezané větve stromků, posečená tráva a
podobně.Na březích toku jsou budovány skládky, nevhodně situovaná oplocení a
jsou prováděny jiné zásahy, které zhoršují odtokové poměry toku. Dalším negativním
jevem je vypouštění nečištěných odpadních vod do toku, což mám následně dopad
na kvalitu vody v potoce a vlivem usazování nerozpuštěných látek dochází zvýšenou
měrou k zanášení průtočného profilu.
Veškeré stavby v korytě toku nebo sousedící s ním podléhají stavebnímu řízení
s nutností vyjádření správce toku. V opačném případě se jedná o nepovolené
stavby, které v souladu s platnými předpisy může příslušný stavební úřad nařídit
odstranit.
V srpnu 2010:
letošní počasí zatím přechází od extrému k extrému. Po záplavách máme dny, kdy
padají teplotní rekordy, abychom následně zažili bouřky s přívalovými dešti, které
během pár minut zcela naplní Ludgeřovický potok a zaplavují sklepy. Akce,
připravované dlouho dopředu, jsou počasím mnohdy úplně znehodnoceny. Počasí
sehrálo výraznou roli i na Ludgeřovických radovánkách, konaných ve dnech16.17.7.2010. Zatímco v pátek bylo ještě ve 22 hodin pořádně horko (a country večer
naštěstí vyšel), v sobotu podvečerní bouřka již plány pořadatelů rázně zhatila a
přestože ještě večerní program pokračoval (dokonce ještě i s ohňostrojem),
definitivní ránu z milosti a ukončení akce přinesla další bouřka po 23. hodině. Bylo mi
skutečně líto všech, kteří tuto akci pečlivě připravovali, ale počasí prostě
neporučíme. Nezbývá, než věřit, že příště bude lépe…
S letním počasím také souvisí údržba našich zahrádek a trávníků. Každý z nás se
snaží mít trávník co nejhezčí, kytičky co nejbarevnější, případně ovoce co nejsladší.
Úměrně s touto snahou se však v poslední době množí počet stížností na občany,
kteří se zejména svým trávníkům věnují v neděli a hlukem sekaček ruší své okolí.
Znovu proto upozorňuji na existenci Obecně závazné vyhlášky obce Ludgeřovice č.
2/2008, „o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností“, kde jsou neděle a
státem uznané dny pracovního klidu (státní svátky) vymezeny jako dny, kdy je každý
povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním nářadí a zařízení,
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů,
stavebních strojů a stavebního nářadí. Argumentace, že občan nevěděl, je v tomto
směru velmi chabá a nebude brána při případném řízení brána v potaz. Obecně zde
platí, že neznalost zákona neomlouvá.
V září 2010:
ve svém úvodníku tentokrát chci reagovat na časté dotazy týkající se skutečnosti,
kolik vlastně platí obec Ludgeřovice za údržbu hřiště a jaké jsou její dotace na
činnost TJ Ludgeřovice. Četnost těchto dotazů se zvýšila zejména v souvislosti s
tréninkem hráčů běloruského Dněpru Mogilev na našem hřišti před utkáním předkola
Evropské ligy s Baníkem Ostrava a po dohodě s klubem FC Baník Ostrava, která
znamená, že se na našem hřišti bude hrát opět po několika letech 1. liga žen v
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kopané. Konkrétně se jedná o čtyři dvojutkání, v Ludgeřovicích uvítáme na podzim
postupně celky SK Slavie Praha, FC Zbrojovka Brno, FC Viktoria Plzeň a SK DFO
Pardubice. Na případné navýšení nákladů za údržbu hřiště by však tyto zápasy
neměly mít vliv.
Je pravdou, že obec Ludgeřovice dlouhodobě podporuje fotbal v obci. Zejména v
posledních letech je patrný nárůst financí jak na údržbu hřiště, tak i na podporu
chodu TJ Ludgeřovice. Zatímco v roce 2005 obec vynaložila na údržbu hřiště a
podporu TJ celkem 331.902,-Kč, v roce 2006 to bylo již 481.249,-Kč. V roce 2007
celkové náklady na chod hřiště ze strany obce činily 265.993,-Kč, v roce 2008 to bylo
532.877,-Kč. Rozdíl financování mezi lety 2007 a 2008 činí zejména fakt, že
neinvestiční dotace na činnost TJ Ludgeřovice pro rok 2007 ve výši 100.000,-Kč byla
vyplacena až počátkem roku 2008.
V roce 2009 pak bylo na údržbu hřiště vynaloženo 207.724,-Kč, doprava k utkáním
činila 56.500,-Kč, neinvestiční dotace na činnost TJ 80.000,-Kč a pořízení projektové
dokumentace na modernizaci vedlejšího fotbalového hřiště 181.210,-Kč. Celkem
tedy obec Ludgeřovice vynaložila částku 525.434,-Kč.
V rozpočtu obce pro rok 2010 došlo i vlivem celkové finanční krize k poměrně
výraznému snížení příjmů, zejména stát obci poskytl vcelku výrazně méně finančních
prostředků a muselo tak dojít k celkovému snížení výdajů do všech jednotlivých
kapitol rozpočtu. Přesto se podařilo právě do oblasti sportu nasměrovat v podstatě
stejné množství peněz, jako v předchozích letech. Konkrétně v roce 2010 obec
vynaložila na údržbu hřiště včetně nákupu hnojiv ke dni 24.8.2010 celkem 151.523,Kč, na uhrazení autobusů pro dopravu mládežnických celků k utkáním 58.852,-Kč,
mimořádná dotace na nákup nového traktoru na sečení trávy činila 70.000,-Kč,
neinvestiční dotace na činnost TJ Ludgeřovice pak 50.000,-Kč a náklady na
organizačně-technické zajištění projektu modernizace hřiště 49.400,-Kč. Zatím tedy
obec zaplatila 379.775,-Kč a to ještě není určitě do konce roku vše. O to více mne
pak mrzí kritika zástupců vedení TJ Ludgeřovice, které snížení neinvestiční dotace
pro TJ Ludgeřovice o 30.000,-Kč na částku 50.000,-Kč oproti roku 2009 označilo za v
podstatě likvidační.
Zvláštní kapitolou je pak plat správce hřiště. Ten je obecním zaměstnancem, mimo
tuto činnost pracuje ještě jako správce obecního majetku, zejména Obecního domu.
Přesto si troufám říci, že minimálně 80% pracovního času věnuje hřišti. V roce 2008
(zaměstnání od 17.3.2008) obec vynaložila na jeho plat včetně odvodů 146.043,-Kč,
v roce 2009 to bylo 225.495,-Kč a letos za 7 měsíců 137.698,-Kč. Jen chci
připomenout, že TJ Ludgeřovice má na hřišti 50% majetkový podíl, údržbu hřiště i
plat správce však zcela zajišťuje obec Ludgeřovice.
Dává tedy obec do sportu skutečně málo a je kritika oprávněná, nebo by se mělo
vedení TJ při kritice financování zaměřit také do vlastních řad?
V říjnu 2010:
vzhledem k tomu, že se blíží volby do Zastupitelstva obce, dovolte mi v tomto
úvodníku trošku bilancovat uplynulé čtyři roky dění v obci. V listopadu 2006 jsem byl
díky Vaší důvěře zvolen starostou obce a určitě to byly velmi zajímavé roky. V těchto
posledních čtyřech letech se podařilo získat pro rozvoj Ludgeřovic téměř 430 milionů
korun.
K nejvýznamnějším investičním akcím bezesporu patřily zastřešení spojovacího
krčku a následné zateplení školy i školní jídelny a rekonstrukce budovy obecního
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úřadu, na které se nám podařilo získat značné finanční prostředky z dotačních titulů.
Důležitá byla rovněž úprava světelné signalizace (semaforů) na křižovatce ulic
Hlučínská a I/56, kde od té doby již nedošlo k žádné vážnější dopravní nehodě a
průjezd křižovatkou je výrazně bezpečnější. Podařilo se také postavit novou hřbitovní
zeď, čímž se výrazně „zkrášlil“ pohled na hřbitov i kostel. Značných úprav doznal
také sál Obecního domu, kde se podařilo vyměnit okna a zejména kompletně opravit
