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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

věřím, že jste všichni vstoupili do roku 2020 v plné síle, zdraví, radosti a spokojenosti.
Přeji všem po celý rok jen vše dobré a naší obci další úspěšný rozvoj.
Vrátím se však krátce k roku loňskému. Velké poděkování si zaslouží všichni, kteří se připojili ke společnému sázení 38 lip podél „Farské“ cesty. U této akce vyšlo snad vše – skvělé
počasí, báječná nálada, velké množství aktivních i perfektní občerstvení zajištěné farností
Ludgeřovice a skauty. Já osobně jsem si skutečně sázení užil a už vymýšlím, kde budeme
sázet stromky letos.
Výborně se vydařily i Vánoční trhy a rozsvěcení Vánočního stromu. Tolik lidí se snad
v historii naší obce ani pohromadě nesešlo. Strom je skutečně nádherný a chci za něj moc
poděkovat paní Ireně Fajkusové z ulice Lípová v Ludgeřovicích, která nám jej nezištně
darovala. Troufám si dokonce tvrdit, že máme skutečně nejhezčí Vánoční strom v širokém
okolí.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2019 zastupitelé schválili
jednomyslně rozpočet obce na rok 2020 a také celou řadu upravených Obecně závazných vyhlášek (OZV). Asi nejdůležitější je OZV č. 3/2019 O regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky. Ta zakazuje používání zábavní pyrotechniky kategorie jiné než F1 na území obce Ludgeřovice mimo noci z 31. 12. na 1. 1.,
tedy na Silvestra. Záměrně na tuto vyhlášku upozorňuji, protože se týká například
i zákazu střílení tzv. kompaktů, rachejtlí nebo petard. Porušení této vyhlášky bude
postihováno dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Ke schválení této
vyhlášky jsme byli nuceni přistoupit zejména z důvodu, že o některých dnech se
obec stávala spíše „bojovou zónou“ a skutečně nepovažuji za normální střílet ohňostroje „pro radost sousedům“ skoro každý den. Inu, kde není tolerance, musí
bohužel nastoupit represe. Zároveň upozorňuji všechny občany, že pokud chtějí
porušování této vyhlášky oznámit, jsou povinni tak činit sami, nejlépe i s pořízeným kamerovým záznamem s nahráváním data a hodiny na Policii ČR Hlučín (tel.
974 737 701) nebo Městskou policii Hlučín (tel. 595 020 202).
Na žádost Policie ČR, pracovníků OZO Ostrava i zaměstnanců Technických služeb
Ludgeřovice znovu také upozorňuji na špatné parkování vozidel, které v mnoha ulicích brání
průjezdu a vývozu popelnic, také odhrnování sněhu se tak stává často neřešitelným. Pokud
bude vozidlo bránit v průjezdu a proto nebude moci být například vyvezen odpad, mimo
pokuty budeme následně finanční částku za odstranění odpadu mimořádným svozem
vymáhat po majiteli vozidla. Věřím, že se snad dokážeme v obci domluvit rozumně, nebudeme si dělat naschvály a k podobnému postupu nedojde…
Leden znamená také zahájení plesové sezóny, v Ludgeřovicích již tradičně mimořádně
bohaté. Přeji všem pořadatelům pokud možno vyprodáno, dobrou hudbu a plný sál, hostům
pak skvělou zábavu třeba až do ranních hodin. Jen prosím, plesejte a bavte se pouze v Obecním domě. Sousedé zpěv, juchání nebo přemísťování popelnic po ulici třeba ve 3 hodiny
ráno skutečně většinou neocení…
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Ze 7. zasedání zastupitelstva obce

