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Rok 2016
Byl to pro Ludgeřovice úspěšný rok. Podařilo se v první řadě úspěšně dokončit čtyři
významné investiční akce:
Byla to především velká rekonstrukce a přístavba budovy tzv. Dolní školy včetně
úpravy školního pozemku a dovybavení o moderní školní hřiště. Celá tato akce
začala na podzim 2015 a byla dokončena v létě 2016, 1. září 2016 zde začalo
normální vyučování a to v 1. třídě základní školy a v jedné třídě mateřské školy.
Pod zdravotním střediskem u kostela bylo na jaře 2016 vybudováno a dětem do
užívání předáno nové velké, moderní dětské hřiště.
Před budovou základní školy u obecního úřadu bylo vybudováno a 1. září 2016
zprovozněno obratiště, které významně usnadnilo rodičům dovoz dětí do školy a
jejich odvoz ze školy.
Pro ludgeřovické hasiče se podařilo získat nové dobře vybavené velké nákladní
terénní hasičské auto s cisternou.
Významné je, že i po těchto nákladných investicích je obec, zejména díky úspěšně
získaným a využitým dotacím od EÚ, státu i kraje, zcela bez dluhů.
Dobře pokračovalo i připojování domů k nově vybudované splaškové kanalizace.
K 31.12.2016 už bylo připojeno 1150 domů, dosud není připojeno jen několik
desítek budov neobydlených nebo majitelů - opozdilců.
Fotbalové mužstvo TJ Ludgeřovice nejenže postoupilo do IA třídy a dokonce jako
nováček v této vyšší třídě vyhrálo i její podzimní část.
Přetrvávají však zejména tyto problémy:
Znečišťování ovzduší v obci z lokálních topenišť. V některých rodinných domcích
stále spalují nevhodná pevná paliva, nebo mají nevhodný kotel, případně obojí.
Snad v nejbližších letech situaci zlepší tzv. „kotlíková dotace“ na nákup nových
kotlů a přísnější právní předpisy.
Stále nezačala stavba centra obce na Menšíkové louce, od něhož se především
čeká, že tam bude nová pošta. Provoz stávající pošty přináší nemalé problémy
s bezpečností dopravy.
V dolní polovině obce chybí obchod s potravinářským zbožím, což výrazně vadí
především starším občanům.
Bezpečnost provozu na komunikacích v obci je stále nedostatečná vinou
neukázněných řidičů.
Obec nepostihla žádná přírodní pohroma.
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Počasí
Leden:
Počasí v novém roce pokračovalo v mrazivých dnech, které začaly o vánocích. Celodenní
mrazy vydržely až do 7. ledna, v noci se pohybovaly od -2 do -12, ve dne od -8 do -1 ºC.
Druhé období celodenních mrazů začalo 17. a pokračovalo až do 24. ledna. Nejchladněji
bylo 23., kdy bylo po jasné noci -18 ºC, což byl největší mráz letošní zimy. Celkem bylo
v lednu 23 mrazivých nocí a 15 mrazivých dnů. Bylo 7, jasných nebo polojasných dnů.
Sněžilo jen třikrát a to 5., 16. a 24., sněhová pokrývka nikdy nedosáhla 10 cm. Byl to suchý
měsíc, pořádně vůbec nepršelo. Celkově byl leden studený, suchý, slunce bylo málo.

Únor:
Byl to teplý, ale temný únor. V noci klesly teploty pod nulu jen 3x ve dnech 25. až 27., kdy
bylo kolem -5 ºC. Odpolední teploty byly po celý měsíc nad nulou, 5x dokonce přesáhly +10,
nejtepleji bylo 22., kdy dosáhla +14 ºC. Jasné nebo polojasné dny byly jenom 3 a to v první
polovině měsíce. Vůbec nesněžilo, zato 4x vydatně pršelo.
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Březen:
Noci byly o dost chladnější než v únoru, teploty klesly 8x pod nulu a jinak byly poměrně
těsně nad nulou. Všechny denní teploty byly nad nulou, 10x přesáhly +10 ºC, z toho 3x
kolem +15 ºC, v poslední březnový den bylo nejtepleji a to +22 ºC. Byl to velmi suchý měsíc,
a i když bylo více než 20 dnů zataženo, pořádně nepršelo vůbec, bylo jen několik slabých
přeháněk. Bylo 7 jasných nebo polojasných dnů.

Duben:
Ranní teploty ještě 7x klesly mírně pod nulu, jen 2x dosáhly +10 ºC. Odpolední teploty se
pohybovaly ve velkém rozpětí od +6 do +25 ºC, z toho 7x nad +20 ºC. 4x vydatně pršelo, 12
dnů bylo jasných nebo polojasných. Byl to pro zemědělce i zahrádkáře dobrý měsíc, bylo na
duben dost slunce, tepla i vláhy. Ranní mrazíky byly slabé, takže příliš neškodily.
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Květen:
Májoví „zmrzlí muži“ se letos vůbec nedostavili, ranní teploty nikdy neklesly pod +6 ºC, 12x
byly v intervalu +10 až +15 ºC. Odpolední teploty nikdy neklesly pod +10 ºC, Ve druhé
polovině měsíce 10x mírně přesáhly +20 ºC. Bylo 14 jasných nebo polojasných dnů. Celkem
pět dnů bylo se slabými přeháňkami, jen 29. byla v poledne bouřka s dvouhodinovým
lijákem. Vytrvalý déšť nebyl žádný. Letošní máj byl krásný, teplý s dostatkem slunečního
svitu, jen vláhy bylo málo.
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Červen:
Ranní teploty byly jen 2x mírně pod +10 ºC a to v první dekádě. 25. byla nejteplejší noc, ráno
bylo +24 ºC. Odpolední teploty byly jen 3x mírně pod +20 ºC, ve dnech 23. až 25. byly nad
+30 ºC, z toho 2x +34 ºC. Bylo 13 jasných nebo polojasných dnů, po 4 dny slušně pršelo. 16.
byl silný vítr, lámal větve stromů, např. Na Návsi „U vrby“ spadla velká tlustá větev na el.
vedení, museli zasahovat hasiči a elektrikáři. Byl to hezký letní měsíc s dostatkem tepla,
slunce i vláhy.

Celkově:
Na počasí v první polovině roku nemáme důvod si stěžovat. Leden byl sice dost studený a
temný, to ale k zimě patří. Snad jen vláhy bylo méně, než by bylo optimální, a to jak sněhu,
tak deště.
Červenec:
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První dekáda byla správně letní. Většinou bylo polojasno, odpolední teploty 3x dosáhly
+30ºC, v ostatní dny +21 až +25ºC, v noci pak v intervalu +10 až +17ºC.
Ve druhé dekádě bylo slunce mnohem méně, jen dva dny byly polojasné. Sedm dnů bylo
s deštěm nebo přeháňkami, jedenáctého byly bouřky se silným větrem a i s kroupami, které
na zahradách dost poničily ovoce. První tři dny se ještě odpolední teploty držely nad +25ºC,
v dalších dnech byly těsně nad +20ºC. Noční teploty byly kolem +15ºC.
Třetí dekáda se vrátila k slunečnému letnímu počasí. Jasno nebo polojasno bylo 7 dnů. 3x
poměrně vydatně pršelo. 26. v podvečer byl silný hodinu trvající liják, který po dlouhé době
zcela zaplnil koryto potoka, voda zatekla do několika zahrad a sklepů. Po celou dekádu byly
odpolední teploty kolem +25ºC, noční těsně nad +15ºC.
Srpen:
Byl mnohem chladnější, než srpen 2015, odpolední teploty jen jednou dosáhly +30ºC, 4x
dosáhly+25 ºC, jinak byly těsně nad +20ºC. Noční teploty byly 4x pod +10ºC, 8x přes +15ºC,
jen jednou bylo+21 ºC. 15 dnů bylo jasných nebo polojasných. Pršelo po tři dny. 29.
odpoledne byla dvaceti minutová průtrž mračen. Třikrát byly slabé přeháňky.

Září:
Byl to teplý, suchý a slunečný měsíc. Odpolední teploty ještě byly 10x nad +25ºC, 9x 20 až
24ºC, nikdy neklesly pod +15ºC. Ranní teploty byly 20x nad +10ºC, nikdy neklesly pod+5 ºC.
19 dnů bylo jasných nebo polojasných, nepršelo, jen po tři dny byly slabé přeháňky.

7

Říjen:
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Byl to chladný, mokrý měsíc bez slunce. Byl to drsný přechod od teplého a slunečného léta
k nevlídnému podzimu. Jen dva dny byly polojasné, dvacet dnů bylo zatažených, šest dnů
propršelo, osm dnů bylo přeháňkových. Ranní mrazíky nebyly, k nule se teplota přiblížila 2x,
17x byla do +5ºC, jen 3x dosáhla +10ºC. Odpolední teploty byly 16x pod +10ºC, jen
v prvních dvou dnech měsíce se přiblížily k +20ºC.
Listopad:

V listopadu pokračovalo říjnové nevlídné studené a temné počasí bez sluníčka. Dál se
ochladilo a bylo 11 ranních mrazíků, první 4.11. Byly v rozmezí -1až -4ºC, v poslední den
měsíce mráz vydržel celý den, odpoledne bylo -1ºC. V ostatních dnech byly ranní teploty
většinou do +5ºC, 8x mírně překročily+5 ºC, z toho 2x se přiblížily k +10ºC. Odpolední teploty
se 3x přiblížily k +15ºC, 6x k +10ºC, 16x byly do +5ºC. Jasné a polojasné dny byly celkem 4.
Po 5 dnů byly slabé přeháňky deště, někdy se v nich objevily i sněhové vločky, sníh nikdy
nevytvořil ani centimetrovou vrstvu. Více pršelo 2x a to v posledním týdnu měsíce. Řada dní
byla hodně větrných, vítr se 2x silou blížil k vichřici.
Prosinec:
Ranní teploty byly jen 8x mírně nad nulou do +5ºC, v ostatních dnech byl ráno mráz od -1 do
-8 ºC. 8x byl mráz celodenní, jinak byly odpolední teploty do +5ºC, jednou bylo +8ºC.
Jasných nebo polojasných dnů bylo 8. 1.12. byly sněhové přeháňky, napadlo 5cm sněhu,
byla to první sněhová pokrývka zimy. Pršelo jen jednou a to 12.12. Jinak to byl suchý a
hodně větrný měsíc.
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Celkově:
Druhá polovina roku 2016 byla ve srovnání s minulými dvěma roky výrazně chladnější a ve
4. čtvrtletí mnohem nevlídnější, jako by se počasí chystalo na mnohem tvrdší zimu, než na
jakou jsme byli v posledních pěti letech zvyklí. Na druhé straně bylo výrazně víc vláhy než
v minulém roce, nastřádaný vláhový deficit z minulých let se však zdaleka nevyrovnal.

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

V lednu:
Vážení spoluobčané,
věřím, že jsme společně všichni úspěšně vstoupili do roku 2016 a nyní se setkáváme nad
prvním letošním číslem našeho Zpravodaje.
Jaký vlastně byl minulý rok? Z pohledu obce si troufám tvrdit, že určitě úspěšný. Po více než
čtyřech letech se nám konečně podařilo získat dotaci na rekonstrukci a přístavbu tzv. Dolní
školy. Po opakovaných neúspěších na Ministerstvu financí jsem nakonec „prorazil“ na
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Opět se podařilo získat dotace ze Státního
fondu životního prostředí na zpracování biodpadu, tentokrát na pořízení 400 kusů
kompostérů pro naše občany a navíc 5 kontejnerů na svoz bioodpadu pro Technické služby.
Podařilo se také opravit další komunikace v majetku obce a dokončit opravu hlavního tahu
přes naši obec do Petřkovic. Za největší úspěch ovšem považuji, že jsme dokázali přes
výstavbu splaškové kanalizace v hodnotě více než 412 milionů korun na konci roku 2015
vyjít s obecním rozpočtem zcela bez dluhů. Na straně druhé byl loňský rok také rokem ztrát a
smutku. Bohužel nás opustili dva kolegové, kteří řadu let byli jedněmi z nejaktivnějších
10

v rozvoji Ludgeřovic – člen rady obce MUDr. Petr Bělan a místostarosta obce Mgr. Pavel
Lokaj.
V roce 2016 nás opět čeká realizace celé řady projektů. Právě nulové zadlužení nám
umožnilo schválit rozpočet obce na tento rok s investicemi v částce cca 40 milionů korun,
přičemž můžeme využít opět výhodného revolvingového úvěru. Počítáme s již výše
uvedeným dokončením rekonstrukce tzv. Dolní školy, kde bude 1. 9. 2016 opět zahájen
provoz ZŠ i oddělení MŠ. Jsou připraveny finance na zasíťování pozemků nad rybníky, kde
se konečně podařilo dořešit problémy s pozemky Lesů ČR. Další dlouho očekávanou
stavbou bude výstavba dětského hřiště pod zdravotním střediskem a značné množství peněz
je alokováno na další opravy cest, či stavbu chodníků na Vrablovci. Hasiči se mohou těšit na
nové cisternové vozidlo, přičemž část pořizovací ceny pokryje získaná dotace ve výši 2,5
milionu Kč. Jak vidno, nudit se určitě nebudeme…
Několik občanů se mne v posledních dnech ptalo, proč jsme nechali vykácet všechny stromy
v pískovně u ulice Lípová? Především musím říci, že stromy nenechala vykácet obec,
protože pozemek obci vůbec nepatří, ale je v soukromých rukou. Majitelem je nyní
společnost, podnikající v oblasti nemovitostí a ta zde plánuje sanaci území, spočívající
v odtěžení stromového porostu, postupný úklid a úpravu sklonu pozemku. Následně počítá
s tím, že během cca 5 let by zde připravila pozemky pro výstavbu rodinných domů. Jak vidno
z výše uvedeného, obec skutečně s tímto kácením stromů nemá nic společného.