elektroinstalaci. Osobně jsem také velmi rád za kamerový bezpečnostní systém na
parkovištích u Obecního úřadu a Obecního domu. Velmi důležitou stavbou je
výstavba nového mostu na ulici Na Návsi, stejně jako stavba gabionů zpevňující břeh
potoka podél téže ulice v místě, kde hrozilo zřícení části přilehlé komunikace do
potoka. Pro větší bezpečnost dětí i dospělých jsme vystavěli nový chodník na ulici
Vrablovecká k ulici Školní. Nemalé finanční prostředky byly směřovány do oprav
nebo výstavby komunikací – zde patří mezi nejvýznamnější akce na ulicích Horní,
Luční, Vtipná, Lípová, Boční, sjezd ke společenskému domu na Vrablovci nebo
výstavba nové komunikace na Vrablovci k domům za Hospůdkou u Karla.
Samozřejmě tento výčet není zdaleka úplný, neboť opravených komunikací byla celá
řada. Ta hlavní investiční akce, na kterou již máme schválenou dotaci, nás však
teprve čeká. Od příštího roku budeme budovat několik desítek let diskutovanou
splaškovou kanalizaci.
Podařila se také celá řada neinvestičních akcí. Po dlouhých letech se podařilo zajistit
přímé autobusové spojení mezi Ludgeřovicemi a Vrablovcem. Naše Jednotka sboru
dobrovolných hasičů byla zařazena do vyšší kategorie JPO III, podařilo se ji
materiálně vybavit na velmi slušnou úroveň a nyní je i na krajské úrovni vysoce
ceněna pro svou schopnost zásahu nejen v obci, ale i v širokém okolí, což několikrát
prokázala při povodních. Náš úřad jako jeden z prvních dokázal spustit Czech Point,
čímž předstihl i mnohá města, navíc jsme dokázali získat díky Czech Pointu značnou
dotaci na počítačové vybavení. Jsem také velmi rád za mnoho kulturních a
společenských akcí, zajišťovaných našimi spolky a sdruženími. Nedá mi ještě jednou
vyzdvihnout vystoupení našich Vrabloveckých harmonikářů v maďarském Putnoku,
kde skutečně svým programem nadchli. Hasičská soutěž Firefighters už má rovněž
mezinárodní renomé.
Ne vždy se vše podaří, jistě i během těchto čtyř let se některé věci najdou. Mrzí mne
zejména, že se nepodařilo získat dotaci na výstavbu nové tělocvičny, ale přece jen si
říkám, že i v tomto případě naděje stále žije.
Určitě však chci poděkovat všem, kteří se na společné práci pro rozvoj naší obce
podíleli. Děkuji členům Rady obce i zastupitelstva obce, členům výborů a komisí,
zaměstnancům obce i obecního úřadu za jejich práci po celé společné čtyři roky. Můj
velký dík patří také všem členům spolků a sdružení v naší obci za jejich aktivitu.
Jsem hrdý na to, že jsem starostou právě v Ludgeřovicích a přeji naší obci i nám
všem, abychom mohli být i nadále na svou obec hrdí a mohli v ní skutečně
spokojeně žít.
V listopadu 2010:
máme za sebou volby do Zastupitelstva obce Ludgeřovice. Jejich výsledek mne
skutečně překvapil, za sebe musím přiznat, že pochopitelně velmi příjemně.
Skutečně si velmi vážím důvěry, kterou jste vyjádřili mi i mým kolegům množstvím
preferenčních hlasů. Mé poděkování míří ke všem kolegům a kolegyním, kteří mi
v mé práci pomáhají. Zejména však chci poděkovat mým nejbližším, mé ženě a mé
rodině, bez jejichž podpory si svou práci skutečně neumím představit.
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Blahopřeji staronovým i novým zastupitelům ke zvolení do zastupitelstva naší obce.
Pevně věřím, že skutečně všichni bez ohledu na názorové rozdíly nebo politickou
příslušnost budou aktivně pracovat pro další rozvoj Ludgeřovic a těším se na
spolupráci. Zároveň zvu všechny občany naší obce na ustavující zasedání nového
zastupitelstva, které se bude konat ve středu 10.11.2010 od 17.30 hodin v sále
Obecního domu.
Jsem velmi rád, že také v tomto čísle Zpravodaje mohu poděkovat dárcům krve.
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ostravě udělil dne 4.10.2010 Zlatý kříž
III. třídy za 80 bezplatných odběrů krve též občanům Ludgeřovic. Oceněni byli:
pan Radek Kaňa
pan Marek Latka
pan Lukáš Steffek
Jménem nás všech děkuji všem třem výše jmenovaným za jejich ochotu dávat
zdarma a bez zdráhání to nejcennější, co mohou dát…
V prosinci 2010:
vstoupili jsme společně do posledního měsíce roku 2010. S nadcházející zimou se
zaměstnanci obce chystají na tradiční zimní „radovánky“ spojené s úklidem sněhu
z místních komunikací. Po zkušenostech z loňského roku jsme letos zakoupili nový
komunální malotraktor ISEKI i s pluhem a sypačem, který by měl naší technické četě
pomoci zrychlit zejména zimní údržbu chodníků a malých ploch. Problémem však
stejně jako loni může být úklid některých ulic. Jedná se zvláště o užší ulice, kde stačí
jedno nevhodně zaparkované vozidlo a jakákoli snaha o odhrnutí sněhu je marná.
Opět proto vyzývám majitele vozidel, aby se již nyní snažili svá auta z cest odstranit.
Minulou zimu jsem zaslechl mnoho stížností na špatné parkování rovněž od
pracovníků OZO Ostrava, zajišťujících svoz odpadu, ale také například od řidičů
sanitních vozů. Jednal jsem na toto téma s příslušníky Policie ČR Hlučín, kteří
přislíbili, že se v zimě na špatně zaparkovaná vozidla v obci více zaměří. Nevím jak
Vy, ale já bych určitě nechtěl dostat jako dárek pod vánoční stromeček pokutu za
špatné parkování…
Před volbami jsem slíbil, že se budu snažit z dotačních titulů získávat další finance
pro rozvoj obce a jsem velmi rád, že se tento slib daří plnit již od samotného počátku
nového funkčního období. Dne 10.11.2010 totiž Zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na zvýšení absorpční kapacity
obcí a měst do 10 tis. obyvatel" rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 7 milionů
Kč na kofinancování projektu Výstavba splaškové kanalizace Ludgeřovice.
Znamená to tedy, že v současné době činí výše dotací na výstavbu kanalizace
již bezmála 416 milionů korun. Aktuálně je rovněž již dokončeno výběrové řízení
na technický dozor investora (správce stavby) a probíhá výběrové řízení na
dodavatele stavby. Vše tedy zatím běží podle plánu a se zahájením výstavby
počítáme na jaře příštího roku.
S volbami souvisí také změna na postu ekonoma obce. Naše ekonomka ing. Jarmila
Thomasová totiž úspěšně kandidovala do zastupitelstva obce Šilheřovice, kde se
nakonec stala novou starostkou. Na straně jedné samozřejmě přeji ing. Thomasové
mnoho úspěchů v její nové náročné funkci, na straně druhé jsme nuceni nastalou
situaci řešit, proto probíhá výběrové řízení na nového ekonoma obce. O výsledku
Vás budu informovat v příštím vydání Zpravodaje.
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Stává se již tradicí, že ve Zpravodaji děkujeme dárcům krve z naší obce za jejich
šlechetný postoj. Nejinak je tomu i tentokrát. Oblastní spolek Českého červeného
kříže v Ostravě udělil dne 25.10.2010 zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za
40 bezpříspěvkových odběrů těmto občanům:
paní Marie Chlupová
pan Michal Naster
pan Josef Seidler
Jménem všech občanů Ludgeřovic všem třem výše zmíněným skutečně ze srdce
děkuji.
Závěrem mi dovolte jménem svým, členů rady a zastupitelstva obce, ale i jménem
všech zaměstnanců obce popřát Vám všem co nejspokojenější prožití Vánoc a
úspěšný vstup do roku 2011.