Zasedání se konalo
v sále Obecního domu
11. prosince 2019, přítomno bylo 14 zastupitelů, jejich jednání sledovalo 8 občanů obce.
Před zahájením zasedání všichni přítomní
uctili minutou ticha
památku obětí střelby
v ostravské fakultní nemocnici.
Zastupitelstvo zejména schválilo rozpočet obce na rok 2020.
V rozpravě k tomuto
bodu starosta Daniel Havlík zevrubně popsal a zdůvodnil investiční záměry obce v nejbližších letech např. budování centra obce, přístavba dalšího patra budovy základní školy,
revitalizace potoka, stavba splaškové kanalizace na Vrablovci, odbahnění obecních rybníků
a dalších. Zastupitelstvo rozpočet jednomyslně schválilo.
Hodně času si vyžádal bod týkající se obecně závazných vyhlášek obce (OZV). Změny
ve vyšších právních předpisech si totiž vynutily u jedenácti OZV jejich změny nebo rušení
a nahrazení novými. OZV č. 3 pak řeší regulaci hlučných činností a používání zábavní
techniky a nově výrazně omezuje použití této techniky v obci mimo Silvestra a Nový rok
pouze na nejnižší třídu F1. Zastupitelé všechna rušení, změny a nahrazení novými OZV
projednali a schválili.
Po ukončení zasedání starosta poděkoval všem za práci pro obec a popřál k vánocům
a novému roku.
AV.

Výtah z Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva
obce Ludgeřovice

(dále ZO), konaného dne 11. 12. 2019 v sále Obecního domu v Ludgeřovicích
• ZO schválilo program 7. zasedání, který předložil starosta obce s tím, že v bodě č. 7
se nebude projednávat uzavření darovací smlouvy mezi XXX a Obcí Ludgeřovice, ale
uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Ludgeřovice a program zasedání
bude dále rozšířen o projednání záměru zřídit smluvně právo stavby k pozemku parc. č.
539/2. ZO rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
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• ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 6, konaného dne 13. 11. 2019.
• ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce č. 20,
5 a 6.
• ZO vzalo na vědomí informace ekonomky obce o rozpočtových opatřeních č. 14/2019,
15/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019 a 19/2019, schválených v souladu se zmocněním,
uděleným radě obce zastupitelstvem obce na 17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017.
• ZO schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rozpočet obce Ludgeřovice a sociální fond pro rok 2020 ve znění
návrhu zpracovaného vedoucí finančního úseku Ing. Karen Laitnerovou.
• ZO schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Ludgeřovice na období 2021 – 2022 ve
znění návrhu zpracovaného vedoucí finančního úseku Ing. Karen Laitnerovou.
• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 082019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 135.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízko emisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 092019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 150.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízko emisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2008 O ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností, a to ve znění návrhu, předloženého
k projednání.
• ZO rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 5
odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o nočním klidu, a to ve znění
návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2019 O regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky, a to ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 O trvalém označování
všech psů v obci mikročipem, a to ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku
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č. 5/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 O místních poplatcích,
a to ve znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku
č. 6/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů, a to ve znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo vydat na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 O místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to ve znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019 O místním
poplatku ze psů, a to ve znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2019 O místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, a to ve znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2019 O místním
poplatku ze vstupného, a to ve znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2019 O místním
poplatku z pobytu, a to ve znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření darovací smlouvy mezi Římskokatolickou farností Ludgeřovice, sídlem Markvartovická 80/58, 747 14 Ludgeřovice, zastoupenou farářem Mgr.
Václavem Koloničným (dárce) a Obcí Ludgeřovice (obdarovaná). Na základě této smlouvy obdarovaná nabývá od dárce do svého vlastnictví pozemek parc. č. 2899/3 o výměře
404 m 2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek parc. č. 2900/3 o výměře 115 m 2
– ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek parc. č. 2901/3 o výměře 64 m 2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu darovací smlouvy ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO schválilo plán práce Kontrolního výboru ZO na rok 2020 ve znění návrhu, předloženého předsedkyní KV ZO PhDr. Mgr. Danielou Grucmanovou.
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• ZO schválilo plán práce Finančního výboru ZO na rok 2020 ve znění návrhu, předloženého předsedou FV ZO Ing. Přemyslem Havlíkem.
• ZO schválilo termíny zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice na rok 2020 následovně: 11. března 2020, 10. června 2020, 9. září 2020, 9. prosince 2020.
• ZO rozhodlo ukončit, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. r) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) spolupráci obce Ludgeřovice s polskou obcí Nowy Zmigrod, a to z důvodu dlouhodobého neplnění závazků ze Smlouvy o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi ze dne 20. 9. 2013.
• ZO schválilo záměr smluvně zřídit právo stavby k pozemku parc. č. 539/2 – jiná plocha,
ostatní plocha o výměře 180 m 2, který je majetkem obce Ludgeřovice a je zapsán pro
katastrální území Ludgeřovice a Obec Ludgeřovice na LV č. 1765.
• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 7. zasedání ZO Ludgeřovice.
VB.