V únoru:
Vážení spoluobčané,
Stejně jako v předchozích letech, i letos zahájil plesovou sezónu reprezentační ples obce.
Zcela zaplněný sál letos nastartoval plesový maratón v sobotu 9. ledna 2016, kdy jsme si
užili již XIV. reprezentační ples. Určitě musím poděkovat všem pracovníkům obce, kteří se
na plesu podíleli, za jeho skvělou organizaci a také všem sponzorům. Díky jejich darům
mimořádně bohatá tombola opět překonala své maximum z loňského roku. Velkou poklonu
také zaslouží hudební skupina TNT, skvělá byla rovněž vystoupení mažoretek a Bolatických
bobrů. Držím palce všem pořadatelům dalších plesů, ať se také jejich plesy vydaří
k všeobecné spokojenosti.
Seznam sponzorů XIV. reprezentačního plesu obce Ludgeřovice
ŠKODA VAGONKA a.s.
MV STAVBY Vjačka s.r.o.
MUDr. Erich Pudich
ORZO Security, s.r.o.- p. Teodor Reinhold
Optika KAČMAŘ s.r.o.
MUDr. Taťána a Jiří Kačmařovi s.r.o.
SYSTÉM PERSONAL GUARD s.r.o. – p. Regína Jedlovcová
České dráhy a.s.
LIBROS – p. Libor Václavík
Stavby Škrobánek s.r.o.
Elektromontáže Gajdečka – p. Jindřich Gajdečka
Restaurace GREEN HOTEL Ostrava-Petřkovice
Elektro Paskuda – p. Pavel Paskuda
CK Maxner – p. Radovan Maxner
ZDROJ Fryštacký – p. Alois Fryštacký
MOTOBAR 46 Ludgeřovice
Technické služby Ludgeřovice
Drogerie DUO Duha s.r.o. – p. Martina Černíková
Fa Richard a Marie Janošovi
Hostinec a penzion u sv. Mikuláše Hať – manželé Hawlikovi
VOTOP - p. Miroslav Strachota
za200.cz – internet pro domácnost – p. Jan Šafarčík
El-eko Píšť – p. Jan Ondruš
Kamenické práce – p. Miroslav Konetzny
BK Klima – p. Břetislav Kaňa
Řeznictví Janus
Karosárna Janoš – p. Jan Janoš
Fa Beinhauer Petr

Zahradnické služby – p. Erich Adamčík
Malnat – p. Jiří Janoš
Mgr. Daniel Havlík
Ing. Alena Janošová
Ing. Jiří Hofrichter starší
p. Pavel Kramný MBA
p. Filip Talaczek
Manželé Edita a Přemysl Váňovi
Ing. Jan Vjačka
Manželé Monika a Kamil Kolenkovi
Opravy a úpravy oděvů – p. Dana Dvořáková
Moravskoslezský kraj
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Selský dvůr - p. Jan Ostárek a p. Miroslav Ostárek
Salón Šárka – p. Šárka Smolková a p. Pavla Hudeczková
Pekárna M&K Šilheřovice – p. Karel Lipinský
Pekařství Velička
Restaurace Obecní dům – p. Marek Myslivec
Lékárna U sv. Mikuláše
Lékárna MAGNOLIA
Kosmetika OL Jana – p. Jana Olšáková
KMB barvy – p. Kamil Biskup
Květinářství – p. Miluše Václavíková
TARRA Pyrotechnik
Centrum zdraví a výživy – p. Ondřej Kunčický
Autokosmetika, úklidové služby – p. Helmut Šafarčík
Vínko Konečný – p. Radek Konečný

Fa Janoš Marek
Fa Věra Pieranová
Pneuservis Pieran
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V březnu:
Vážení spoluobčané,
po letošní vcelku mírné zimě se postupně propracováváme k jarnímu období roku, které
každoročně také souvisí s jarním úklidem. Také letos je již připravována celostátní akce
Ukliďme Česko, která proběhne v sobotu 16. dubna 2016. Rád bych zapojil do výše
zmíněné akce také naše občany, proto již nyní sestavuji dobrovolnický tým zájemců.
Pokud tedy máte zájem, přihlaste se, prosím, na -email starosta@ludgerovice.cz, kde
uveďte své jméno, kontaktní adresu a telefon. Termín přihlášení je do 20. 3. 2016.
Věřím, že se alespoň pár dobrovolníků na úklid obce sesbírá. Samozřejmě Vás také chci
vyzvat, pokud víte o nějaké černé skládce, abyste ji rovněž nahlásili na můj e-mail.
V posledních letech se nám v obci daří meziročně stále více a lépe třídit domovní odpad.
Loni jsme také změnili společnost, která v Ludgeřovicích sbírá nepotřebné oblečení a textil.
V současné době je to společnost TextilEco, a.s. Ta nám zaslala výsledky sběru za rok 2015
a věřte, že se nám podařilo společně takto vytřídit k dalšímu použití celkem 7 243 kg textilu.
Je to velmi hezké číslo i vzhledem k tomu, že mnozí z nás také ještě nepotřebné oblečení
vozí například do charitního šatníku v Hlučíně. Určitě je mnohem lepší i poničené oblečení
dát právě do těchto kontejnerů, než je vyhodit do popelnic a tím i na skládku. I textil, který již
nelze jinak použít, se dá dále zpracovávat, často v chráněných dílnách.
Jsem velmi potěšen, že na stránkách Zpravodaje mohu opět poděkovat dárcům krve z naší
obce. Český červený kříž nám oznámil, že Zlatým křížem I. třídy byl oceněn za 160
bezplatných odběrů pan Roman Buchta a Zlatým křížem II. třídy za 120 odběrů pan Jan
Jurček a pan Radek Kaňa. Všichni tři si zaslouží obrovské ocenění nás všech. Děkujeme!!!
V dubnu:
Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás se mne dotazovali na tzv. kotlíkové dotace a možnost jejich získání.
Pochopitelně jsem rád, že projevujete o tyto dotace zájem, neboť každý vyměněný kotel
přináší také lepší ovzduší v naší obci.
V první vlně dotace na kotle měl Moravskoslezský kraj připraveno pro své občany 490
milionů Kč. Musím ovšem říci, že zájem nás velmi příjemně potěšil a celá částka byla
vyčerpána během deseti dnů. I tak jsme ještě na krajském úřadě přijímali další žádosti s tím,
že jsme připraveni přidat z rozpočtu kraje navíc ještě 100 milionů korun. Částka 590 milionů
korun byla však vyčerpána ještě před koncem března a nyní je další příjem žádostí již
zastaven. Další zájemci však strach mít nemusí, neboť pro Moravskoslezský kraj je celkem
alokováno 1,4 miliardy Kč, což znamená, že očekáváme vypsání další výzvy. Zájemcům
rozhodně doporučuji, aby si pro jistotu už nyní připravovali veškeré potřebné podklady, aby
na další výzvu mohli reagovat hned v prvních dnech dalšího kola podávání žádostí.
V Ludgeřovicích v právě ukončené výzvě podalo žádost o dotaci na výměnu kotle celkem 46
občanů. Vzhledem k dobrému hospodaření obce v minulém roce jsme se rozhodli také my
našim spoluobčanům pomoci, proto jsem na posledním zasedání Zastupitelstva obce podal
návrh na vyčlenění částky 300.000,- Kč z rozpočtu obce, která bude sloužit na pokrytí 5 %
uznatelných nákladů navíc každému úspěšnému žadateli o výměnu kotle z Ludgeřovic. Jsem
velmi rád, že tento návrh se setkal s jednomyslnou podporou všech zastupitelů. Nyní
připravujeme přesná pravidla pro poskytnutí dotací, o nichž budete průběžně informováni.
Ještě musím dodat, že právě na Hlučínsku je vůbec nejvíce žadatelů v přepočtu na počet
obyvatel celého kraje. Je tedy vidět, že nám „na Prajzké“ určitě není lhostejné, co zejména
v zimě dýcháme.
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Stejně jako v minulém čísle Zpravodaje mohu opět poděkovat dárcům krve z naší obce. Na
základě oznámení Českého červeného kříže byli Zlatým křížem III. třídy za 80
bezplatných odběrů oceněni paní Libuše Krhutová, pan Rostislav Konečný a pan Karel
Pavlenka. Všichni tři byli oceněni rovněž vedením obce Ludgeřovice a za svůj šlechetný
postoj si zaslouží poděkování a ocenění nás všech! Díky!!!
V květnu:
Vážení spoluobčané,
v březnovém čísle Zpravodaje jsem všechny spoluobčany obce vyzval k dobrovolné účasti
na celostátní akci Ukliďme Česko. Pro úklid byla vytipována dvě místa – svah se stromy nad
Menšíkové loukou a propojná komunikace z ulice Vrablovecká naproti provozovny
společnosti HP Trend směrem k rybníkům. S napětím jsem čekal, kolik se přihlásí
dobrovolníků. Přiznám se, že jsem jich určitě čekal více. V sobotu 16. dubna se úklidu
dvou zmíněných lokalit zúčastnili: Lukáš Křemen, Michal Křemen s dcerou Viktorií,
Adéla Hrůzová a Zuzana Bajgarová se synem Radovanem. Svou ruku k dílu přiložila i
Kateřina Geryková z televize POLAR, která přišla natáčet o úklidu v obci reportáž a
v pondělí také zaměstnanci Technických služeb Ludgeřovice, kteří sesbíraný odpad
následně zlikvidovali. Důchodci na Vrablovci se pak dohodli, že každý uklidí před
svým domem, což učinili také někteří občané Ludgeřovic. Všem jmenovaným patří
obrovský dík, že měli chuť se spolu se mnou do úklidu pustit a ukázali tak, že jim
vzhled obce není lhostejný. Celkem jsme sesbírali 19 pytlů odpadu a k nim navíc 4
pneumatiky, množství stavebního odpadu. Raritou byl určitě starý stan, autoplachta, bohužel
však také dvě injekční stříkačky a asi 40 prázdných balení od Panadolu grip. U dvou
posledních položek raději nedomýšlím, k čemu asi sloužily… Na straně jedné jsem rád, že
v Ludgeřovicích není mnoho míst k podobnému úklidu, na straně druhé mne přece jen mrzí,
že se nezapojilo více občanů.
V dubnovém Zpravodaji jsem psal o úspěšném Šipkovém klubu Ludgeřovice DC, který
bojoval o postup do první ligy. Nyní mohu prohlásit: „Podařilo se!“ Naši hráči s velkým
přehledem zvládli závěr sezóny a již tři kola před koncem potvrdili svou suverenitu jasným
vítězstvím ve druhé lize. Určitě si zaslouží naši velkou gratulaci a poděkování za
reprezentaci obce Ludgeřovice!
V červnu:
Vážení spoluobčané,
květen je vždy zmiňován jako měsíc lásky. V naší obci k ní přidáváme také práci pro rozvoj
Ludgeřovic. Zmíním se v této souvislosti o třech událostech a děkuji všem, kteří se s láskou
podíleli na jejich přípravě.
Tou první byly oslavy 70 let fotbalu. Většina těch, kteří se kolem fotbalu pohybují, pracuje
skutečně s láskou a nezištně. V sobotu i neděli si všichni přítomní oslav určitě užili, jednak
díky výhře našich mužů nad Staříčí 6:0, jednak díky nedělnímu zápasu s bývalými hráči
Baníku Ostrava, který se prezentoval ve skutečně hvězdné sestavě. Jen škoda, že v neděli
nepřišlo více lidí, přece jen si tyto oslavy dle mého názoru zasloužily ještě větší ohlas. Věřím,
že tou hlavní „třešničkou na dortu oslav“ bude postup mužů do 1. A třídy.
Druhou událostí bylo zejména pro maminky a jejich děti otevření dětského hřiště pod
zdravotním střediskem. Díky výborně zvládnuté práci společnosti MV Stavby Vjačka jsme
toto hřiště mohli otevřít dříve, než v původně plánovaný termín na Den dětí. Že je zájem o
hřiště obrovský, jsme se přesvědčovali již při stavbě, kdy nejen děti, ale i mnozí rodiče
riskovali a vstupovali na staveniště, aby herní prvky již otestovali v praxi. V sobotu 21. května
se všichni dočkali a věřím, že si teď děti hřiště náležitě užijí. Celková investice činí
2.134.376,- Kč, v následujících dnech ještě budeme instalovat u hřiště kamery, abychom
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hřiště chránili před vandalismem. Doufám však, že v Ludgeřovicích ukážeme, jak si umíme
obecního majetku vážit.
Třetí událostí byl koncert Janáčkova máje v sobotu 21. května. Varhanní recitál v podání
mistra Tomáše Mihalíka se zpěvem sopranistky Evy Dřízgové Jirušové byl skutečně
úchvatný a všichni přítomní byli právem nadšeni. Osobně pokládám letošní koncert za jeden
z nejlepších v historii, stejně tak jej hodnotili zástupci delegací z partnerských měst V4,
slovenského Tisovce a maďarského Putnoku. Kdo nepřišel, může pouze litovat ...
V červenci:
Vážení spoluobčané,
stálým tématem diskuzí i dotazů občanů je napojení na splaškovou kanalizaci. Musím říci, že
zejména v posledních dvou měsících jsme se posunuli opravdu mílovými kroky kupředu a
nyní je napojeno již více než 1.000 nemovitostí. Přesto však zbývá cca 200 majitelů domů,
které napojeny na splaškovou kanalizaci nejsou. Tato situace byla předmětem diskuze také
na posledním jednání Zastupitelstva obce. Nyní ve spolupráci s pracovníky Odboru životního
prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín připravujeme seznam
nenapojených nemovitostí, u kterých bude postupně prováděna kontrola, jak nakládají
s odpadními vodami. Zároveň budeme také pravděpodobně pomocí speciálních dýmových
patron nebo vyvíječe páry kontrolovat, zda občané napojili skutečně pouze splaškovou
kanalizaci nebo „načerno“ i kanalizaci dešťovou.
Když jsem v červnovém vydání Zpravodaje vyjádřil víru, že naši fotbalisté díky skvěle
rozehrané sezóně postoupí letos do 1. A třídy, netušil jsem, jak suverénní vítězství to
nakonec bude. Jsem velice rád, že postup byl korunován i nejvyšším bodovým ziskem ze
všech postupujících mužstev ze čtyř skupin 1. B třídy. O dominanci našeho mužstva svědčí
také skutečnost, že z 26 utkání pouze jednou prohráli, 6x remizovali a hned 19x odcházeli
z hřiště s vítězným pokřikem. Kluci si určitě zaslouží zasloužené velké poděkování za
výbornou reprezentaci obce. Věřím, že si mnoho fotbalové radosti užijeme i v následující
sezóně.
Velké poděkování si zaslouží kolektiv pracovníků Základní a mateřské školy Ludgeřovice
v čele s panem ředitelem Mgr. Karlem Moricem za přípravu Dne otevřených dveří na tzv.
„Dolní škole“. Ve středu 15. 6. 2016 si měli možnost rekonstruovanou školu prohlédnout
zastupitelé a učitelé, ve čtvrtek 16. 6. 2016 pak široká veřejnost a zájem o prohlídku byl
skutečně velký. Jsem potěšen množstvím kladných ohlasů, které hodnotily provedenou
rekonstrukci a přístavbu za velmi zdařilou. Už nyní se těším na 1. září, kdy zde uvítáme první
děti a škola tak zase po několika letech začne sloužit svému účelu.
V minulém čísle Zpravodaje jsem doufal, že naše nové Dětské hřiště pod zdravotním
střediskem bude ušetřeno od vandalismu. Bohužel, jak se ukazuje, doufal jsem marně.
V minulých dnech nějaký darebák částečně poškodil gumovou plachtu, kterou násilím prořízl.
Případ byl předán Policii ČR a rozhodli jsme se dále posílit kamerový systém. Věřím, že se
podaří onoho výtečníka vypátrat a exemplárně potrestat. Chceme přece, aby hřiště skutečně
sloužilo dětem.
Závěrem mi dovolte popřát všem dětem příjemné prožití prázdnin, nám „dospělákům“ pak
příjemnou dovolenou a všem občanům mnoho pohodových slunečných dnů.
V srpnu:
Vážení spoluobčané,
stejně jako v minulých letech, i letos jsme obdrželi od společnosti ASEKOL tzv.
environmentální vyúčtování. Jedná se o bilanci, kolik drobného elektroodpadu odevzdali
občané Ludgeřovic do speciálních červených kontejnerů rozmístěných po obci, v případě
větších kusů, například televizorů pak přímo do areálu Technických služeb pod budovou
pošty.
14