Počasí
Celý leden byl pod sněhem, mimořádně studený a zatažený. Jen na Nový rok se
teplota od rána držela nad nulou. Přechodné oteplení na přelomu roku s dešťovými
přeháňkami vytvořilo na podchlazeném povrchu nebezpečnou ledovou krustu.

Od druhého ledna začalo mrznout a až do konce měsíce se teploty ani v poledne
nedostaly nad nulu. První tři týdny se ranní teploty pohybovaly kolem -6°C, odpolední
kolem -3°C. Stále bylo zataženo, hodně sněžilo. Sněhová pokrývka dosáhla 10.
ledna 50cm. Nejchladněji bylo ve dnech 23. až 27. ledna, kdy ranní teploty klesaly na
-15 až -21 °C a odpolední zůstávaly na -10 až -15°C. Byly to na druhé straně jediné
lednové dny, kdy se ukázalo slunce. Poslední lednové dny byly co do počasí stejné,
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jako v prvních třech týdnech, tj. ráno mráz kolem -6°C, odpoledne kolem -2°C,
zataženo, sněhové přeháňky.

Až do 17. února pokračovalo mrazivé počasí z konce ledna, jen s tím, že se v prvním
týdnu občas ukázalo slunce. Až do konce měsíce se pak ranní teploty pohybovaly
kolem nuly, ty odpolední postupně rostly až k +9°C, dny byly převážně polojasné.
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V první polovině března se vrátila zima. Ranní teploty klesaly až k -9°C, odpolední se
pohybovaly kolem nuly. Většinou bylo oblačno s častými sněhovými přeháňkami. 15.
března ještě napadlo 10cm sněhu. Druhá polovina března už byla mnohem teplejší a
slunečnější bez ranních mrazíků, v poledne kolem +15°C, většinou polojasno. 31.
března se zatáhlo a celý den pršelo.

Celý duben měl slušné jarní počasí. Jediný ranní mrazík -2°C byl třetího, ranní
teploty se jinak pohybovaly kolem +4°C, odpolední jen pětkrát klesly pod +10°C,
koncem měsíce dosáhly až +24°C. Polovina dnů byla jasných nebo polojasných,
sedm dnů propršelo.
Celý květen byl velmi mokrý a bez slunce, to se ukázalo jen 28. dopoledne. Prakticky
denně pršelo. Sedmnáctého se vylil Ludgeřovický potok, byl dosažen 2. SPA. Ranní
teploty se celý měsíc pohybovaly kolem +10°C, odpolední sedmkrát dosáhly +20°C.
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Červen pokračoval v prvních dnech deštivým počasím. Druhého června se potok vylil
podruhé a dokonce byl překročen 3. SPA.

Čtvrtého června se vyjasnilo a až do dvanáctého bylo pěkné slunečné letní počasí,
odpolední teploty postupně rostly až k +32°C. Až do jednadvacátého pak byly dny
oblačné s častými přeháňkami s teplotami pod +20°C. Poslední červnová dekáda
byla beze srážek, dny většinou polojasné, odpolední teploty postupně rostly od
+17°C do +27°C.
První polovina července byla krásně letní, bylo většinou jasno nebo polojasno, ranní
teploty nad +15°C, odpolední teploty vysoké, koncem období až +33°C.

Druhá polovina července byla zcela jiná, bylo zataženo s častými lijáky, odpolední
teploty kolísaly od +16 do +33°C. Sedmnáctého se potok znovu vylil (v tomto roce již
potřetí) a dosáhnul 2. SPA.
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V srpnu bylo až do 23. pěkné letní počasí, jen dvakrát přerušené silnými lijáky
s odpoledními teplotami kolem +25°C. V posledním srpnovém týdnu bylo zataženo
s přeháňkami, teploty postupně klesaly, 31. bylo ráno i v poledne jen +10°C.

V září se už žádné léto, ani to babí, nekonalo. Na druhé straně nebyl ani jeden ranní
mrazík. Celý měsíc se ranní teploty držely kolem +10°C, nejchladněji bylo ráno 30. a
to +5°C. Odpolední teploty byly většinou kolem +15°C, jen pětkrát vystoupily těsně
nad +20°C, v posledních čtyřech dnech byly pod +10°C. Devět dnů bylo jasných
nebo polojasných, deset dnů propršelo.
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V říjnu pršelo jen jednou (25.), osm dní bylo jasných nebo polojasných, ty ostatní byly
oblačné, pětkrát byla inverze. I ranní teploty se držely nad nulou, jen pětkrát byl slabý
mrazík -1°C, poprvé desátého. Odpolední teploty se v první dekádě pohybovaly
kolem +15°C, pak kolem +10°C.