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Beseda s cestovatelkami

O své cestě kolem zeměkoule povídaly 18. listopadu 2019 žákům z 6. až 9. třídy Mája
Šnajdrová a Alča Mahlejová. V minulém roce s bágly na zádech procestovaly trasu přes
Čínu, Indočínu, Austrálii, Nový Zéland, USA, Kanadu, Aljašku. Cestovaly vším možným,
od nejlevnějších letadel po stopování a putování „po svých“. Stravovaly se spolu s místními
lidmi, spávaly na karimatkách, prostě cestovaly tak, aby vyšly se svými velmi skromnými
financemi. Na úvod besedy hezky zazpívaly a pak téměř 2 hodiny velmi poutavě povídaly
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o svém cestování, o obsahu
svých báglů, o lidech, které
potkávaly, o tom, co kde viděly, jak mrzly třeba v Číně
a trpěly vedrem v Austrálii,
co tam zažily. Žáci jejich
povídání soustředěně poslouchali.
Byla to velmi zajímavá
a vydařená beseda. Organizovala ji obecní knihovna.
AV.

Obecní vánoční trhy

Vánoční trhy v Obecním domě se rok od roku těší větší oblibě. I 30. listopadu 2019 zde
byl rekordní počet stánků se zajímavým zbožím. Také kupujících bylo v celé historii nejvíce.
Trhy zpestřovala půvabná vystoupení dětí s programem na vánoční motivy. Nejdříve to byli
Vrabčáci – děti z Mateřské školy na Vrablovci. Dále vystupovali Ledňáčci – děti z Mateřské
školy na Dolní škole v ul. Hlučínská. Odpoledne pak vystoupili žáci druhé třídy základní
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školy. Jejich vystoupení vždy sledoval velký počet přítomných, zejména jejich rodičů a prarodičů. Nechyběl dobrý bufet.
Celá akce byla perfektně připravena členy kulturní komise obce. Nasadili „vysokou laťku“, nebude jednoduché ji příště překonat.

AV.

Rozsvícení obecního vánočního stromu

Na Menšíkové louce již byl postaven a vyzdoben velký, krásný vánoční strom. Ze své
zahrady ho obci věnovala paní Irena Fajkusová z ulice Lípová. Připraveno bylo i ozvučení,
osvětlení a podium, také stánky s občerstvením, ohně k zahřátí pro prokřehlé návštěvníky.
Počasí přálo, teplota kolem nuly, jasno. Účastníci se začali scházet kolem 16. hodiny. Program zahájila a hosty uvítala v 17 hodin místostarostka Alena Janošová. Před 18. hodinou
bylo na louce již několik set návštěvníků, kteří se zahřívali zejména svařeným vínem. Ten pro
ně zdarma připravila obec Ludgeřovice. Od 17 hodin dotvářel příjemnou atmosféru svým
vystoupením sbor studentů Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně. V 18 hodin vystoupili na
podium starosta obce Daniel Havlík spolu s kaplanem Lukášem Bakajsou. Starosta všechny
přivítal, poděkoval dárkyni stromu a předal slovo knězi. Ten ludgeřovickému vánočnímu
stromu požehnal. Pak se už od deseti odpočítávalo a strom byl rozsvícen. Je opravdu krásný.
Družná zábava v předvánočním duchu pak ještě dost dlouho pokračovala.