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že loni
občané odevzdali k recyklaci 36 televizí, 25 monitorů a 2 607,09 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako
jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme společně díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO² nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Zde jsou přesná čísla:
Společně jsme uspořili 72,03 MWh elektřiny, 4 668,78 litrů ropy, 288,14 m³ vody a 1,78
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 13,97 tun CO² a
produkci nebezpečných odpadů o 59,12 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má jednoznačně pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Vám všem, kteří tříděním takto zásadně přispíváte k ochraně životního
prostředí, patří skutečně obrovský dík.
Oproti loňskému roku jsme sesbírali v Ludgeřovicích o více než 7% více drobných
elektrospotřebičů, což je určitě velmi potěšující zpráva. Věřím, že rok 2016 bude
z tohoto pohledu opět lepší. Samozřejmě vím, že je stále možný prostor pro zlepšení a budu
rád, když kdokoli z Vás navrhne například další možné místo pro umístění červeného
kontejneru na elektroodpad a napomůže tak dalšímu zlepšení třídění v naší obci.
V září:
Vážení spoluobčané,
září je zejména pro naše děti školou povinné většinou trošku smutným měsícem, protože po
dvou měsících prázdnin jsou opět nuceny zvyknout si na „školní jízdní řád“. Pro nás na obci
je to ale měsíc, kdy se můžeme pochlubit, co jsme zase zvládli ve školách i školkách během
prázdnin zvelebit. Mimo již dlouho zmiňované rekonstrukce tzv. Dolní školy a jejího
slavnostního znovuotevření k 1. 9. 2016 jsme se snažili vyřešit problém s problematickým
dojezdem a parkováním u hlavní budovy školy, kde bývala po celý školní rok zejména ráno
před osmou hodinou velmi nepřehledná až nebezpečná dopravní situace. Ulice
Markvartovická je velmi frekventovaná, obecní parkoviště poměrně úzké a rodiče mají velké
problémy jak se zaparkováním auta, tak s jeho otočením na cestu zpět. Jistě jste si všimli,
že celé prázdniny se intenzivně pracovalo v prostoru před školou a výsledkem je nově
vybudované obratiště. Naší představou je, že rodiče, kteří své děti přivezou před
školu, přijedou na toto obratiště, děti vystoupí a rodiče se jako na kruhovém objezdu
s autem pohodlně otočí a bez nebezpečných manévrů odjedou. V době od 6:30 do 8:00
hod. proto bude zvednutá i vstupní závora do areálu školy. Věřím, že toto řešení výrazně
zlepší problematickou situaci a provoz bude také mnohem plynulejší.
Dalším krokem ke zlepšení dostupnosti našich škol, tentokrát pro zájemce o docházku do
„Dolní školy“ z Petřkovic nebo Koblova, je nově zajištěné zastavování autobusu č. 52 (školní
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spoj s odjezdem 7:33 hod. z Koblova směr Petřkovice náměstí) na zastávce „Motel Taxi“,
kde autobus dnes stejně projíždí a otáčí se zde zpět na Ostravu. Děti, které do školy budou
případně docházet, tak mají zajištěn plynulý příchod do školy bez nutnosti přecházení
vozovky.
Mnozí z Vás se stále ptají na dění kolem bývalé pískovny na ulici Lípová. Vadí Vám zejména
velký provoz nákladních vozidel, hluk a znečištění. Musím říci, že tzv. „stará pískovna“ je
v soukromém vlastnictví a pozemky jsou územním plánem určeny jako plochy obytné
smíšené s hlavním využitím pro zástavbu rodinnými domy. Tyto pozemky byly původně
v majetku obce Ludgeřovice, rozhodnutím Zastupitelstva obce Ludgeřovice dne 17. 8. 1995
však byly prodány soukromému subjektu za cenu 308 968,- Kč jako ostatní půda neplodná.
Následně byly tyto pozemky zařazeny rozhodnutím Zastupitelstva obce Ludgeřovice dne 27.
3. 1996 do územního plánu jako plochy obytné smíšené s hlavním využitím pro zástavbu
rodinnými domy, čímž byly pochopitelně také značně zhodnoceny. Obec tak přišla o možnost
nakládat s výše uvedenými pozemky dle vlastních úvah a možností. Osobně považuji tento
krok tehdejšího zastupitelstva obce za strategicky chybný i vzhledem k dalším možnostem
rozvoje obce v této lokalitě. V předchozích dvou letech jsem proto také jednal s vlastníky
zmíněných pozemků o možnosti zpětného odkupu, ovšem vzhledem k požadavkům
vlastníků na odkup v ceně znaleckého posudku ve výši 2 289 095,- Kč k dohodě nedošlo.
Následně byly pozemky prodány současným majitelům, kteří postupují v souladu se
schváleným územním plánem. Práce, které zde probíhají, spadají do režimu terénních
úprav za účelem přípravy území pro budoucí výstavbu. Tyto terénní úpravy prošly dle
sdělení Odboru stavební a silniční správní úřad Obecního úřadu Ludgeřovice
schvalovacím procesem dle zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu („stavební zákon“) a byly povoleny opatřením čj. LUDG/07372/2016-Kon ze dne 30.
10. 2015.
Se současnými majiteli i společností SADOCH s.r.o., která realizuje samotné terénní úpravy,
jsem rovněž několikrát jednal. Opakovaně jsem také zastavil navážení zemin vzhledem
k vysoké prašnosti a nedostatečnému úklidu komunikace, a to dokonce i ve spolupráci
s hlídkou Policie ČR. S vedením společnosti je dohodnuto čištění komunikace ulice Lípová i
samotných automobilů vyjíždějících z bývalé pískovny tak, aby nedocházelo ke znečišťování
inkriminované komunikace. Také jsem nařídil zastavení terénních úprav tzv. vibračním
válcem, který způsoboval chvění a otřesy v přilehlých nemovitostech. Obec Ludgeřovice se
na výše uvedené stavební činnosti nijak nepodílí. Navážení zemin i postup prací jsou
pravidelně kontrolovány zaměstnanci Obecního úřadu Ludgeřovice.
Po několika měsících relativního klidu se v naší obci opět začínají objevovat lidé, kteří
obcházejí domy a nabízejí levný plyn nebo elektřinu. Dle sdělení spoluobčanů
tentokrát údajně tvrdí, že pracují pro RWE. Také jsme byli upozorněni na pohyb
dalších lidí, kteří údajně nabízejí odvoz železa do sběru, několikrát však vstoupili bez
vyzvání na zahrady a dokonce do domů, kde je již podezření na páchání trestné
činnosti. Znovu Vás tedy všechny vyzývám k velké opatrnosti a pozornosti. V naší
obci nikdo nemá co nabízet, platí zde zákaz podomního prodeje! Pokud se s takovými
lidmi setkáte, neprodleně proto kontaktujte zaměstnance obce nebo lépe přímo Policii
ČR.
V říjnu:
Vážení spoluobčané,
také měsíc září byl ve znamení několika zajímavých akcí. Tou první, o které se chci zmínit,
byla již tradiční hasičská soutěž Firefighters Challenge spojená s dopolední TFA Mladého
hasiče, která se konala v sobotu 3. září. O výsledcích a hodnocení se dočtete dále ve
Zpravodaji. Za sebe musím skutečně smeknout před všemi startujícími – juniory, dorostenci,
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ženami i muži. Každý, kdo se na trať vydal, ze sebe dostal opravdu maximum, již samotné
překonání trati je výhrou pro všechny. Jsem rád, že tato soutěž má tradici a děkuji všem
pořadatelům za její pořádání.
Další akcí byl koncert Svatováclavského hudebního festivalu v našem nádherném kostele
v sobotu 17. září. Tentokrát nás poctil svým vystoupením pan Marek Eben a mne velmi mrzí,
že ačkoli jsem poskytl koncertu záštitu, nemohl jsem se ho tentokrát pro pracovní
zaneprázdnění zúčastnit. Jen pohled na fotografie plného kostela a rozhovory s několika
účastníky mi potvrdily, že se jednalo o silný umělecký zážitek.
Chci se zmínit ještě o jedné akci ze soboty 17. září. Byl jí již tradiční turnaj fotbalových
přípravek pod záštitou MO ČSSD Ludgeřovice, letos však poprvé jako „Memoriál
MUDr. Petra Bělana“. Moc děkuji všem svým kolegům za perfektní organizaci turnaje,
rozhodčím za skutečně výborné výkony, manželům Kolenkovým za zajištění občerstvení pro
všechny zúčastněné a pochopitelně mužstvům za účast. Velmi mne potěšilo, že pozvání na
turnaj přijala Jana Bělanová se syny, která na závěr předala poháry a medaile hráčům i
týmům. Byla to určitě parádní vzpomínka na našeho dlouholetého kolegu a kamaráda.
Jistě jste zaregistrovali, že obecní kamerový systém je opět rozšířen. Jak jsem již dříve
avizoval, další kamery monitorují celé dětské hřiště pod zdravotním střediskem,
přístupové komunikace a také parkoviště před střediskem a u samoobsluhy. Také tyto
kamery jsou napojeny na záznamové zařízení, které slouží Policii ČR pro její potřeby.
Určitě je to další krok k posílení bezpečnosti v naší obci. Zároveň od 1. 10. 2016 máme
nově i správce hřiště, pana Miroslava Pröschla, kterému velmi děkuji, že se uvolil tuto
funkci vykonávat.
Na posledním jednání Zastupitelstva obce jsme opět měli možnost poděkovat dárci krve.
Tentokrát byl za 120 bezpříspěvkových odběrů krve oceněn pan Jan Vevjorka, který
obdržel od Českého červeného kříže Zlatý kříž II. třídy. Před takovými lidmi musíme
skutečně smeknout…
V listopadu:
Vážení spoluobčané,
ve dnech 7. - 8. října proběhly v celé České republice volby do Zastupitelstev krajů. Také
naše obec měla na jednotlivých kandidátních listinách hned několik kandidátů na posty
zastupitelů. Dva z nich také uspěli a stali se krajskými zastupiteli. Konkrétně jde o Ing. Petra
Baránka z KDU-ČSL a mé osoby za ČSSD. Výsledky najdete dále ve Zpravodaji. Velmi si
vážím Vaší podpory a moc děkuji za to obrovské množství preferenčních hlasů. Mohu Vám
slíbit, že i nadále budu s plným nasazením pracovat pro rozkvět Ludgeřovic a celého kraje.
S nástupem podzimu a topné sezóny se opět začaly objevovat stížnosti na „čmoudící“
komíny některých domů, jejichž majitelé si zjevně nedělají starosti s ochranou
životního prostředí a bezohledně zamořují vzduch v celé obci. Opět proto všechny
občany vyzývám, aby skutečně topili pouze uznanými a povolenými palivy. Odpad do
kotlů prostě nepatří!!! Za spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí
pokuta až 50 tisíc korun. Zároveň chci v této souvislosti upozornit na povinnou revizi
kotlů, která je zakotvena již od září 2012 v novele Zákona o ochraně ovzduší. Do konce
letošního roku je každý majitel domu povinen nechat udělat revizi topného zařízení
s příkonem od 10 do 300 kilowattů a teplovodním okruhem, což se dotýká většiny
kotlů na dřevo, uhlí nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému
bydlení i rekreaci. Revize se vztahuje rovněž na krbové vložky, jsou-li napojeny na
radiátory a s tepelným příkonem od 10 kilowattů výše. Základní prohlídka zabere
přibližně jednu hodinu, cena se pak pohybuje mezi 600 a 1.500 Kč. Zároveň technik po
revizi vystaví doklad o kontrole, kterým se majitel prokáže při výzvě z obce
s rozšířenou působností. Za nesplnění této povinnosti hrozí pak udělení pokuty až do
výše 20.000,- Kč. Seznam techniků oprávněných provádět revize lze najít na webové
stránce http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php nebo http://www.topenaridotace.cz/.
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V souvislosti s blížící se zimou také opět upozorňuji na poměrně častý problém se špatným
parkováním na ulicích. Pokud napadne sníh, skutečně mnohdy nejsme schopni zajistit
údržbu některých ulic, protože technika kolem špatně zaparkovaných vozidel neprojede.
Letos budou tyto přestupky více řešeny také ve spolupráci s Městskou policií Hlučín a byl
bych nerad, kdyby byla Policie nucena rozdávat pokuty.
V prosinci:
Vážení spoluobčané,
stalo se již tradicí, že každoročně rozsvěcujeme společně v sobotu před první Adventní
nedělí obecní vánoční strom. Tento strom obci vždy daruje někdo z našich spoluobčanů,
osoba s obcí spřízněná, nebo je to strom, který obci patří. Nejinak tomu bylo i letos. Vánoční
smrk tentokrát věnoval obci člen rady obce Mgr. Lubomír Bardaševský, za což mu patří naše
velké poděkování. Letos je osvětlení stromu opět o něco bohatší. Věřím, že se všem
opravdu líbí a strom důstojně reprezentuje.
Právě Vánoční trhy spolu s Vítáním zimy na Vrablovci a rozsvícením Vánočního stromu
v Ludgeřovicích zahájily předvánoční období. Postupně probíhá celá řada předvánočních
akcí ve škole, v Charitním domově, naše organizace a spolky se přidávají s Mikulášskou
nadílkou a nesmím zapomenout na tradiční Adventní koncert v kostele svatého Mikuláše.
Jak vidno, také v prosinci se v obci stále něco děje. Já osobně však tento předvánoční čas
vnímám jako příležitost k zastavení a zamyšlení nad celým proběhlým rokem a bilancí, co se
podařilo nebo naopak nepodařilo, a co nás čeká v roce příštím. Troufám si tvrdit, že to byl
opět rok pro naši obec úspěšný. Máme nové dětské hřiště, krásně zrekonstruovanou školu,
do konce roku bychom měli mít novou hasičskou cisternu. Co mne naopak často mrzí, je
lidská nesnášenlivost, závist, škodolibost nebo neúcta ke společnému majetku. Sousedé
často řeší své spory anonymním udáváním místo toho, aby si problém vyříkali mezi sebou.
Mnozí řidiči zcela běžně špatně parkují na obecních komunikacích. Pokud je Policie ČR, či
Městská policie Hlučín na tento nešvar upozorní nebo pokutuje, vůbec jim nevadí, že
porušují pravidla provozu na pozemních komunikacích a omezují tak ostatní, ale ještě si
stěžují na tento postup na obci. Sotva vybudujeme dětské hřiště, řešíme na něm poničené
herní prvky a nepořádek, který tam děti dělají často za přítomnosti svých rodičů. Právě tyto
problémy jsme si byli schopni dříve v naší vesnici vyřešit sami, v poslední době se ale mnozí
často zavřou do svých domů, na své pozemky a více je nezajímá. Možná naivně, ale o to
více si s blížícími vánočními svátky přeji, abychom se zase začali všichni chovat více
„vesnicky“ ohleduplně k sobě navzájem. Třeba se mi toto přání alespoň zčásti splní.
Přeji tedy i Vám všem co nejvíce pohody a klidu v kruhu svých blízkých, spokojené prožití
Vánoc a splnění všech přání.