V listopadu se až do 24. i ranní teploty držely nad nulou na začátku kolem +10°C,
pak postupně klesaly až +3°C. Ve stejném období odpolední teploty postupně klesaly
od +18°C do +3°C. Většinou bylo zataženo, dvanáctého udeřila vichřice, ta vyvrátila
starou lípu u Boží muky. Pětadvacátého definitivně nastoupila zima, ranní i odpolední
teploty klesly pod nulu -5°C resp. -3°C. Napadlo prvních 10cm sněhu.
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Celý prosinec byl mrazivý a pod sněhem. Ranní teploty kolísaly od nuly po -12°C,
odpolední byly pod nulou dvacetkrát (kolem -5°C), nejtepleji bylo 23. a to +8°C.
V průběhu měsíce 13 dnů sněžilo, na Silvestra leželo více než 20cm sněhu.

Také letošní Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Hlučín byla v Ludgeřovicích
velmi úspěšná
Tříkráloví koledníci letos v naší obci vybrali
na humanitární účely 114 599Kč, překonali
tak loňský rekordní výsledek 103 664Kč.
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Hlučín
byla letos nejúspěšnější v rámci celé
Ostravsko-opavské diecéze, vynesla
1 610 058Kč.
Velké uznání a poděkování určitě patří
všem koledníkům, kteří v letošních tvrdých
zimních podmínkách obětavě chodili dům
od domu a také všem, kteří do kasiček
přispěli. Peněz na charitu není nikdy dost.
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Diamantová svatba manželů Gerharda a Marie Holešových
Manželství uzavřeli v lednu roku 1950. Oba ze skromných poměrů, Gerhard Holeš,
ročník 1930, měl 6 sourozenců, Marie rozená Valová, ročník 1932, měla tři
sourozence, její otec zahynul na šachtě, maminka se sama s dětmi těžce
protloukala. Mladí manželé si v polovině padesátých let velmi pracně svépomocí, jak
to tehdy bylo obvyklé, postavili rodinný domek, v něm vychovali dvě dcery. Mají 4
vnoučata a 7 pravnoučat.
Pan Gerhard Holeš vystudoval ostravskou obchodní akademii a pak až do roku 1972
byl zaměstnán v podniku Potraviny v Ostravě. V roce 1972 se stal spoluzakladatelem
Drobných provozoven Ludgeřovice, které vedl až do odchodu do důchodu v roce
1988. Pod jeho vedením v Drobných provozovnách fungovaly stolárna, dvě pekárny,
hospoda na Vrablovci, mandlovna, stavební četa, autodoprava, zemní stroje,
betonárka. Bylo v nich zaměstnáno 44 stálých pracovníků a 34 pracovníků ve
vedlejším pracovním poměru. V tehdejší situaci, kdy soukromé podnikání bylo
zakázané, to byla kromě tzv. fušerů pracujících „načerno“, jediná možnost, jak tyto
potřebné služby obyvatelstvu zpřístupnit.
Paní Marie Holešová 38 let, až do odchodu do důchodu, pracovala v podniku
Potraviny Ostrava.
Hlavními koníčky pana Gerharda Holeše jsou šachy a mariáš, býval v nich obecním
přeborníkem. Nyní, kdy jej různé neduhy už pohybově dosti omezují, bývá jeho
nejčastějším sparingpartnerem v těchto hrách počítač.
Koníčkem paní Marie Holešové jsou děti, vnoučata, pravnoučata.
Manželé Holešovi oslavili svou diamantovou svatbu 20. února 2010 ve dvoraně naší
základní školy. Slavnostní obřad začal proslovem starosty obce Mgr. Daniela
Havlíka, v němž diamantovým manželům poděkoval za to, že jejich společný život
může být vzorem pro nás všechny, ocenil přínos pana Holeše pro obec Ludgeřovice,
popřál jim pevné zdraví a řadu dalších společných let mezi námi. Pak se manželé
Holešovi podepsali do pamětní knihy obce a následovaly gratulace od pana starosty
a od početné široké rodiny a příbuzenstva.
Z dvorany se všichni svatební hosté odebrali do školní jídelny, kde byla přichystaná
velká svatební tabule.
Přejeme manželům Holešovým, aby ještě hodně let mohli spolu vzpomínat na svou
diamantovou oslavu, aby jim aspoň přiměřeně věku sloužilo zdraví a si mohli užívat
pohodu v rodině, v krásné přírodě, v našich rodných Ludgeřovicích.
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Z besedy se spisovatelkou
Ludgeřovická spisovatelka Mgr. Eva Tvrdá besedovala v pátek 12. 3.2010 ve
dvoraně základní školy se žáky osmých a devátých tříd. Žákům zejména předestřela
pohnuté osudy žen na Hlučínsku v době druhé světové války popsané v její
nejznámější knize Dědictví. Své vyprávění zajímavě doplnila dokumentárním videem
ve kterém např. pamětníci z Hlučínska vzpomínají na těžké válečné roky, na padlé
spoluobčany na frontách.
Byl to ten nejlepší způsob seznamování současné dospívající mládeže s pohnutou
historií Hlučínska ve 20. století. Žáky vyprávění paní spisovatelky velmi zaujalo.
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Nový krásný bowling v Ludgeřovicích
Vznikl rozsáhlou rekonstrukcí jedné z hospodářských budov v areálu bývalého
zemědělského statku v ulici Hlučínská. Rekonstrukci provedl současný majitel
areálu pan Miroslav Ostárek spolu se svými dvěma syny. Vznikl moc hezký
stánek bowlingu se třemi moderně vybavenými dráhami, se stylovou restaurací.
Z venku velmi skromně vyhlížející budova má v sobě překvapivě velký a dobře
vybavený prostor pro příjemné trávení volného času. Otevřeno je zde denně od
16 hodin.
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Přístavba domu sv. Eufrazie
V tomto charitním domě v Markvartovické ulici určený pro ženy s dítětem v těžké
životní situaci přistavovali další byty a hernu pro děti.
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Vítání nových občánků naší obce
V sobotu 14. května 2010 se v obřadní síni obecního úřadu konala slavnost přivítání
dvanácti dětí (5 holčiček a 7 chlapečků) narozených v posledním půlroce mezi
občany naší obce. Dětem, jejím rodičům a přítomným sourozencům, babičkám a
dědečkům půvabně zazpívali a zarecitovali žáci druhé třídy základní školy.
Slavnostní proslov přednesla paní místostarostka Mgr. Helena Pipreková. Pak se
rodiče každého vítaného dítěte podepsali do pamětní knihy obce, převzali gratulaci,
dar 2000Kč a maminky kytičku. Byla to moc hezká slavnost.
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Z burzy pěstebních přebytků na moštárně
Ludgeřovičtí zahrádkáři neporušili tradici a i letos ve svém areálu nabízeli v sobotu
15. května sazenice zeleniny a květin a také okrasné keře a konifery občanům.
Nabídka byla bohatá a pestrá, spokojených zájemců hodně. Byla to úspěšná
zahrádkářská akce.
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Parlamentní volby 28. a 29. května 2010
V Ludgeřovicích se k volbám dostavilo 62,08% oprávněných voličů, ti volili takto:
ČSSD

30,97% VV

ODS

20,15% KSČM

7,25%

TOP09

11,81% KDU-ČSL

5,74%

11,39%

Ostatní strany nepřekročily pětiprocentní hranici získaných hlasů.
Snímky z volebních místností v budově školy na Markvartovické ulici, v Obecním
domě, v dolní škole, ve Společenském domě na Vrablovci:
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Sedmdesátníci roku 2010
K oslavě se jubilanti z celé farnosti, tj. z Ludgeřovic, Markvartovic a Petřkovic sešli
29. května. V kostele byli společně na mši a potom až do noci slavili v hostodě u
Šafarčíků v Markvarovické ulici.