AV.
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Mikulášské nadílky 2019

Tak jako v celé ČR i v naší obci se na mikulášské zvyklosti nezapomíná. Tradiční sv.
Mikuláš s čertem a andělem navštěvuje nejen děti, ale např. i důchodce. Z akcí mikulášského nadělování jsem letos navštívil dvě, které myslím byly největší.
Ta první byla 6. prosince 2019 v sále Obecního domu, kde Mikuláš naděloval členům
Klubu důchodců Ludgeřovice, těch je 180, na nadílku jich přišlo asi 140, těm ostatním byl
dáreček doručen domů. Aby si důchodci vzájemně nezáviděli, byly všechny dárky stejné.
Když Mikuláš se svým doprovodem odešli, důchodci povečeřeli a pak si zatancovali při
hudbě vrablovecké skupiny ARÉNA. Obdiv
si zaslouží výbor klubu,
který všechno perfektně
zajistil a organizoval.
Druhá nadílka byla
v areálu spolku chovatelů. Organizovalo ji hnutí ANO a pozvalo na ni
všechny děti předškolního věku z obce včetně
jejich rodičů a prarodičů.
Celá velká místnost byla
zaplněná do posledního
místečka. Mikuláš už
věděl od rodičů, co má
jejich dítěti nadělit. Ti
malí špunti, z nichž někteří se teprve nedávno naučili chodit a mluvit, ve velké většině Mikuláši zazpívali či zarecitovali a až na naprosté výjimky zcela beze strachu, u některých to dokonce vypadalo, že
Mikuláš i čert jsou pro ně takoví legrační strejdové. Současné děti jsou prostě sebevědomější.
V místnosti byla připravená i živá hudba, pravděpodobně spíše jen k poslechu, na tancování
bylo místa minimum. Byla to hezká vydařená nadílka.

AV.
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Třetí benefiční koncert pro markvartovické varhany

Vokální komorní sbor CANTICUM NOVUM z Ostravy-Petřkovic zpíval 8. prosince 2019 písně ve stylech gregoriánského chorálu, renesanční polyfonie i soudobé duchovní
hudby, vše s průvodním slovem například z myšlenek Matky Terezy. Vystupoval v hlubokém přítmí kostela. Koncert byl zajímavým duchovním zážitkem, který nutil k zamyšlení.
Zahájil ho farář Václav Koloničný, přítomno bylo necelých sto posluchačů.

AV.

Kalendář akcí
7. 1. 2020	Tři králové v Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
10. – 12. 1. 2020	Tříkrálová sbírka
10. 1. 2020	Výroční valná hromada SDH Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
11. 1. 2020	Obecní ples (sál Obecního domu)
18. 1. 2020	Školní ples (sál Obecního domu)
21. 1. 2020	Výroční schůze Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
22. 1. 2020	Výroční schůze Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
25. 1. 2020	Farní ples (sál Obecního domu)
1. 2. 2020
Párty ples pro mladé (sál Obecního domu)
7. 2. 2020
Ples firmy HP Trend (sál Obecního domu)
8. 2. 2020
Hasičský ples (sál Obecního domu)
11. 2. 2020	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
15. 2. 2020
Večírek Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
16. 2. 2020
Maškarní ples pro děti (sál Obecního domu)
22. 2. 2020
Ples spolku Rybářství (sál Obecního domu)
25. 2. 2020	Maškarní rej v Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
29. 2. 2020
Ples TJ Ludgeřovice (sál Obecního domu)
10
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Záložka do knihy spojuje školy
List za listem – baví mě číst

I v r. 2019 jsme se zapojili do již 10. ročníku projektu Záložka do knihy spojuje školy: List
za listem – baví mě číst.
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Velmi se nám líbí myšlenka podpory četby knih a práce s nimi. Spoustu dětí také nadchlo
i vědomí, že někde na Slovensku jsou kamarádi, kteří dostanou právě tu jejich záložku.
Do tvorby záložek se zapojili všichni žáci prvního stupně naší školy a zabrali se do práce
tak, že si ve většině případů vyrobili jednu i pro sebe.
Po obdržení balíčku se záložkami od naší partnerské školy z Tisovce jsme si společně ve
vestibulu školy se všemi zúčastněnými dětmi zazpívali písničky, pověděli si o škole, z níž
pošta přišla, a každý žák si vybral jednu z krásných záložek.
Mgr. Milena Svrčinová