Tříkrálová sbírka 2016
Byla v naší obci opět rekordní. Koledníci vybrali 147 974 Kč, což je
o téměř 16 000 Kč více než v dosud rekordním loňském roce.
Všechny tyto peníze budou využity v Charitě Hlučín na služby
poskytované občanům Hlučínska, například v ludgeřovickém
Charitním domově pokojného stáří sv. Mikuláše.
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Proměna bývalé pískovny
Po roce 1945 a po celá padesátá léta byla v Ludgeřovicích otevřena řada pískoven, ze
kterých se postupně odvezlo snad více než 100 tisíc tun písku na velké průmyslové stavby v
oblasti Ostravsko - karvinského revíru. Jednou z nich byla pískovna vedle ulice Lípová.
Z tehdejší tramvajové zastávky Pískové doly bylo možné pozorovat, jak jedna Tatra 111 za
druhou odvážejí písek. Těžbou se postupně vytvořilo velké prostranství, které se po jejím
ukončení postupně stalo hřištěm, místem letních slavností a podobně. Svahy byly osázeny
lesními stromy a další vyrostly náletem. Někdy v osmdesátých letech se prostor užívat
přestal. V současné době patří soukromému majiteli, který se rozhodnul využít ho pro
výstavbu obytných domů. V rámci přípravy výstavby stromy před koncem roku 2015 vykácel.
Většinu vykáceného dřeva již odvezl. Chystá se provést velkou úpravu terénu, která si
vyžádá rozsáhlé přesuny zeminy. Se samotnou výstavbou počítá za několik let, po usazení
přesunutých hmot. Vykácení stromů výrazně změnilo pohled na toto území zejména
z přilehlé silnice č. 56 a z ulice Lípová.
Snímky z 8.1.2016:

Večírek mladých hasičů
Mladí příslušníci Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice tvoří většinu v jeho zásahové
jednotce, která zasahuje při požárech, odstraňování následků řádění přírodních živlů,
některých dopravních nehodách, atd. V pohotovosti a provozuschopném stavu udržují
techniku, kterou k tomu potřebují. Často jsou například vidět, jak v garáži hasičské zbrojnice
do noci opravují dosluhující zásahové vozidlo Tatra, aby bylo připravené vyjet i k dalším
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zásahům. Jsou to akční, pracovití a obětaví mladí muži, kteří si zaslouží naše uznání. Tvoří
dobrou partu, rádi se proto spolu i baví. V minulých letech dokonce pořádali v Obecním
domě své plesy. Ten chtěli pořádat i letos, pro malý zájem občanů však museli od záměru
upustit. Také, aby nezklamali své partnerky, které se na ples těšily a chtěly předvést svůj
půvab, šaty, účesy, atd., uskutečnili pro ně a pro sebe 20.2.2016 v hasičské zbrojnici aspoň
malý večírek. Vyšlo je to velmi levně, jídlo a pití si přinesli z domu. Bavili se velmi dobře,
dokonce si i zatancovali. Bylo příjemně veselo.

Další přestárlá lípa v ulici Lípová skácena
Stalo se tak ve dnech 18. a 19.3.2016. Káceli profesionální hasiči z Ostravy vybavení
potřebnou technikou. Pracovali rychle a důkladně. Po lípě zbyla jen hromádka pilin, když i
pařez byl odfrézován. Ulici Lípová přes 100 let zdobila alej lip vysázených pravděpodobně na
přelomu 19. a 20. století. Lípy stárnou a v současné době už mohou ohrožovat pádem
těžkých větví a ta právě kácená navíc překážela vybudování nové komunikace. Z celé aleje
nyní zůstávají už jen 3 stromy a je pravděpodobné, že v příštích letech bude nutné
z bezpečnostních důvodů i ty postupně odstranit.
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Beseda se spisovatelkou Evou Tvrdou
Spisovatelka, rodačka z naší obce, již napsala a vydala 10 knih, z nichž většina je o lidech
Hlučínska a jejich osudech ve 20. století. Nejznámější je její první dílo Dědictví. Na besedě
organizované obecní knihovnou, konané 21.3.2016 v obřadní síni obecního úřadu,
představila svou novou knihu nazvanou Pandořina skříňka. Na obálce této knihy je vytištěno:
„Po deseti letech ožívá Dědictví Evy Tvrdé v knize s názvem Pandořina skříňka. Dramatický
příběh ze současnosti přivádí hlavní hrdinku knihy Agátu z Prahy do Slezska, k rodině jejího
otce. Agátina snaha dohledat rodinnou historii se dostává do ostrého konfliktu se světem
jejího manžela a jejich dětí. Čtenář s napětím sleduje Agátinu nelehkou cestu k pochopení
vlastní identity, součástí příběhu jsou národnostní a politické konfrontace 20. století, jejichž
stíny dopadají až do současnosti. Knihu dotváří soubor povídek, v nichž vystupují potomci
postav z Dědictví. Po deseti letech od prvního vydání Dědictví má tak čtenář konečně
možnost požít úplné dokončení příběhu.“
Eva Tvrdá se velmi poctivě snaží poznat a pochopit lidské osudy lidí Hlučínska ve všech těch
státoprávních, národnostních a politických kotrmelcích a katastrofách, kterým byli ve 20.
století vystaveni a promítnout to do svých knih. O tom, že se jí dílo daří, svědčí velký zájem
čtenářů nejen u nás, ale i v sousedním Polsku, jehož občané např. oblasti kolem města
Racibórz se potýkali s velmi podobnými problémy jako Hlučíňáci.

Noc s Andersenem
V budově obecního úřadu, zejména pak v obecní knihovně 12 dětí ve věku kolem 10 let
strávilo kouzelný podvečer 1.4.2016 a celou noc až do rána 2.4.2016. Účastnily se tam akce
pro děti, která je už řadu let každoročně organizovaná v knihovnách po celém světě s
odkazem na světoznámého autora pohádek jako „Noc s Andersenem“. V naší knihovně se
konala už šestým rokem. Pracovnice obce Vlasta Bortlíková, Lenka Jurečková a Jana
Baránková, jako průvodkyně nocí i letos dětem připravily zajímavý program a to na
námořnické téma. Děti i průvodkyně byli oblečeni jako námořníci. Velmi zajímavě se četlo a
povídalo o mořích, lodích, odvážných mořeplavcích, pirátech, cestovatelích atd. Děti si pak
nakreslily a vyzdobily každé svou loď, aby měly druhý den ráno venku čím ozdobit strom
„pohádkovník“. Po společné večeři v zasedací místnosti obecního úřadu za nimi přišli
skuteční cestovatelé po dalekých mořích a zemích. Byli to Veronika Baránková (28 let), a její
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přítel Jakub Dostál (31 let), kteří se po dokončení vysokoškolského studia a jednoho roku
v zaměstnání rozhodli zpestřit a obohatit svůj život cestováním po zeměkouli. Poslední rok a
půl strávili na Novém Zélandu, ostrově Samoa, na Filipínách a v Dubaji. Během svého
cestování se živili brigádami například při sklizni ovoce. Domů se vrátili před několika dny.
Pro noc s Andersenem připravili zajímavou prezentaci o tropickém ostrově Samoa a tamních
obyvatelích, jazyku, přírodě, zvířatech, jídle, zvycích a podobně. Sami byli oblečeni, nebo
spíše neoblečeni, jako domorodci. Povídali o ostrově velmi zajímavě, přinesli dětem
k ochutnání ukázky tropického ovoce. Připraven pak měli test s otázkami o ostrově Samoa,
kterým si ověřili, co si děti z jejich povídání zapamatovaly. Vítěz testu dostal o ostrově
krásnou knihu.
K spánku na karimatkách rozložených na podlaze knihovny děti ulehly až po půlnoci. Druhý
den ráno ještě venku před obecním úřadem zavěšovaly na „kouzelný strom pohádkovník“
obrázky lodí, které v noci vytvořily a pokreslily. Také se společně fotografovaly. Domů se po
snídani vracely plné zajímavých dojmů a zážitků.
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Tradiční vítání občánků
Konalo se v obřadní místnosti obecního úřadu 16.4.2016. Vítány byly děti narozené během
uplynulého půlroku, byli to Daniel 2x, Ellen, Eliška, Ema, Fabian, Filip, Jakub 2x, Klára,
Kryštof, Martin, Oliver, Prokop, Robin, Samuel, Štěpán, Tereza, Tomáš, Vítek, Zuzana
celkem 21 dětí, z toho 15 chlapečků a 6 děvčátek. Dost bylo dětí z vícečetných rodin. Jedna
rodina už má děti čtyři. Přítomným zazpívaly a recitovaly děti z mateřské školy z ulice
Hlučínská vedené jejich učitelkami Margit Hvizdákovou a Irenou Šustkovou. Z prostorových
důvodů byly děti vítány za sebou ve dvou skupinách, v první vítal starosta obce Mgr. Daniel
Havlík, ve druhé místostarostka Ing. Alena Janošová. Přítomní rodiče se podepsali do
pamětní knihy, převzali gratulace a dar obce 2000 Kč za vítané dítě. Také byly pořízeny
fotografie na památku. Celou slavnost doprovázeli hudbou (klávesy, housle) učitelky
Základní umělecké školy z Hlučína. Květinovou výzdobu a kytičky pro maminky darovalo
květinářství paní Miluše Václavíkové. Jako vždy, i tentokrát to byla hezká slavnost.
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Jarní uklízení obce

Veřejná prostranství v naší obci pravidelně uklízí Technické služby Ludgeřovice.
Uklízí dobře, ovšem i přesto zůstává řada neuklizených skrytých zarostlých prostorů
např. na okrajích lesů, ručejů nebo státní silnice, kam různí nepořádníci rádi odhazují
vše, co nepotřebují. Starosta obce Mgr. Daniel Havlík proto vyzval občany, aby se
pod jeho záštitou 16.4.2016 dopoledne zapojili do celorepublikově organizované
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a pomohli tyto černé skládky uklízet. Akce se
účastnilo jen velmi málo občanů. Pilně uklízeli a nasbíranými odpadky zaplnili nemálo
velikých plastových pytlů.