Polští obchodníci úspěšně prodávají i v Ludgeřovicích
Například přímo v centru obce u křižovatky ulic Hlučínská a Markvartovická si polský
obchodník postavil stánek a úspěšně prodává. Na podzim přesunul svou prodejnu za
trafiku u autobusové zastávky Kostel a koncem roku si pak stavbu trafiky koupil a
upravuje ji na prodejnu potravin a zeleniny. Protože předtím skončila i trafika u
motelu Taxi, není od té doby v obci žádný stánek s tiskovinami, tabákovými výrobky,
jízdenkami apod.
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Studna ve dvoře za budovou obecního úřadu
Na zapomenutou studnu pod povrchem dvora narazili dělníci při letošních terénních
úpravách. Tato zděná studna byla velmi pravděpodobně vybudována současně se
stavbou budovy školy v letech 1902 – 1903 a byla pro ni jediným zdrojem pitné vody.
V padesátých letech minulého století sloužila pro čerpání vody na studni postavená
ruční pumpa. Vodovodní potrubí ze studny do budovy bylo pravděpodobně zřízeno
až po roce 1964, kdy budova přestala sloužit jako škola a začal zde úřadovat
tehdejší místní národní výbor.
Snímky ze 4.6.2010:
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Prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc je už třetím rokem občanem obce Ludgeřovice
V současné splašené době se často stává, že neznáme některé naše nejbližší
sousedy nebo o nich víme hodně málo. Ještě častěji pak nevíme o některých našich
spoluobčanech v obci i když jsou pozoruhodní a známí ve svých odborných kruzích
po celém světě. Tak se stalo, že drtivá většina z nás nezaznamenala, že naším
spoluobčanem v obci je pan profesor Pelikán, významný člověk, který se spolu se
svou ženou před třemi roky nastěhovali do jejich nového rodinného domku v ulici
Budovatelská. V minulých dnech na něj našeho pana starostu upozornil jeho syn.
Ve středu 30.6.2010 v podvečer jsem zazvonil u dveří domku pana profesora a
představil se jako kronikář obce. Manžele Pelikánovy jsem překvapil u večeře, přesto
mě pozvali dovnitř, kde jsme se bez problémů a rychle dohodli o tom, že pana
profesora představím občanům v Ludgeřovickém zpravodaji a na
www.ludgerovice.cz. Také o tom, že o něm napíši stať do obecní kroniky. Manželé
Pelikánovi mě příjemně překvapili svým sympatickým, milým, vstřícným a skromným
vystupováním.
Tak tedy kdo je pan profesor Pelikán? Zde jsou údaje o něm, jak je poskytnul jeho
syn a potvrdil pan profesor:
„Prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc.,
významný český a slovenský chirurg se
narodil 2. února 1945 v Banské Bystrici
na Slovensku v rodině úředníků. Jeho
otec pocházel z České republiky.
26.6.1969 promoval na lékařské fakultě
Univerzity Komenského v Bratislavě a
pak hned nastoupil na chirurgické
oddělení Nemocnice F.D.Roosevelta v
B.Bystrici, kde pracoval až do roku 1997.
Po získání atestace I. a II. stupně
z chirurgie a nadstavbové atestace
z klinické onkologie byl od roku 1980 ve
funkci přednosty Oddělení operačních
sálů a současně ordinář onkochirurgie.
Jako onkochirurg zavedl do praxe
moderní onkochirurgické postupy hlavně
u nádorů zažívacího ústrojí, adjuvantní
chemoterapii, registr onkochirurgických
pacientů a byl průkopníkem rutinního
používání onkomarkerů v chirurgické praxi. V roce 1985 publikoval jako první
v Československu soubornou monografii o rakovině tlustého střeva. V roce 19901991 byl klinickým předsedou Slovenské stomické společnosti a později v roce 1995
- 1997 Viceprezidentem Slovenské koloproktologické společnosti.
V roce 1981 získal hodnost CSc., docentem se stal v roce 1990, hodnost doktora
lékařských věd - DrSc. získal v roce 1993 a v roce 1996 byl jmenován v Praze
profesorem pro obor chirurgie.
V roce 1977 pracoval v St. Luke Hospital La Valetta na Maltě jako konzultant. Po
návratu se věnoval hlavně problematice nádorů, např. značení lymfatické drenáže
před operací nádorů žaludku a hlavně tlustého střeva a konečníku a stal se
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významným specialistou v onkochirurgii a od té doby absolvoval mnohé pracovní
pobyty na renomovaných zahraničních pracovištích, např.:
Rowell Park Memorial Institute - Buffalo, USA (1988)
Všesajuznyj onkologičeskij naučnyj Institut - Moskva, SSSR (1989)
Tata Memorial Hospital - Bombaj, India (1990)
St.Mark Hospital a The Royal London Hospital - Londýn, UK (1991)
Herlev Hospital Kobenhagen - Dánsko (1992)
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center - New York, USA (1993)
Centro Médico del Caribe Cancun - Mexiko (1995)
Concord General Hospital - Sydney, Australia (1995)
Surgery of Kanazawa University - Kanazawa, Japonsko (1993,1995)
Örebro Medical Center Hospital - Örebro, Švédsko (1996)
General Hospital - San Francisco, USA (1997)
University Hospital Geneva - Švýcarsko (2001, 2003, 2005,2009)
University Hospital - Cairo, Egypt (2004, 2009)
V roce 1997 mimo práce v na chirurgické klinice Rooseveltově nemocnici byl
jmenován Klinickým ředitele lázní Brusno, ale po konkurzu v Ostravě nastoupil
1.6.1997 do funkce přednosty chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě, kde
pracuje dodnes. Od roku 2001 pracuje jako specialista chirurgické kliniky pro
onkologii a současně je vysokoškolským profesorem Ostravské univerzity.
Je členem významných chirurgických společností jako například European Society of
Surgical Oncology, The Society of Surgical Oncology (USA), The Roswell Park
Surgical Society (USA). Dále je členem České chirurgické společnosti i České
společnosti J.E.Purkyně, Spolku lékařů českých a Slovenské chirurgické společnosti.
V roce 2005 až 2007 pracoval ve funkci konzultanta vedoucího chirurgie ve Velké
Británii nejprve ve městě Omagh v Severním Irsku, pak na 6 měsíců na ostrově Isle
of Wight a nakonec v Royal Hospital v Aberdeenu ve Skotsku, kde pobyl dalších 5
měsíců.
Výsledky své celoživotní práce přednášel a publikoval na světových chirurgických
kongresech a na svém kontě má 175 publikací ( 36 v zahraničí) a 236 přednášek (
32 v zahraničí). Přednáší na čtyřech univerzitách ( Univerzita Mateja Bela v Banské
Bystrici, Univerzita Komenského v Bratislavě, Ostravská Univerzita a Technická
univerzita Ostrava) a taky na Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě.
Získal hodně vědeckých ocenění a jeho kniha (Rakovina hrubého čreva a konečníka)
získala v roce 1986 cenu Slovenské onkologické společnosti za nejlepší
onkologickou publikaci v roce 1985.
Získal také Cenu Slovenské lékařské společnosti za nejlepší článek v roce 1988
/Súčasná operačná taktika v liečbe kolorektálneho karcinomu Čs.Gastroent.Výž.,
42, 1988, 1, 15-21/
Mezi významné společenské ocenění patří:
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1/ uveden v České knize osobností „Who is Who“ na str. 493 vydané v roce
2002
2/ jako prominentní osoba je uveden též ve 25th Silver Anniversary Edition „
Who´s Who in the World“ - ve světové publikaci listopad 2007
3/ zařazen mezi 2000 Oustanding Intellectuals of the 21 Century v odvětví
Medicína – Cambridge UK duben 2008
4/ oceněn v roce 2009 Mezinárodní cenou míru /International Peace Prize / pro
jeho vynikající osobní výkony a významné činy vedoucí k blahu společnosti leden 2010 v USA
Jeho záliby : rodina, literatura, hudba a sport. Už v letech 1961-1964 byl členem
reprezentačního hokejového týmu dorostu Slovenska a akademického
reprezentačního týmu ČSSR.
Jazyková znalost: slovensky, anglicky, rusky, francouzsky.
Je ženatý, manželka PhDr. Iva Pelikánová, RS., RNA, je ředitelkou Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě“.
Jurčkova kaplička je hezky opravena
Jurčkova kaplička sice v poli na jihovýchodním konci ludgeřovického katastru
zdaleka docela bíle svítila i před opravou, ovšem zblízka byl silně znatelný zub času
– polorozpadlá střecha a dveře, poničená omítka, zašlé venkovní i vnitřní nátěry,
zanedbané vnitřní vybavení. Pan Tomáš Návrat z ulice Výjezdní, který hospodaří na
okolních polích, se letos do opravy kapličky pustil (peníze na nákup materiálů mezi
sebou posbírali jeho sousedé). Vyměnil střechu a dveře, opravil omítky, provedl nové
nátěry, upravil vnitřní vybavení – viz fotografie ze 4.7.2010. Kaplička je jako nová.
Za svůj čin si všichni zúčastnění zaslouží uznání a poděkování.
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Zemřel ludgeřovický rodák P. Mgr. Ludvík Kus
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Z Ludgeřovických letních radovánek 2010
Konaly se uprostřed obce na Menšíkové louce ve dnech 16. a 17. července 2010.
Pořadateli byli ludgeřovičtí občané pánové Přemysl Paskuda a Filip Talacek.
Šestnáctého večer radovánky začaly vydařeným country večerem u táboráku.
Sedmnáctého začal program pro děti i dospělé už v 9 hodin. Proběhl volejbalový
turnaj, byly zde všechny možné pouťové atrakce, živá hudba, řada stánků
s občerstvením a různými dobrotami, prostě ideální prostředí a program pro celé
rodiny. Stejně jako loni v létě, kdy se zde konala tato slavnost poprvé, i letos bylo
krásné, snad až příliš horké letní počasí, které bohužel tentokrát vydrželo jen do
nedělního podvečera, kdy se Ludgeřovicemi přehnaly silné bouřky s lijáky, které
pochopitelně probíhající slavnost tvrdě zasáhly. Plánovaný noční ohňostroj se přesto
konal.
Pořádat Ludgeřovické letní radovánky je výborný nápad. Lze jen doufat, že problémy
s počasím a s počtem návštěvníků, kterých přece jen bylo méně než by odpovídalo
tomu, že Ludgeřovice jsou veliká obec se 4600 obyvateli, pořadatele neodradí.
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Pro stavbu splaškové kanalizace již má obec Ludgeřovice obě stavební
povolení
Pro část dolní Ludgeřovice bylo Stavebním úřadem v Hlučíně (vodoprávním úřadem)
vydáno stavební povolení v roce 2007, v roce 2009 byla jeho platnost prodloužena
do 31.12.2011. Pro část horní Ludgeřovice vydal uvedený úřad stavební povolení
18.5.2010, to nabylo právní moci 22.6. 2010 a platí do 31.12.2013. Pro část
Vrablovec zatím stavební řízení neprobíhá.