Soutěž „Znám historii, kulturu a každodenní život našich
sousedů – Poláků?“

V rámci mezinárodní spolupráce vyhlásil Krajský úřad Moravskoslezského kraje soutěž,
do které jsme se aktivně zapojili. Začátkem října 2019 se uskutečnilo školní kolo soutěže,
do kterého se zapojilo 120 dětí. Ve svých pracích se žáci zamýšleli nad vším, co nás s našimi
sousedy spojuje či rozděluje, někteří se zaměřili na významné historické události, či osobnosti nebo představili polské turistické zajímavosti. Soutěžící si vyzkoušeli práci s informacemi z různých zdrojů, jejich kritickým vyhodnocováním a následným zpracováním pomocí moderních multimediálních prostředků. Slavnostní vyhlášení vítězů a předávání cen se
bude konat 9. ledna 2020 v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V kategorii
2. stupeň základních škol, 1. stupeň středních škol se umístil na krásném 3. místě Štěpán
Návrat z 6. B. Ve své kategorii bojoval se staršími studenty z gymnázií. Na stupních vítězů
je nejmladší. Děkujeme za vynikající úspěch a pěknou reprezentaci naší školy.
Všem, kteří se do soutěže zapojili, patří ocenění.
Ing. Marie Plačková

Postup našich florbalistů v turnaji ČEPS CUP

21. listopadu 2019 se v Bolaticích konalo okresní kolo
florbalového turnaje žáků
nižšího stupně. Naši žáci dokázali porazit všechny týmy
své skupiny a postoupit do
krajského finále, které se bude
konat dne 16. ledna 2020
v ČPP aréně v Ostravě. Našimi soupeři tam budou školy
z Opavy, Ostravy a Kopřivnice. Podrobnější informace
o turnaji naleznete na stránkách www.ceskyflorbal.cz/zakladniskoly/turnaj/detail/25. Všem
žákům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a věříme, že jim v lednu budete držet
pěsti :-)
My jsme Ludgeřovice!!!
Mgr. Petr Stočes
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Soutěž Ministerstva obrany k problematice přípravy občanů
k obraně státu
tu.

Ministerstvo obrany vyhlašuje Soutěž k problematice přípravy občanů k obraně stá-

Marek Barták ze 7. B se stal úspěšným řešitelem listopadové soutěže a obdržel
3. cenu v hodnotě 500 Kč od Ministerstva obrany za správné odpovědi ve vědomostním 35. kole této soutěže.
Srdečně mu blahopřejeme.

Ing. Marie Plačková

EkoEnergie 2019

27. listopadu 2019
se v Ostravě konalo
krajské finále soutěže EkoEnergie 2019.
Ve velké konkurenci
škol z celého Moravskoslezského kraje se
našim žákům Markétě Bartákové a Samuelovi Ratajskému
dařilo více než skvěle a obsadili 3. místo.
Diplom, poukázku
v hodnotě 2 000 Kč
do Shopping parku
v Ostravě, psací potřeby a sladkosti jim
předala náměstkyně
hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí paní Jarmila Uvírová. Oběma žákům z 9. A děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. My jsme Ludgeřovice!!!
Ing. Marie Plačková

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka

Rok se s rokem sešel a naši deváťáci vyrazili 2. prosince 2019 skládat Cambridge zkoušky
v anglickém jazyce do Ostravy. V jazykové škole Cloverleaf absolvovali tři náročné části mezinárodních zkoušek – práci s textem, poslech a rozhovor s rodilými mluvčími. Na
všechny tři části se intenzivně připravovali jak v hodinách anglického jazyka, tak i doma.
Mezinárodní certifikát, který za svou snahu obdrží v lednu, jim přesně řekne, jaké úrovně
v anglickém jazyce již dosáhli a doufáme, že bude tím motivujícím faktorem, který je posune
dál v jejich další cestě za vzděláním.
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Mgr. Jitka Šílová