Stavební práce na rekonstrukci Dolní školy - stav počátkem dubna 2016
Hotovy již také jsou všechny venkovní i vnitřní omítky, nyní nastupují řemesla, tj. instalatéři,
obkládači, natěrači, elektrikáři atd. V krátké době stavaři vyklidí celý pozemek a bude na něm
zahájena výstavba školního hřiště. Vše musí být dokončeno před koncem letních prázdnin
tak, aby od 1. září 2016 zde mohly třídy základní i mateřské školy naplno zahájit školní rok a
to v krásném moderním prostředí.

27

28

Soutěž mladých hasičů v rámci Hlučínské ligy mládeže
Konala se 24.4.2016 na hřišti základní školy Ludgeřovice, pořadatelem byl Sbor
dobrovolných hasičů Ludgeřovice. Soutěže se účastnilo ve dvou věkových kategoriích
(mladší a starší žáci) celkem 23 družstev i z řady okolních obcí. Soutěžilo se s velkým
zápalem, bylo zřejmé, že to děti baví. Prostě dobrovolní hasiči se o dorost dobře starají.
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Beseda s cestovateli Márovými
Konala se 28.4.2016 ve školní jídelně, pořadatelem byla obecní knihovna. Cestovatelská
rodina Márových, otec Jiří, matka Alena, syn Jiří na invalidním vozíku a dcera Monika, už
spolu procestovali řadu zemí po celé zeměkouli. Vede je k tomu svému zdravotně
postiženému synovi co nejvíce zpestřit a zpříjemnit život na invalidním vozíku. O svých
cestách a zážitcích na nich už napsali řadu úspěšných knih a pořádají o nich besedy.
V Ludgeřovicích už besedovali několikrát. Tentokrát to byla dvě dvouhodinová vyprávění
doprovázená videi a fotografiemi, nejdříve pro mladší žáky a pak pro ty starší. Hovořili o
svém putování po jižní Francii v minulém roce. Dětem se to hodně líbilo, zajímavou formou
se toho o současné Francii dozvěděli určitě více než v hodinách zeměpisu.
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Burza výpěstků na moštárně
Spolek zahrádkářů Ludgeřovice pořádá tradičně v polovině května burzu výpěstků svých
členů a přátel ze spolku zahrádkářů Petřkovice, kde tito pěstitelé nabízejí občanům sazenice
zeleniny, květin a keřů, které jim nadbývají. Zájem je tradičně velký, letos si zájemci během
první půlhodiny odnesli skoro všechny nabízené sazenice rajčat, papriky a celeru.
S fotoaparátem jsem bohužel přišel o několik minut později.

Slavnostní otevření nového dětského hřiště
Budování nového dětského hřiště pod zdravotním střediskem bylo časové rozvrženo tak, aby
mohlo být dětmi používáno od počátku letních prázdnin. Práce však šla stavební firmě pana
Milana Vjačky i dodavateli jednotlivých staveb na něm rychleji, takže se počítalo s otevřením
hřiště už od 1. června. Avšak během dokončovacích prací děti nevydržely a začaly ho
prolézat a hrát si zde. Žádné ochranné pásky nepomohly. Obec proto přistoupila k ještě
dřívějšímu otevření. Stalo se tak 21.5.2016. Na hřišti se ten den sešlo několik desítek dětí a
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přišli také jejich rodiče a hned ho začali naplno používat. V 16.30 hod. starosta obce Mgr.
Daniel Havlík všechny svolal a hřiště oficiálně dětem předal a požádal je i jejich rodiče a
vlastně všechny občany, aby si krásného nového hřiště za více než 2 miliony Kč vážili a
nedopustili jeho poškozování či ničení. Sdělil také, že je připravováno monitorování hřiště
kamerovým systémem. Poděkoval všem, kteří se o jeho stavbu a vybavení zasloužili. Pan
Milan Vjačka všechny přítomné děti podělil lízátkem. Pak se děti opět rozutekly hrát si na
jednotlivých atrakcích hřiště.
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Slavnost kácení obecní májky 28.5.2016 komplikovaly bouřky a déšť
Po několika týdnech krásného a suchého počasí se v den konání vše změnilo. Bouřky a déšť
začaly v 16 hodin, tj. těsně po tom co ludgeřovičtí hasiči místo konání připravili a přišlo
prvních několik desítek návštěvníků. Nezbylo než se schovat pod nachystaný stan. Počasí
se nezlepšovalo. Nakonec hasiči májku skáceli v 19.30. Ty, kteří na Menšíkové louce
vydrželi, bavila diskotéková hudba a ve 21 hodin ohňostroj. Vše ve 21.30 rázně ukončila
nová bouřka se silným deštěm.
Ludgeřovičtí dobrovolní hasiči si zaslouží velké uznání za přípravu i provedení akce a také
za to, že ji pro špatné počasí, a tím pádem mnohem méně návštěvníků, nevzdali a
nezklamali tak zejména děti, které se na kácení i ohňostroj moc těšily.
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Den otevřených dveří v rekonstruované Dolní škole
Konala se 16.6.2016 od 10 do 16 hodin, občany pozvala Základní a mateřská škola
Ludgeřovice. Přišli bývalí učitelé, občané z dolní části obce, kteří zde kdysi začínali svou
školní docházku, rodiče dětí, které sem začnou po prázdninách chodit do mateřské či
základní školy. Přišli například i starosta a místostarostka Markvartovic. Podívat se přišly i
děti Mateřské školy Hlučínská se svými učitelkami. Všechny po škole provedli ředitel školy
Mgr. Karel Moric s jeho zástupkyní Mgr. Vladimírou Liškovou. Návštěvníci byli mile
překvapeni vysokou úrovni rekonstrukce a promyšleným moderním vybavením všech prostor
v budově i kolem ní.
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Z 10. zasedání obecního zastupitelstva
Konalo se 15.6.2016 v jedné z tříd čerstvě rekonstruované budovy Dolní školy. Před
zahájením ředitel školy Mgr. Karel Moric zastupitele celou budovou od sklepa po půdu
včetně nové přístavby pro mateřskou školu provedl. Budova je po rekonstrukci už
zkolaudovaná a může plně sloužit škole. Zbývá jen dokončit terénní úpravy. Je hezky a
moderně vybavená vším, co provoz školy potřebuje. V každé třídě je např. nad velkou bílou
rozkládací tabulí i datový projektor. Sociální zařízení pro žáky základní školy a další pro děti
z mateřské školy jsou nádherná, hotovo je i venkovní dětské hřiště. Od 1. září 2016 zde
začne vyučování 1. třídy základní školy a jedné třídy mateřské školy. Zastupitelé byli
s provedenou rekonstrukcí velmi spokojeni.
Na 10. zasedání se sešlo 15 zastupitelů, během jednání přibyli ještě dva. Jednání sledovalo
6 občanů obce. Zastupitelé např. vzali s uspokojením na vědomí, že zpráva auditora o
hospodaření obce v minulém roce je veskrze příznivá. Schválili závěrečný účet obce za rok
2015, a prodej tří stavebních pozemků v lokalitě U rybníků. V diskusi bylo např.
konstatováno, že ještě není připojeno asi 200 domů, počet domů připojených ke splaškové
kanalizaci už překročil číslo 1000 a denně přibývají další. Celkem má být připojeno asi 1200
domů (na Vrablovci není splašková kanalizace dosud vybudovaná). Starosta obce vyjádřil
s postupem připojování spokojenost a dodal, že pokud se připojování zastaví nebo výrazně
zpomalí, budou vlastníci dosud nepřipojených domů písemné vyzváni, aby se urychleně
připojili, jinak se vystaví kontrolám a při zjištění porušení předpisů o splaškových vodách
finančním postihům.
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Slavnostní ukončení školního roku
V krásně vyzdobené velké chodbě ludgeřovické základní školy se k tomu 29.6.2016 sešli
nejlepší a nejúspěšnější žáci, vedení a učitelský sbor školy, rodiče žáků, zástupci obcí
Ludgeřovice a Markvartovice, zástupce markvartovické základní školy, zástupci SRPDŠ.
V 15 hodin třídní učitelky a učitelé předali ocenění (diplom a malou pozornost) žákům svých
tříd, kteří mají nejlepší výsledky v učení i v přístupu k němu. Z každé třídy byli oceněni
zpravidla 3 žáci. Dále byli školou oceněni ti, kteří dosáhli nejlepších výsledků ve sportu,
vědomostních soutěžích a soutěžích znalosti cizích jazyků, v akcích pro zlepšení životního
prostředí, bezpečnosti apod. Nakonec žákům popřáli pěkné prázdniny ředitel školy Mgr.
Karel Moric, starosta Ludgeřovic Mgr. Daniel Havlík, starosta Markvartovic Ing. Pavel
Myslivec, místostarostka Ludgeřovic Ing. Alena Janošová.
V 16 hodin nastoupili žáci devátých tříd ke slavnostnímu ukončení povinné školní docházky a
k převzetí posledního vysvědčení z ludgeřovické školy. Připravili si k tomu hezkou prezentaci
o svých devíti letech ve škole a to jako večerníčkovou pohádku se spoustou fotografií. Pak
už třídní učitelky Mgr. Vladimíra Lišková (třída A) a Mgr. Miroslava Poštulková (třída B)
dekorovali své žáky slavnostní šerpou a předali jim vysvědčení. U každého žáka uvedli i
školu, kde budou ve svém vzdělávání pokračovat. Ředitel školy, zástupci obcí a ředitelka
markvartovické základní školy Mgr. Šárka Kubišová pak žákům blahopřáli a připomněli jim,
že záleží z podstatné části na nich, jak se dále bude vyvíjet jejich vzdělávání a jak budou
v životě úspěšní a spokojení. Nakonec se žáci rozloučili se svými oblíbenými třídními
učitelkami a třídní učitelky se svými žáky.
Byla to krásná a důstojná slavnost. Posledního června ještě třídní učitelé rozdali vysvědčení
žákům prvních až osmých tříd a prázdniny začaly.
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Průtrž mračen
V úterý 26. července se v naší obci po horkém a parném letním dnu odpoledne zatáhlo
hrozivými mraky, v 18 hodin začala lokální bouřka s intenzivním lijákem, trvajícím jednu
hodinu, za kterou spadlo přibližně 40 mm vody. Koryto potoka se zcela zaplnilo, naštěstí
voda neopustila koryto. Byla to v letošním roce zatím nejvyšší hladina vody v potoku. Prudce
tekoucí několik centimetrů vysoká vrstva vody nanesla na některé cesty nánosy bláta a
štěrku, technické služby druhý den je musely odklízet. V několika domech zatekla voda do
sklepů.
Žádné větší škody nezpůsobila.
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Setkání osmdesátníků
Senioři z Ludgeřovic, Markvartovic a Petřkovic, narození v roce 1936, se ke společné oslavě
svého jubilea sešli v chrámu sv. Mikuláše na děkovné mši svaté. Přišli především ti, kteří
chodili do „měšťanky“ v Ludgeřovicích nebo v Petřkovicích, přišlo i několik, kteří se narodili a
do školy chodili jinde a v současnosti bydlí u nás. Po mši se konalo tradiční fotografování,
sešlo se jich k němu 23, z toho 12 mužů a 11 žen. Na společnou fotografii jsem domontoval
pana Tače, který pro povinnosti údržbáře kostela fotografování nestihnul. Na druhém snímku
jsou spolužáci z jedné ludgeřovické třídy, na třetím tato třída v poledním ročníku jejich
povinné školní docházky v roce 1951.
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Letní slavnost spolku ludgeřovických zahrádkářů na moštárně
Konala se v sobotu 30.7.2016. Letní posezení pod slunečníky bylo velmi příjemné,
svépomocí si připravili bohatý bufet, udili si klobásy, bavili se. Škoda, že dost členů spolku
nemohlo přijít, byli pozváni na oslavu osmdesátin jedné členky, někteří šli na slavnost na
Vrablovci. I tak vládla na moštárně spokojenost a dobrá nálada. Společnost se rozešla až za
tmy.
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Vrba v ulici Na Návsi
Je to opravdu mohutný strom, roste na okraji areálu hřiště TJ Ludgeřovice, pod ním je
orientační mapa, lavice a stůl cyklostezky. Místo je v celé obci známé pod označením „U
vrby“. Je to například oblíbené místo schůzek začínajících puberťáků. Vrba je snad stoletá,
měla opravdu tlusté a dlouhé, hodně do oblouku skloněné větve, které hrozily např. za
silnějšího větru ulomením. Letos v červnu se takto jedna ulomila a spadla na el. dráty.
Naštěstí se nic vážného nestalo. Z preventivních důvodů bylo nezbytné všechny větve
výrazně zkrátit. První snímek je z 24.1.2016. Na druhém snímku z 24. června je vrba před
zkracováním větví. Na pravé straně koruny je vidět část pahýlu po ulomené větvi. Na třetím
snímku z 31.7.2016 je vrba po preventivním ořezání. Vrba je velmi vitální strom, určitě se
velmi rychle obalí novými výhony a začne se vytvářet nová koruna stromu. Výrazný
orientační prvek v ulici Na Návsi bude zachován.
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Letošní žně
Už řadu posledních let žně vždy proběhnou více méně jaksi nenápadně, potichu, rychle bez
spousty brigádníků. Na polích prostě vládne současná výkonná technika.
Už v podstatě si jen senioři pamatují na dobu, kdy se seklo ručně kosou, vázaly se snopky,
stavěly se panáky, po našemu „kozly“, čekalo se několik dnů, než obilí v panácích proschne,
pak se koňskými povozy sváželo k mlátičkám, kde se v oblacích prachu obilí vymlátilo,
pytlovalo, vymlácená sláma svazovala do „mrvjanek“, vše znovu nakládalo na vozy, dovezlo
domů a skládalo do stodoly. Mlátičky, to už byl velký pokrok, odpadlo zdlouhavé ruční
mlácení cepy ve stodolách na zemi, které trvalo hodně dlouho a často se protáhlo do zimy.
Všechno to byla spousta těžké manuální práce mnoha lidí. Když na žně padlo delší deštivé
počasí, obilí na poli v panácích vyklíčilo, panáky se zelenaly, zrno bylo znehodnocené. Je
dobře, že ona doba už je pryč.
Letošní žně byly sice deštěm narušeny několikrát, přesto už na konci prvního srpnového
týdne byly před dokončením. Až na výjimky u nás zůstaly na polích jen ovsy, které dozrávají
později. Vrcholilo odvážení balíků slámy, začalo se s pomítáním strnisek. Snímky jsou ze 7.
srpna 2016.