Náčrt projektovaného průběhu kanalizačních stok v části horní Ludgeřovice díl 1:
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Náčrt projektovaného průběhu kanalizačních stok v části horní Ludgeřovice díl 2:

Ze soutěže hasičů Firefighters challenge 2010 o putovní pohár
Ludgeřovičtí dobrovolní hasiči takovou soutěž pořádají každoročně, ta letošní už byla
v pořadí pátá. Konala se 21.8.2010 na Menšíkové louce nedaleko kostela. Soutěžilo
20 dvoučlenných družstev z okolních obcí, z Polska a ze Slovenska. Ludgeřovické
hasiče reprezentovala 3 družstva. Soutěžilo se v kompletní hasičské výstroji včetně
přilby a dýchacího přístroje. Prvky soutěže jsou patrné z fotografií, kriteriem soutěže
byl čas absolvování. Ten den bylo slunečno a teplota se blížila ke 30 oC, což
obtížnost soutěže výrazně zvýšilo. Po absolvování byli soutěžící hodně vyčerpaní.
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Zvítězilo družstvo z Bobrovníků v čase 5 minut 13 vteřin, nejlepší ludgeřovičtí
(sourozenci Roman a Radoslav Jarošovi) skončili čtvrtí v čase o 19 vteřin horším.
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Klub důchodců Ludgeřovice se loučil s letošním létem
Loučili se v areálu moštárny ludgeřovických zahrádkářů 27.8.2010. To loučení bylo
stejně rozmarné jako celé letošní léto. Ráno lilo, během dne se střídaly chvilky
sluníčka a temných mraků. K loučení se přesto v 16 hodin sešlo asi 70 členů klubu,
všichni s obavami sledovali oblohu. V tu chvíli sice nepršelo, od Ostravy však hrozily
těžké mraky. Ty přišly a asi v 18 hodin se spustil hustý déšť. Část přítomných se
uchýlila do schůzovní místnosti, část se venku proti dešti snažila chránit slunečníky.
Zábava naštěstí vůbec nevázla. Pršet přestalo až těsně před setměním. Ti co
vydrželi byli odměněni výhledem na duhu na východní obloze a na barevné mraky
nad kostelem.

51

52

53

Ze zahájení školního roku
Prvního září bylo hodně ošklivé počasí – zima, déšť, vítr. Přicházející školáci a jejich
rodiče se proto před osmou hodinou neshromažďovali a vesele neštěbetali před
školou, jak tomu bylo v minulých letech, ale uvnitř v hale a chodbě. Tam proběhlo i
slavnostní zahájení školního roku. Zazpívala, zarecitovala a zahrála skupinka žáků,
s krátkými proslovy vystoupili pan starosta, pan farář, paní ředitelka školy a její
zástupce. Všichni školákům popřáli hodně úspěchů v učení. Následovalo slavnostní
vítání prvňáčků. Každého prvňáčka přivedl některý ze žáků deváťáků a dekoroval jej
krásnou šerpou. Pak jej přivítali paní ředitelka a její zástupce a předali mu malé
dárky. Byla to moc hezká slavnost. Prvňáčci a jejich rodiče se také od paní ředitelky
dověděli, že se už budou učit modernější typ psacího písma, který by měl být pro děti
snadnější.
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Ke kulatým výročím hromadné přepravy osob přes Ludgeřovice
Před 85 lety, tj. v roce 1925 (14. června) vyjel první vlak na tehdy čerstvě
dobudované trati z Hlučína do Petřkovic. Před 60 lety, tj. v roce 1950 byl vlakový
provoz na této trati ukončen. Trať byla přestavěna na tramvajový provoz a
prodloužena až do Ostravy. Ještě v tomto roce (29.12.1950) začaly z Ostravy přes
naší obec do Hlučína a zpět tramvaje jezdit – byla to pověstná „jednička“.
Po roce 1945 se také začala postupně rozvíjet navazující hromadná autobusová
doprava z obcí Hlučínska do Ostravy.
Zavedení vlakové a zejména pak tramvajové hromadné dopravy osob bylo pro celé
Hlučínsko a také pro ostravské šachty a průmysl mimořádně významné. Ostrava tím
získala tisíce kvalitních pracovníků, obyvatelé Hlučínska dostupný a spolehlivý zdroj
obživy.
Před zavedením tramvajové dopravy byla v pracovních dnech brzo ráno (kolem páté
hodiny) a také odpoledne po 14. hodině silnice přes Ludgeřovice v celé své šířce
zaplněna chodci a cyklisty spěchajícími z obcí Hlučínska do práce v Ostravě, resp.
ze šichty domů. To si dnes nikdo ani neumí představit.
Tramvaje z Ostravy do Hlučína jezdily jako dvouvozové nebo třívozové soupravy
vyrobené ještě před druhou světovou válkou, během dne ve 12 minutových
intervalech, k večeru ve 24 minutových intervalech, ve špičkách dokonce několik
souprav těsně za sebou. Většinou byly plně vytížené, ve špičkách přeplněné. Trať
byla jednokolejná s výhybkami pro křižování souprav. Takových křižovacích míst bylo
v úseku z Hlučína do Petřkovic 5. Tramvajová trať i její vozový park byly po létech tak
opotřebované, že bylo nezbytné situaci rasantně řešit. Před koncem roku 1982 byl
tramvajový provoz z Ostravy do Hlučína ukončen a nahrazen autobusovou linkou 56,
ta je v provozu dodnes. Poslední tramvaj odjela z Hlučína do Ostravy 30.11.1982.

57

58

Ze slavnostního otevření budovy Obecního úřadu, která byla zrekonstruována
za přispění finančních prostředků z Evropské unie prostřednictvím
Regionálního operačního programu
Konalo se ve čtvrtek 30. září 2010. Mezi přítomnými byli zástupci kraje, zástupci
firem, které rekonstrukci provedli, starostové okolních obcí, ludgeřovický farář,
členové obecního zastupitelstva, zaměstnanci obecního úřadu. Hrála dechovka pana
Ondruše. Počasí nepřálo, pršelo a bylo jen +6°C, foukal studený vítr. Účastníci se
proto před začátkem uchýlili do chodby OÚ.
Před zahájením slavnosti pan starosta a paní místostarostka gratulovali ludgeřovické
občance paní Ireně Tchurzové, která je ve své kategorii čerstvou mistryní světa ve
vzpírání. Titul vybojovala v minulých dnech na závodech v Polsku.
Slavnost začala proslovy starosty obce Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana
MS kraje doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D. a zástupce generálního dodavatele
rekonstrukce. Poté tito pánové slavnostně přestřihli pásku. Pak pan farář P. Jan
Kučera všem požehnal a budovu posvětil.
Po slavnosti si přítomní prohlédli prostory OÚ a odebrali se do školní jídelny na malé
pohoštění.
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Z vycházky k ludgeřovickým kapličkám
V sobotu 18. září 2010 se vydala skupina dětí i dospělých k Jurčkové kapličce se
záměrem, že se na ni podívají, rozhlédnou se po okolí, vyslechnou vzpomínky
pamětníků na její historii, trochu se zamyslí, pomodlí a půjdou za stejným účelem
dále k Boží muce a ke kapličce na hranici s markvartovickým katastrem, kterou
někteří nazývají Urbánek. Iniciátorem akce byl Ing. Petr Baránek se záměrem
pokusit se založit novou ludgeřovickou tradici každoročního obcházení kapliček.
Poprvé se tato akce konala loni.
Účastníkům se vycházka líbila, bohužel ji letos nemohli dokončit, od Jurčkovy
kapličky došli dále jen k Boží muce, odkud je silný déšť donutil vrátit se domů.
Věřme, že nová tradice opravdu vznikne.
Fotografoval Ing. Baránek
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Z návštěvy v Charitním domově sv. Mikuláše
O posledním letošním letním dnu, tj. 21. září navštívili klienty charitního domova
členové Klubu důchodců Vrablovec. Bylo nádherné počasí, takže se mohli všichni
posadit venku, povídat si, zazpívat a pogratulovat těm, kteří slavili narozeniny.
Bylo to moc příjemné odpoledne pro všechny.
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Vítání nových občánků naší obce
V sobotu 9. října 2010 se v obřadní síni obecního úřadu konala slavnost přivítání
třinácti dětí (9 holčiček a 4 chlapečků) narozených v posledním půlroce mezi občany
naší obce. Dětem, jejich rodičům a přítomným sourozencům, babičkám a dědečkům
půvabně zazpívali a zarecitovali žáci druhé třídy základní školy. Na hezké vystoupení
dětí, které s nimi nacvičila jejich paní učitelka Mgr. Marie Schmidtová, se přišli
podívat i jejich rodiče. Slavnostní proslov přednesl pan starosta Mgr. Daniel Havlík.
Pak se rodiče každého vítaného dítěte podepsali do pamětní knihy obce, převzali
gratulaci, dar 2000Kč a maminky kytičku. Byla to moc hezká slavnost. Poděkování
určitě patří dětem za jejich vystoupení, jejich rodičům, že je přivedli, paní učitelce za
to, že je na vystoupení připravila a také květinářství paní Brankové za sponzorování
kytiček pro maminy vítaných občánků.
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Z voleb do obecního zastupitelstva
V letošních volbách ve dnech 15. a 16. října v Ludgeřovicích přesvědčivě zvítězila
ČSSD, ta získala z celkového počtu devatenácti mandátů jedenáct a má tak v novém
zastupitelstvu nadpoloviční většinu. SNK-Nezávislí-obč. pro Ludg. získali tři mandáty,
ODS a KDÚ-ČSL po dvou mandátech, TOP 09 jeden mandát.
Fota z volebních místností v základní škole, v Obecním domě, v dolní škole a na
Vrablovci:
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Z prvního zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice po letošních komunálních
volbách
Konalo se v sále Obecního domu ve středu 10. listopadu 2010. Na programu
zasedání byly především slib zastupitelů a volby starosty, místostarosty a ostatních
členů Rady obce.
Zvolení zastupitelé – seřazeno podle počtu získaných hlasu (v závorce)
1. Mgr. Daniel Havlík, člen ČSSD (1325)
2. Marcela Košáková, bez polit.přísl., navržena ČSSD (1026)
3. MUDr. Petr Bělan, člen ČSSD (1014)
4. Mgr. Lubomír Bardaševský, bez polit.přísl., navržen ČSSD (1012)
5. Ing. Přemysl Havlík , bez polit.přísl., navržen ČSSD (953)
6. Ing. David Lange, bez polit.přísl., navržen ČSSD (938)
7. Josef Balgar, bez polit.přísl., navržen ČSSD (937)
8. Andrea Strachotová, Dis., bez polit.přísl., navržena ČSSD (935)
9. Břetislav Kaňa, člen ČSSD (913)
10. Ing. René Přibyl, bez polit.přísl., navržen ČSSD (886)
11. Radek Dvořák, člen ČSSD (869)
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12. MUDr. Martin Havlík, bez polit.přísl., navržen SNK-„Nezávislí-občané pro Ludgeřovice“ (493)
13. Mgr. Pavel Lokaj, bez polit.přísl., navržen SNK-„Nezávislí-občané pro Ludgeřovice“ (389)
14. Ing. Jiří Hofrichter, bez polit.přísl., navržen SNK-„Nezávislí-občané pro Ludgeřovice“ (374)
15. Mgr. Helena Pipreková, členka ODS (358)
16. MUDr. Taťána Kačmařová, bez polit.přísl., navržena ODS (345)
17. MUDr. Jana Kaniová , bez polit.přísl., navržena TOP 09 (335)
18. Helmut Šafarčík, bez polit.přísl., navržen KDU-ČSL (325)
19. Ing.Petr Baránek, člen KDU-ČSL (272)