62

63

Obratiště aut před školou
Ve dnech školní výuky před osmou hodinou ráno bývala v posledních letech v prostoru od
ulice Markvartovická, přes parkoviště obecního úřadu, po vstupní vrata do areálu základní
školy nepřehledná až nebezpečná dopravní situace. To rodiče přivážejí své potomky školáky z nižších tříd do školy, zejména z obav o jejich bezpečnost. Ulice Markvartovická je
velmi frekventovaná, obecní parkoviště poměrně úzké, takže rodiče mají velké problémy jak
se zastavením auta, tak s jeho otočením na cestu zpět. Vedení obce a školy se proto
dohodly na záměru vybudovat obratiště pro auta v prostoru před školními budovami po
vstupní vrata do areálu. V době letošních prázdnin se záměr realizuje. Už jsou hotovy zemní
práce, podloží komunikací, začíná se klást zámková dlažba, do 1. září by mělo být vše
hotovo. Rodiče tak své děti přivezou plynulou jízdou na obratiště těsně před školní budovou,
děti vystoupí a rodiče se jako na kruhovém objezdu s autem pohodlně otočí a bez
nebezpečných manévrů odjedou. V době od 6.30 do 8.00 proto bude zvednutá i vstupní
závora do areálu školy.
Foto z 11.8.2016:

Klub důchodců Ludgeřovice se loučil s létem
Tato tradiční akce KD se tak jako v minulých letech konala v areálu moštárny ludgeřovických
zahrádkářů v ulici U Dvora. Letos to bylo 26. srpna. Bylo jasno a teplota se blížila +30ºC, pod
slunečníky a s dostatkem tekutin však bylo dobře. Účastníků bylo dost, akce byla pečlivě
svépomocí připravená, organizovaná i provedená. Všichni byli spokojeni, dobře se bavili a od
16 hodin vydrželi až do tmy.
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Slavnostní zahájení školního roku 1. září 2016
Zahajováno bylo po řadě let, kdy tzv. Dolní škola nebyla pro vyučování pro nevyhovující stav
budovy používána, na dvou místech. V 8 hodin v nově rekonstruované Dolní škole a v 9
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hodin v hlavní budově školy v ulici Markvartovická. V Dolní budově se otevírala 1. třída
základní školy a jedna třída mateřské školy.
V Dolní škole děti a jejich rodiče přivítali Mgr. Daniel Havlík - starosta obce, Ing. Alena
Janošová - místostarostka obce, Mgr. Karel Moric - ředitel školy, Ing. Pavel Borek - předseda
SRPDŠ, Mgr. Václav Koloničný - ludgeřovický farář. Přišel i klaun a dětem rozdával barevné
balonky. Všichni popřáli dětem a jejich rodičům aby se jim ve škole líbilo a byli v učení
úspěšní. Starosta obce k tomu pověděl základní fakta o provedené rekonstrukci budovy i
celého školního pozemku. Pak byla stříhána obvyklá bílá páska a už mohly děti a jejich
rodiče poprvé vstoupit do budovy. Děti do mateřské školy si hned v přízemí pod dohledem
učitelek odložily věci v šatně a pokračovaly prohlédnout si ložnici, záchody, umývárny, hernu,
kde pak zůstaly a okamžitě si začaly hrát. Vše se událo bez dalších oficialit. To prvňáčci byli i
s rodiči zavedeni v přízemí do tělocvičny, kde se konalo slavnostní pasování prvňáčků.
Pasování provedly žákyně 9. třídy. Pak si děti odvedla do třídy v patře jejich třídní učitelka
Mgr. Alena Rajnochová, kde si poprvé sedly do lavic.
V hlavní budově se slavnost zahajování školního roku konala, obdobně jako v minulých
letech, ve velké chodbě školy, kde se shromáždily všechny děti od 2. do 9. tříd, jejich rodiče
a učitelé. Zahájila učitelka Mgr. Marcela Bilová. Všechny pak pozdravili a hodně úspěchů ve
škole popřáli starosta, ředitel školy, farář a předseda SRPDŠ. Vybraní žáci také všem
zazpívali, zahráli, zarecitovali. Pak se už děti se svými třídními učiteli odebrali do svých tříd.
V půl desáté se ve vstupní hale konalo pasování prvňáčků. Děti a jejich rodiče přivítali
starosta, ředitel školy, předseda SRPDŠ a farář. Žačky 9. třídy pak provedly pasování a paní
učitelka Mgr. Michaela Kryglerová si prvňáčky odvedla do třídy, kde jejich rodiče s dojetím
sledovali první chvíle svých potomků ve školních lavicích.
Letošní slavnost zahájení školního roku se vydařila, přispělo k tomu i nádherné ještě letní
počasí.

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Ze soutěží hasičů na Menšíkové louce 3.9.2016
Tradičně je každým rokem pořádají ludgeřovičtí dobrovolní hasiči, letos po jedenácté. Bylo
hezké, hodně teplé letní počasí, slunce naštěstí nepálilo, bylo přikryto vysokou oblačností.
Soutěžící byli ze sborů dobrovolných hasičů z řady okolních obcí a také z Polska a
Slovenska. Všechny účastníky přivítali starosta obce Mgr. Daniel Havlík a starosta našich
hasičů Josef Pudich. Akce byla perfektně připravená, místní hasiči jsou zkušenými
organizátory. Zajistili i dobré ozvučení celého areálu soutěže a perfektní komentování
průběhu soutěže jejich členem Jiřím Čecháčkem. Postarali se i o bohatý sortiment
občerstvení. Pro vítěze byly připravené poháry.
Dopoledne soutěžili mladí hasiči od 12 do 18 let, zvlášť děvčata mladší a starší, chlapci
mladší a starší, celkem 30 soutěžících. Šlo o IV. ročník modifikované soutěže v TFA pro
mladé hasiče.
Odpoledne soutěžili dospělí. Šlo o XI. ročník modifikované soutěže dvojic v TFA. Soutěžilo
24 dvojic mužů a 7 dvojic žen. Muži soutěžili o putovní pohár.
Dopolední i odpolední soutěže byly fyzicky velmi náročné. Zejména muži v úplném těžkém
protipožárním oblečení s přilbou na hlavě a dýchacím přístrojem na zádech po absolvování
závodu v trvání kolem 3 až 5 minut padali vyčerpáním.
Všechny výsledky najdete na Webu ludgeřovických hasičů.
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Spolek ludgeřovických chovatelů slaví 50 let své existence
V roce 1966 byla v Ludgeřovicích založena Společenská organizace (jak byly tehdy spolky
nazývány) chovatelů, která sdružovala zejména chovatele drobného hospodářského
zvířectva. Vedle chovatelů Ludgeřovic do ní vstoupili i chovatelé z Petřkovic, Markvartovic,
Koblova, Hati a Šilheřovic. Většinou chovali králíky, slepice, kachny, husy, někteří holuby,
případně nutrie, kozy, ovce, ale i kanáry, papoušky, akvarijní ryby a další. Spolek založili,
aby si mohli vyměňovat zkušenosti a porovnávat dosažené výsledky chovu a také zajišťovat
krmivo a další potřeby chovatelů, což tehdy nebylo vůbec jednoduché, všeho byl velký
nedostatek. Ustavující schůze se konala v lednu 1966, za členy se přihlásilo 34 chovatelů.
Prvním předsedou byl zvolen Karel Bobřík, členy výboru pak Rudolf Kudělka, Erich Malčok,
Zdenek Sonntag, Jaroslav Kus a Andělín Klapec. Roční členský příspěvek byl stanoven na
30 Kčs pro ty, kteří přešli z jiných organizací a 35 Kčs pro nové členy.
Spolek se měl k životu a přes mnohá úskalí tehdejší komunistické doby úspěšně plnil své
poslání. Jeho působením se významně zvyšovala úroveň chovatelské práce, začala se
chovat kvalitnější plemena, zvýšila se veterinární péče. Spolek pořádal výstavy, hodnocení
drůbeže, soutěže, organizoval zajišťování a rozdělování krmiv. Nezapomínal ani na
společenské akce pro členy, jako jsou např. plesy. Přicházeli noví členové, odcházeli ti
z okolních obcí, když si založili vlastní spolek. Celkově členů přibývalo.
V roce 1972 přislíbil spolku MNV přidělení pozemku u bývalého nádraží (současný areál
chovatelů), aby si tam vybudoval chovatelský areál. Členové se okamžitě pustili do práce,
zanedbaný pozemek vyčistili a zahájili přípravy na postavení budovy. Převod pozemku se
však byrokraticky protahoval až do roku 1978, a stavba nemohla začít. V roce 1974 to
způsobilo ve spolku vážnou krizi, část členů vystoupila. Spolek však fungovat nepřestal a
v roce 1978 se mohlo konečně přistoupit ke stavbě budovy, která stojí a slouží dodnes. Vše
postavili svépomocí a už v roce 1979 pořádali v budově velkou výstavu. Do konečné podoby
dokončili celý areál v roce 1980. Členové na stavbě odpracovali ve svém volném čase
zadarmo kolem 20 000 hodin, v dnešní době něco nepředstavitelného.
Členové spolku začali být se svými výsledky hodně úspěšní na soutěžích a výstavách
v okresním, krajském i celostátním měřítku. V osmdesátých letech překročil počet členů číslo
80.
V roce 1987 byl předsedou zvolen Arnošt Vraník. V roce 1992 došlo k další vážné krizi
spolku. V novém tržním hospodářství ve státě přestala potřeba spolkem zajišťovat krmivo a
další potřeby členů, proto část členů vystoupila, protože „žádné krmivo, žádné výhody“, zbylo
jich 51. Za předsedu byl zvolen Reintaler. Do popředí zájmu se dostával chov poštovních
holubů, kanárů a exotů, každoročně ve svém areálu pořádali a dodnes pořádají velké a
úspěšné soutěžní výstavy, kterých se účastní chovatelé z celého kraje, ale i z Polska a
Slovenska. I v této oblasti byli ludgeřovičtí na výstavách a soutěžích velmi úspěšní.
V roce 2005 byl předsedou opět zvolen Arnošt Vraník a je jím dodnes. V současné době jsou
poštovní holubi a postavoví kanáři hlavními oblastmi, kterým se spolek věnuje a to velmi
úspěšně. Holubi jeho členů jsou v závodech často na předních místech. V jeho areálu jsou
pravidelně shromažďováni poštovní holubi i z okolních spolků k odvozu na závody.
Každoročně na podzim je zde velká soutěžní výstava postavových kanárů a exotů. Prostě
spolek žije naplno a chovatelství jeho členů je pro ně celoživotním koníčkem. Škoda jen, že
mladých členů je málo.
Blahopřejeme ludgeřovickému spolku chovatelů k významnému výročí a přejeme mu
úspěšnou činnost i v dalších padesáti letech.
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Na fotografiích členové spolku ve svém areálu v roce 1987, na setkání v roce 1977,
svépomocí postavená budova v areálu v roce 1985:
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Tradiční pasování nových malých čtenářů v obecní knihovně
Adepty pasování - žáky druhých tříd místní základní školy přivedly jejich paní učitelky Mgr.
Milena Svrčinová a Mgr. Martina Hřivňacká 23.9.2016. Pasování provedli starosta obce Mgr.
Daniel Havlík jako rytíř „Knihomol“ a knihovnice Jana Baránková jako „Královna pohádka“.
Před pasováním byli adepti podrobeni zkoušce, jestli skutečně číst umějí. Každý musel
přečíst jednu větu z knihy pohádek, což nebylo pro některé tak úplně jednoduché, vždyť měli
za sebou jen první třídu, o nedávných prázdninách toho dost zapomněli a druhá třída teprve
začala. Paní učitelky čtení s napětím sledovaly. Všichni přece jen úkol zvládli, takže nikdo
nebyl z pasování vyloučen a paní učitelky si mohly oddechnout úlevou. Starosta k pasování
použil pasovací meč, ten na začátku ukázal učitelkám, že není nabroušen, aby se o své žáky
nebály. Celý obřad proběhl, jak měl, každý pasovaný slíbil, že bude pilně číst, knihy chránit a
pečovat o ně, dostal o tom pasovací listinu řádu čtenářského a knihu nejkrásnějších českých
pohádek. Nakonec se všichni dohromady fotografovali. Byla to pěkná slavnost, věřme, že
všichni pasovaní budou řádně plnit to, co slíbili.
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Generální ředitel firmy HP Trend Ludgeřovice pan Arnošt Gregořica 1.10.2016
slavnostně otevřel nový multifunkční dům AMG
Jde o dům v ulici Hlučínská u kavárny AM Caffé. Slavnostního otevření bylo přítomno asi 20
osob, které se zasloužily o vybudování domu se svými životními partnery. Byli to na příklad
majitelé místních firem pánové Milan Vjačka, Jiří Janoš, Jiří Hawlik, pracovníci firmy
HPTrend a další. Pan Gregořica stručně připomněl historii stavby. Stavební povolení bylo
vydáno přesně před rokem. Práce postupovaly velmi rychle, začaly ubouráváním
nepoužitelných částí budov bývalého motorestu Taxi a dalších, jejichž zásadní přestavbou a
dostavbou vznikl tento multifunkční dům, ve kterém je 12 prostorných moderních bytů
s balkonem, velké nebytové prostory a garážová místa pro 8 aut. Kolem budovy je dále
vybudován dostatečný počet parkovacích míst. 5 bytů již bylo prodáno, ostatních 7 bytů je již
pronajato. O využití nebytových prostor probíhají jednání. Pánové Arnošt Gregořica a Milan
Vjačka pak přestřihli tradiční pásku a přítomné domem provedli. Byty jsou opravdu pěkné,
mají plně vybavené kuchyně. Zejména z těch ve třetím podlaží jsou zajímavé pohledy na
obec. V domě nechybí výtah. Je to pěkný, moderně vybavený bytový dům. Má velmi
zajímavou architekturu, jakou dosud nemá žádný bytový dům v obci.
Firma HP Trend je firma úspěšná. V současné době je největším výrobním podnikem v naší
obci. Jeho výrobky, jako např. plastová potrubí různých průměrů a účelu se vyváží do dvaceti
zemí. Zaměstnává řadu občanů naší obce.
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Ilustrátor Adolf Dudek učil žáky ludgeřovické základní školy kreslit
Bylo to 4. října 2016 ve školní jídelně.
Adolf Dudek patří v současnosti k nejznámějším
českým ilustrátorům dětských knih, časopisů a
podobně. Vydáno už bylo 75 knížek s jeho ilustracemi,
prodáno jich bylo už přes 3 miliony. Prakticky všechny
dnešní děti je znají. Je mu 52 let, ale mezi dětmi se
chová, jako by byl jedním z nich, prostě to s nimi
mimořádně umí. Ve školní jídelně vysvětlil dětem, že
kreslení je vlastně úplně jednoduché a naučil je jak na
to. Každý žák měl před sebou svůj výkres, všichni
podle jeho pokynů kreslili, ze začátku tak trochu
nedůvěřivě, po chvíli je to začalo bavit. Prostě to pro ně
byla příjemná hodina, plná veselé zábavy, při níž se i
dost naučili.

Krajské volby 7. a 8. října 2016 v naší obci
Na voličských seznamech obce Ludgeřovice bylo zapsáno 3984 voličů. Volilo se ve čtyřech
volebních okrscích s volebními místnostmi ve Společenském domě na Vrablovci, v Dolní
škole, v Obecním domě a v hlavní budově základní školy. Těsně po zahájení voleb 7.10. ve
14 hodin navštívili všechny volební místnosti starosta obce Mgr. Daniel Havlík a tajemník
obecního úřadu Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, aby se přesvědčili, že vše je v pořádku a volby
řádně začaly. K volbám přišlo celkem 1551 občanů, volební účast tak byla necelých 39%.
Výrazněji zde uspěly tři strany a to ČSSD 548 hlasů (36,05%), ANO 305 hlasů (20,06%),
KDU-ČSL 160 hlasů (10,52%). Výrazně zde uspěli dva kandidáti z naší obce a to Mgr.
Daniel Havlík s 315 preferenčními hlasy a Ing. Petr Baránek s 77 preferenčními hlasy. Oba
se stali členy krajského zastupitelstva.
Na republikové úrovni ve volbách zvítězilo hnutí ANO, v našem kraji rovněž. V zastupitelstvu
MS kraje má nyní 22 zastupitelů. ČSSD, která v minulých několika volebních obdobích
v našem kraji vládla, má po volbách jen 14 zastupitelů a zůstane pravděpodobně v opozici.
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Ludgeřovičtí holubáři slavili 50. výročí založení spolku
Slavili 8.10.2016 ve svém areálu chovatelů v budově klubovny, kterou si v 70. letech
minulého století postavili, která jim dobře slouží k různým setkáním, k pořádání výstav apod.,
kterou pečlivě udržují. Nedávno dokončili výměnu všech oken, čeká je generální oprava
střechy. Velká klubovna často slouží nejen jim samotným, pronajímají ji např. k různým
akcím místním spolkům, v minulosti se zde konala i plenární zasedání MNV.
Oslavu zahájil proslovem předseda spolku Arnošt Vraník. Zejména v ní rekapituloval události
za padesátiletou historii spolku a připomněl nesporné úspěchy. Např. to, že spolek a jeho
areál jsou střediskem, v němž se v období od konce dubna do poloviny září každý týden
poštovní holubi asi osmdesáti chovatelů z celé tzv. oblasti, tj. také z Hlučína, Darkoviček,
Třebovic, Nové Bělé, Paskova a Místku, svážejí, evidují a vkládají do speciálních přepravek
na převoz nákladní autem k dálkovým letům do vzdálených míst v Česku i v zahraničí.
V těchto závodech bývají jejich holubi často velmi úspěšní. Už 20 let spolek spolupracuje se
spolkem K2 chovatelů postavových a barevných kanárů, spolkem, který zahrnuje chovatele
z Moravy, Slezska, Polska a Slovenska. Spolu s nimi na podzim každého roku pořádají ve
svém areálu velkou prodejní a soutěžní výstavu špičkové úrovně barevných a postavových
kanárů a také exotů. Je to na celé Moravě jediná výstava tohoto druhu a velikosti.
Starosti členům spolku dělá stárnutí členské základny, protože nových mladých členů není
zdaleka dost.
Předseda nakonec poděkoval za dobrou a obětavou práci všem aktivním členům a vyjádřil
přesvědčení, že ludgeřovický spolek chovatelů holubů bude dobře fungovat i v dalších
letech, že bude ještě slavit nejedno další kulaté výročí svého trvání.
Oslava pokračovala bohatým pohoštěním, které si svépomocí připravili, povídáním a
vzpomínáním na úspěchy, také na ty členy, kteří se nedožili. Nakonec si i zatancovali. Byla
to velmi sympatická oslava.
Na druhém snímku zprava předseda spolku Arnošt Vraník, Jednatel Mirek Šafarčík a
úspěšný chovatel holubů Jindřich Svoboda, který má svůj holubník přímo v areálu chovatelů
a má stálý přehled o každém hnutí v areálu.
Na posledním snímku předseda spolku s nejstarším členem panem Mařádkem z Vrablovce,
který už má za sebou osmdesátku.
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Schůzka zástupců ludgeřovických spolků na obecním úřadě 12.10.2016
Jako každým rokem na podzim je svolal OÚ, aby se vzájemně informovali o svých
záměrech, plánech a spolupráci v příštím roce, o tom jak letos vyúčtovat obcí poskytnuté
dotace a jaké podklady připravit pro žádosti o dotace v příštím roce. Za obec se jednání
účastnili starosta Mgr. Daniel Havlík, místostarostka Ing. Alena Janošová a zaměstnanci
obce Ing. Jarmila Thomasová, Vlasta Bortlíková, Lenka Jurečková, Jana Baránková. Přišli
zástupci všech patnácti ludgeřovických spolků. Bylo to potřebné a užitečné setkání.
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Dobrovolníci vykonali kus užitečné práce na pozemku školy
Událo se to 14.10.2016 odpoledne v rámci celorepublikové akce „72 hodin“ vyhlášené
Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), která má za cíl zapojit mladé do veřejně prospěšných
prací. Stejná akce byla vyhlášena i v loňském roce, byli do ni úspěšně zapojeni i ludgeřovičtí
hasiči včetně nejmladšího hasičského dorostu. Tehdy vysadili před školou už pěkně vzrostlý
javor. Zapojili se i letos a na školní pozemku skáceli a uklidili uschlý strom. Akce se účastnili i
starosta obce Mgr. Daniel Havlík, starosta ludgeřovických dobrovolných hasičů Josef Pudich
a ředitel ludgeřovické základní školy Mgr. Karel Moric. Práce jim šla pěkně od ruky, zejména
děti to velmi bavilo. Nakonec se všichni šli podívat, jak se daří javoru, který sadili loni. Zjistili,
že je v pořádku a dobře roste. Na památku se s ním fotografovali. Byla to užitečná
sympatická akce, která zejména ty nejmladší vytáhla od počítačových her k zdravější fyzické
aktivitě.
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Tradiční vítání občánků
Konalo se 22.10.2016 v obřadní síni obecního úřadu. Představitelé obce přivítali mezi
občany Ludgeřovic celkem 34 dětí rodičů - občanů naší obce, které se narodily v posledním
půlroce, případně roce. Vítat se měly ještě dvě děti, pro jejich onemocnění rodiče však účast
odřekli. Je to rekordní počet dětí, vítání bylo nutné rozdělit do tří skupin, aby se děti s rodiči a
jejich hosté do obřadní místnosti vešli. Bylo to v posledním desetiletí poprvé, vždy zatím
stačily skupiny dvě. Slavnostní akt vítání v první skupině provedl starosta obce Mg. Daniel
Havlík, ve druhé a třetí skupině místostarostka Ing. Alena Janošová. Účastníky vítání
pozdravili, potěšili a pobavili svým půvabným vystoupením žáci druhých tříd základní školy
vedené svými učitelkami Mgr. Lucií Fojtíkovou a Mgr. Milenou Svrčinovou. Po slavnostním
proslovu se rodiče vítaných dětí podepsali do pamětní knihy obce, převzali dar obce 2000Kč,
přijali gratulace, pamětní list, kytičku, drobné dárky a na památku se fotografovali.
Jména vítaných holčiček: Agáta, Alice, Amálie, Elen, Eliška, Ella Patricie, Gabriela, Gita, 2x
Lilien, Marie, Nela, Sára, 2x Tereza, Terezie, Theodora, Vanesa.
Jména vítaných chlapečků: Alex, Daniel, Dominik, 3x Filip, Hynek, Jakub, Jan, 2x Jáchym,
Libor, 2x Matyáš, Maxmilián, Petr, Tadeáš, Václav.
Obřad decentně doprovázela hudba, hrály učitelky ZUŠ z Hlučína Veronika Stoklasová housle, Lucie Mitáčková - klávesy. Obřad pečlivě připravily a obřadem zkušeně prováděly
zaměstnankyně obce Vlasta Bortlíková, Lenka Jurečková a zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ
Ludgeřovice Mgr. Vladimíra Lišková. Byl to hezký a důstojný obřad.
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Bowling seniorů v Selském dvoře 26.10.2016
Pořádal Klub důchodců Ludgeřovice, pozvání využily i kluby důchodců z Vrablovce a
Petřkovic. Každý klub postavil své osmičlenné soutěžní družstvo. Zvítězili vrablovečtí
(červené dresy), druzí byli petřkovičtí (v civilním oblečení), domácí (v bílých tričkách) byli
třetí. Obec Ludgeřovice věnovala poháry, které soutěžícím družstvům po dokončení soutěže
předala místostarostka Ing. Alena Janošová. Senioři prožili v Slezském dvoře příjemné
odpoledne, bowlingové dráhy nezahálely ani po skončení soutěže družstev. S chutí si
zasportovali i další důchodci, všichni odcházeli spokojení.

XXV. klubová výstava kanárů a exotického ptactva
Konala se, stejně jako ve 24 předchozích ročnících, v ludgeřovickém areálu chovatelů.
Tentokrát ve dnech 12. a 13. listopadu 2016 jako mistrovství klubu chovatelů barevných a
postavových kanárů K2 Ostrava. Vystavovalo celkem 30 chovatelů ze severní Moravy,
Polska a Slovenska. Vystaveno bylo celkem 314 kanárů a 13 párů papoušků. Vystavené
ptáky hodnotila mezinárodní česko-polsko-slovenská odborná komise. Nejlepším chovatelem
kanárů klubu K2 se podle bodového hodnocení ptáků stal předseda klubu pan Arnošt Vraník
z Ludgeřovic, mistrem klubu pro barevné kanáry se stal pan Miroslav Jakabovič z Bruntálu.
mistrem klubu za postavové kanáry pak Tkocz Eugeniusz z Polska.
Byla to krásná, pečlivě připravená a dobře organizovaná výstava. Výstavní sál byl hezky
vyzdoben výkresy na téma „ptáci“ žáků základní školy. Můžeme se těšit na 26. ročník této
výstavy v ludgeřovickém areálu chovatelů v příštím roce.
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První rozsvícení obecního vánočního stromu na Menšíkové louce
Slavnost prvního rozsvícení se konala 26. listopadu 2016 večer a přišlo se na ni podívat
snad 500 občanů, od malých dětí až po seniory. Obec Ludgeřovice, místní dobrovolní hasiči
a řada dalších připravili řadu stánků s občerstvením, prodával se např. horký punč, opékané
uzeniny atd. Už od setmění hezky předvánoční atmosféru navozoval hrou a mluveným
slovem soubor Calata, který provozuje starou hudbu hranou na historické nástroje. Samotný
akt rozsvícení začal v 18 hodin. Vánočnímu stromu požehnal farář řeckokatolické farnosti
Ostrava-Hrušov Dominik Girašek, starosta obce Mgr. Daniel Havlík pak provedl odpočet od
deseti k nule a krásný obecní vánoční strom darovaný radním Mgr. Lubomírem
Bardaševským s nainstalovanou světelnou výzdobou se rozzářil. Přítomní občané si pak
ještě asi dvě hodiny užívali slavnostní atmosféry večera.