Starostou obce byl zvolen dosavadní starosta Mgr. Daniel Havlík –
ČSSD (39 let), místostarostou Mgr. Pavel Lokaj – Nezávislí (50 let).
Na ostatní 3 místa v pětičlenné Radě obce byli zvolení Mgr. Lubomír
Bardaševský (47 let), MUDr. Petr Bělan (55 let), Marcela Košáková
(51 let) – všichni ČSSD.

Zastupitelé obce Ludgeřovice na prvním společném snímku
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Zastupitelé volí starostu

Starosta Mgr. Daniel Havlík a místostarosta Mgr. Pavel Lokaj těsně po zvolení
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Rada obce Ludgeřovice – zleva Mgr. Lubomír Bardaševský, Mgr. Pavel Lokaj (místostarosta), Mgr.
Daniel Havlík (starosta), Marcela Košáková, MUDr. Petr Bělan

Z návštěvy v charitním domově sv. Mikuláše
Jako každým rokem před vánocemi, i letos 17. prosince dostali klienti domova velkou
návštěvu. S vánočními a novoročními přáními a také s vánočními dárky přišli za nimi
starosta obce Mgr. Daniel Havlík a vedoucí úseku správních činností OÚ Vlasta
Bortlíková a dvě velké skupiny žáků základní školy se svými učitelkami.
Pan starosta s paní Bortlíkovou každé seniorce a senioru popřáli a předali dárky.
Děvčata a chlapci seniorkám a seniorům moc hezky zahráli vánoční hru o tom, jak se
narodil Ježíšek, zarecitovali a zazpívali celou řadu vánočních říkánek a koled, každý
z nich dokonce také přinesl malý dárek jako pomeranč, mandarinku, vlastnoručně
vyrobenou ozdobu na stromeček a podobně.
Když návštěva po půldruhé hodině končila, vládla v jídelně charitního domova, kde
se akce konala, radostná vánoční atmosféra a všechny stoly byly plné dárků.

77

78

79

80

Z obecního úřadu za rok 2010
Matrika, ohlašovna
Matrika eviduje v tomto roce celkový počet uzavřených manželství 45, z toho
civilních 23 a církevních 22. Celkový počet narozených dětí je 34, úmrtí 62
Nejstarším občanem je paní Anastázie Krokrová 99 let.
Komise pro projednání přestupků
Komise řešila v roce 2010 10 přestupků, z toho 1. přestupek proti pořádku ve státní
správě a územní samosprávě, 1 přestupek proti veřejnému pořádku, a 8 přestupků
proti občanskému soužití.
Stavební úřad
Stavební úřad vydal v roce 2010 43 územních rozhodnutí, 65 územních souhlasů, 36
stavebních povolení, 47 sdělení k ohlášeným stavbám, 6 povolení změn staveb před
dokončením, 13 kolaudačních rozhodnutí, 12 kolaudačních souhlasů, 31 oznámení o
užívání staveb, 4 povolení demolic staveb, 12 ostatních rozhodnutí, 68 ostatních
vydaných opatření.
Rozpočet obce
Obec v roce 2010 hospodařila takto:
Příjmy v tis. Kč
Daňové
V tom: daň z příjmu fyzických osob
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
správní poplatky
ostatní daně a poplatky
Nedaňové
Kapitálové (příjmy z prodeje majetku)
Transfery
V tom: od kraje

35 470
8 589
7 640
15 055
1 497
256
2 433
2 453
343
10 306
64

od obcí

541

z všeobecné pokladní správy

170

v rámci souhrnného dotačního vztahu
ze státního rozpočtu
od regionální rady

3974
572
4 985
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Výdaje v tis. Kč
Běžné

40 548

V tom: silnice a chodníky
dopravní obslužnost
odvádění a čištění odpadních vod

3 216
1 003
485

mateřské školy

1 000

základní školy

5 360

knihovna

458

kultura

675

tělovýchova

286

bytové a nebytové hospodářství

150

veřejné osvětlení
pohřebnictví
sběr a svoz komunálního odpadu

1 171
196
3 641

veřejně prospěšné práce

654

požární ochrana

388

místní správa a zastupitelstvo
ostatní

9 707
12 158

Kapitálové (investiční)

10 225

v tom: silnice a chodníky

0

odvádění a čištění odpadních vod

2 270

úprava vodního toku

0

tělovýchova

67

pozemky
dopravní prostředky
ostatní

0
692
7 196

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 na Ludgeřovice v roce 2010
Viz příloha 5
Zápis do kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 zpracoval kronikář
Ing. Adolf Vjačka
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