108

109

Senioři absolvovali kurz práce s počítačem
Kurzu v počítačové učebně základní školy se zúčastnili členové Klubu důchodců
Ludgeřovice. Konal se v listopadu a lektorkou byla učitelka Ing. Marie Plačková. Kurz byl pro
všechny velmi zajímavý, naučili se základní počítačové dovednosti, práci s internetem,
elektronickou poštou a textovým editorem. O absolvování kurzu získali na památku certifikát.
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Soutěžní výstava poštovních holubů v areálu chovatelů 26.11.2016
Byla to oblastní výstava, vystaveno bylo 120 nejlepších holubů z oblasti od 89 chovatelů
organizovaných v cca deseti chovatelských spolcích. Jednotlivé spolky se v organizování
výstav střídají, letos to byl spolek z Hlučína. Výstava se však vždy koná v Ludgeřovicích,
protože jedině místní chovatelé mají vlastní výstavní sál. Soutěžilo se v 15 kategoriích. Mezi
třemi nejlepšími se z domácích chovatelů se svými holuby umístili Arnošt Vraník ve třech
kategoriích Valter Vítek ve dvou a Jindřich Svoboda v jedné kategorii. Na výstavě si
chovatelé také mohli koupit vše, co k provozování svého koníčku potřebují jako krmiva
holubníky, přepravní klece, nářadí atd.
Ludgeřovický chovatel Jindřich Svoboda se pochlubil svými dvěma velmi úspěšnými holuby
vylíhnutými před čtyřmi roky, oba mají stejné rodiče, také ze Svobodova chovu. Jeden letos
zvítězil v nejdelším závodě poštovních holubů sezony pro naší oblast a to z 1000 km
vzdáleného Belgického Ostende, odkud se po vypuštění vrátil jako první už za 8 hodin (na
snímku vpravo), druhý byl ve své kategorii vyhodnocen jako nejpěknější a získal nominaci na
celostátní výstavu, která bude v lednu 2017.
Spolky chovatelů poštovních holubů jsou velmi aktivní a jsou schopné pořádat každoročně i
řadu organizačně náročných i nákladných závodů holubů, soutěžní výstavy atd. Ludgeřovičtí
patří mezi nejaktivnější.
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Den otevřených dveří v základní škole
Konal se v předvánočním čase, obdobně jako v minulých letech, letos 1. prosince.
Připravovala ho celá škola, tj. učitelé, žáci i všichni ostatní zaměstnanci školy. Pomáhalo
SRPDŠ. Program byl bohatý. Návštěvníci mohli dvě první vyučovací hodiny sledovat přímo
ve třídách. Na chodbách školy byla veliká prodejní výstavka nejrůznějších drobností patřících
k době vánoc vyrobených žáky, případně jejich rodiči či prarodiči. Výběr byl opravdu široký a
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zajímavý. V 10 hodin byl slavnostně rozsvícen školní vánoční strom. V 15 hodin
návštěvníkům zazpíval školní sbor. Ve školní jídelně nabízeli občerstvení. Po celý den byla
škola plná návštěvníků, zejména stoly prodejní výstavky jimi byly doslova obležené. Před
setměním vypustily děti na školním hřišti barevné balónky s žádostmi o vánoční dárky
Ježíškovi.
Byl to opravdu vydařený den otevřených dveří. Žáci si užili jeho přípravy i provedení, zkusili
si práci prodavačů. Návštěvníci se přesvědčili, že celá škola funguje jako dobře sehraný
kolektiv, kterému se práce daří.
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Letošní Mikuláši
Mikuláš s andělem a čertem, kteří rozdávají dárky dětem hodným a straší ty nehodné, už
většinou nechodí dům od domu. Pomáhají spolky a některé organizace, ty „Mikuláše“
pořádají pro děti jejich členů a příznivců. Mikuláš s doprovodem se méně nachodí a rychle a
elegantně vše zvládne. V průběhu dvou - tří dnů kolem 6. prosince se vždy v podvečer koná
několik takových „Mikulášů“. Zde je několik příkladů.
V kostele 4.12.
Mikuláš přišel po nedělní „velké“ mši svaté, samozřejmě bez čerta, ten nemá v kostele co
dělat. Pomáhali ministranti. Dětí si pro dárek přišlo opravdu hodně a dárků pro ně bylo
několik košů
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U „Chovatelů“ 4.12.
Pořádalo hnutí ANO, dětí a jejich rodičů či prarodičů bylo hodně. Dětem zpříjemňovala
čekání na Mikuláše „klaunice“, dospělým možností se osvěžit např. kávou. Topilo se dřevem
v kamnech, což také pomáhalo navodit správnou atmosféru zimního večera,
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V Hostinci Na Vrablovci 4.12.
Pořádal vrablovecký spolek červeného kříže. Mikuláše jsem už nestihnul, když jsem tam
přišel, děti vesele běhaly po hospodě nebo hrály stolní fotbal, na Mikuláše skoro zapomněly.
Že tam skutečně byl, to dosvědčuje foto, které poslala paní Zuzana Konečná.
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V sále Obecního domu 9.12.
Pořádal Klub důchodců Ludgeřovice. Byl to dost výjimečný Mikuláš, v sále nebylo jediné dítě,
jedno pak přišlo jako Mikulášův andělíček a ten dárky nedostával, ale rozdával seniorům.
Čert se snažil být hodně strašidelný, ovšem bez většího úspěchu, strašit babičky čertem už
v dnešní době moc nefunguje. Rozdávání dárků byl jen jeden bod programu. Když Mikuláš
odešel, byla rozdána chutná večeře, začala hrát vrablovecká hudba ARENA, tancovalo se.
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Předvánoční jarmark v charitě 6.12.2016
Na tradiční už 11. jarmark v Domově sv. Mikuláše pozvala občany Charita Hlučín a Charitní
domov sv. Mikuláše. Tento jarmark už k Ludgeřovicím patří, zájemci o návštěvu s ním
počítají a přicházejí v hojném počtu. Je zde příjemná téměř domácí atmosféra, je možné si
zde ve společenské místnosti posedět, popovídat a koupit chutné pohoštění. Stánky
s nabízeným zbožím jsou umístěny na chodbách všech tří podlaží domova a také
v prostorách Sociálně terapeutické dílny, kde byly nabízeny její výrobky. Den jarmarku je
vítaným oživením i pro klienty Domova, kteří jsou většinou upoutáni na invalidní vozíky.
Potkávají se tu s lidmi, které už dlouho neviděli, mohou si popovídat, zavzpomínat. Proto se
na jarmark těší. Nabízeno bylo pěkné tradiční vánoční zboží, návštěvníci hodně kupovali,
prodejci byli většinou spokojeni. Byl to příjemný den v Charitním domově sv. Mikuláše.
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Představitelé obce přáli klientům Charitního domova sv. Mikuláše k vánocům
Starosta Mgr. Daniel Havlík, místostarostka Ing. Alena Janošová a pracovnice obce Lenka
Jurečková k tomu podle mnohaleté tradice navštívili Charitní domov 17.12.2016. Přidali se
k nim ředitel Charity Hlučín Mgr. Bc. Lukáš Volný a vedoucí charitního domova Bc. Kamil
Kupka. Zašli za každým klientem, každému přáli pěkné vánoce, dobré zdraví a předali
vánoční hvězdu a krabičku s cukrovím. Nakonec stejným způsobem popřáli i všem členům
ošetřovatelského kolektivu za obětavou, fyzicky i psychickou nelehkou práci při péči o
klienty. Takto navštívili 23 klientů. Těm, ke kterým nemohli zajít pro právě probíhající
ošetřování, nechali dárky u personálu Domova. Návštěva a přání představitelů obce všechny
v Domově potěšila a povzbudila. Řada klientů už není fyzicky schopná vycházet ven
z Domova a tak každá návštěva je pro ně zprávou, že svět mimo Domov na ně nezapomněl.
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Naši hasiči získali úplně nové velké terénní zásahové auto s cisternou
Poprvé v celé historii tak mají dvě zásahová auta kupovaná pro ně jako nová. Před několika
lety to byl speciálně vybavený Ford Transit jako malé zásahové vozidlo, nyní velká terénní
Tatra 815-2 speciálně upravená a vybavená v podniku THT Polička. Auto zakoupila Obec
Ludgeřovice za 6 mil. 314 tis. 990 Kč. Z dotace bylo získáno 2.5 mil, cca 3,5 mil Kč
z obecního rozpočtu a zbytek doplnil prodej staré cisterny. Vozidlo bylo vyrobeno v minulém
roce a do Ludgeřovic dodáno 10.1.2017.
Pořízení nového auta už bylo nezbytné, protože dosavadní cisterna Tatra, zakoupená před
11 lety od Tesly Rožnov jako starší, už měla předtím za sebou 20 let provozu a její čím dál
častější nutné opravy už byly neúměrně drahé a v provozu začala být nespolehlivá.
Nové auto bylo hasičům oficiálně předáno starostou obce Mgr. Danielem Havlíkem
14.1.2017 na výroční členské schůzi SDH Ludgeřovice. Starosta vysoko ocenil práci celého
hasičského sboru. Uvedl, že na naše hasiče je vždy spolehnutí, mají mezi profesionálními i
dobrovolnými hasičskými sbory velmi dobrou pověst, což také umožnilo získat potřebnou
dotaci.
Na schůzi přijeli i zástupci hasičských sborů z okolních obcí a také z Polska. Starosta hasičů
Josef Pudich přednesl rozsáhlou zprávu o činnosti sboru v uplynulém roce. Uvedl, že
zásahová jednotka zasahovala v 41 případech u přírodních kalamit, požárů, dopravních
nehod, likvidace nebezpečného hmyzu, pomoci zdravotníkům při přenášení pacientů apod.
Zasloužilým členům pak bylo předáno ocenění sboru i obce Ludgeřovice. Po schůzi si byli
přítomní nové vozidlo prohlédnout.
Nové auto je bohatě a moderně vybavené vším, co hasič potřebuje od hadic až po GPS.
Hasiči se určitě rychle naučí dobře vše zvládnout tak, aby byli připraveni s ním co nejdříve
spolehlivě zasahovat.
Fota ze dne dodání auta 10.1.2017:
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Fota z výroční členské schůze 14.1.2017:
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Z obecního úřadu za rok 2016
Matrika, ohlašovna
Matrika eviduje v tomto roce celkový počet uzavřených manželství 44, z toho civilních 27 a
církevních 17. Celkový počet narozených dětí je 61, úmrtí 42. Nejstarším občanem byla paní
Arnoštka Marková 96 let.

Komise pro projednání přestupků
Komise řešila v roce 2016 10 přestupků, z toho žádný přestupek proti pořádku ve
státní správě a územní samosprávě, 0 přestupky proti veřejnému pořádku, 6
přestupků proti občanskému soužití a 4 přestupky proti majetku.
Stavební úřad
Stavební úřad vydal v roce 2016 24 územních rozhodnutí, 456 územních souhlasů, 22
stavebních povolení, 28 sdělení k ohlášeným stavbám, 7 povolení změn staveb před
dokončením, 10 kolaudačních rozhodnutí, 9 kolaudačních souhlasů, 34 oznámení o
užívání staveb, 4 povolení demolic staveb, 7 ostatních rozhodnutí, 94 ostatních vydaných
opatření. Nejvyšší přidělené číslo popisné: 1508.

Rozpočet obce
Obec v roce 2016 hospodařila takto:
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Příjmy v tis. Kč
Daňové

55 056

V tom: daň z příjmu fyzických osob

13 443

daň z příjmu právnických osob

13 480

daň z přidané hodnoty

23 187

daň z nemovitostí

1 551

správní poplatky

651

ostatní daně a poplatky

2 744

Nedaňové

5 808

Kapitálové (příjmy z prodeje majetku)

2 873

Transfery

18 686

V tom: od kraje

0

od obcí

0

z všeobecné pokladní správy

88

v rámci souhrnného dotačního vztahu
ze státního rozpočtu

3 009
15 589

od regionální rady

0

převody z rozpočtového účtu

0

Výdaje v tis Kč
Běžné

45 416

V tom: silnice a chodníky

2 227

dopravní obslužnost

573

odvádění a čištění odpadních vod

3 701

mateřské školy

1 016

základní školy

7 171

knihovna

514

kultura

723

tělovýchova

104

bytové a nebytové hospodářství

369

veřejné osvětlení

1 560

pohřebnictví

31

sběr a svoz komunálního odpadu

4 339
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veřejně prospěšné práce

0

požární ochrana

389

místní správa a zastupitelstvo

9 533

ostatní

13 166

Kapitálové (investiční)

25 662

v tom: silnice a chodníky

840

odvádění a čištění odpadních vod

124

úprava vodního toku

0

tělovýchova

278

pozemky

0

dopravní prostředky

6 351

ostatní

18 069

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Viz příloha 1

Z kulturních a společenských akcí v Obecním domě
Viz příloha 2

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci
Viz příloha 3

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ
Viz příloha 4

Pohledy z katastru obce Ludgeřovice v roce 2016
Viz příloha 5
Zápis do kroniky obce Ludgeřovice za rok 2016 zpracoval kronikář
Ing. Adolf Vjačka
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