Vánoční tvoření

Chemický kroužek
pod vedením Mgr.
Hany Halodové rád
vyrábí a experimentuje. A protože se blížil
čas Vánoc, přivítali
jsme mezi sebe vzácné
hosty z Klubu nadaných dětí. 3. prosince
2019 jsme společně
vyráběli vánoční mýdla z glycerinové hmoty a šumivé koupelové
pralinky.
Vánoční
chemie byla provoněná vonnými esencemi
a bylinkami, vládla
dobrá nálada a všichni
se radovali z hotových výrobků. Jsme rádi, že si členové Klubu nadaných dětí mohli vyzkoušet něco nového a zároveň si odnést překrásné miniaturní vánoční dárky.

Nebezpečí virtuální sítě

V zasedací místnosti zastupitelstva Moravskoslezského kraje se konalo 4. prosince
2019 žákovské sympozium na téma Nebezpečí virtuální sítě, jehož donátorem bylo
16
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Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Viktorie Mačková, Kateřina Kolátková, Erica
Steppková z 8. A a Michal Čanko, Ondřej Tač, Sebastián Kačmář z 6. C zde vystupovali na
téma Kyberšikana. Žáci podali
vynikající výkon a byli oceněni
diplomem, power bankami, tričkem a psacími potřebami.
Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy v Moravskoslezském kraji.

Ing. Marie Plačková

Den otevřených dveří v ZŠ

5. prosince 2019 zůstaly dveře naší školy otevřené. Rodiče žáků, a nejen oni, měli příležitost v dopoledních hodinách navštívit výuku, prohlédnout si prostory naší školy. Mnoho
rodičů tuto možnost využilo a přišlo se podívat, jak se jejich dětem ve škole daří a jaké dělají
pokroky.
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Den otevřených dveří byl spojený s prodejní výstavou, vánočním vystoupením žáků
2. tříd pod vedením p. učitelky Fojtíkové a Svrčinové a také s tanečním vystoupením děvčat
pod vedením p. Skopalíkové. Všichni přítomní mohli navštívit roboučebnu, zahrát si vánoční kvíz, prohlédnout si úspěšné práce našich žáků. V rámci projektu Skutečně zdravá škola
byl ve foyeru přichystán stánek, kde hosté mohli ochutnat dobrůtky vyrobené ze zdravých
surovin. Bohaté občerstvení nabídla i školní jídelna. K vánoční atmosféře přispělo oblíbené
školní rádio Rašl.
V radostném vánočním duchu probíhal rovněž Den otevřených dveří na našem odloučeném pracovišti na Dolní škole v Ludgeřovicích.
Děkujeme všem za návštěvu, podporu a příjemnou předvánoční atmosféru. A samozřejmě děkujeme všem rodičům a přátelům školy za sladkosti, pochoutky a výrobky, kterými
obohatili školní prodejní výstavu.

Den otevřených dveří v ZŠ
zaznamenaný kronikářem obce

Tak jako každým
rokem před vánocemi
si i v r. 2019 učitelský
sbor, ostatní zaměstnanci školy, žáci a jejich rodiče dali velmi
záležet, aby všichni
návštěvníci „otevřených
dveří“ odcházeli spokojení, plní zajímavých
dojmů a s poznáním, že
v Ludgeřovicích máme
dobrou školu. Myslím,
že se jim to 5. prosince
2019 podařilo.
Hlavní chodbu školy přeměnili na krásně
vyzdobený jarmark plný vlastnoručně vyrobeného zboží, jako jsou vánoční cukroví,
ozdoby, dárkové předměty atd. Nechyběly panely představující zajímavé aktivity žáků
školy. Totéž vykonali ve foyeru a v chodbě pavilonu 1. stupně. Velmi záležet si daly
i kuchařky školní jídelny, každý návštěvník si zde mohl objednat kávu, čaj, obložený
chlebíček, bramborák atd.
Rodiče žáků se mohli dopoledne zúčastnit vyučování ve třídách. Odpoledne se ve
foyeru konala na vánoční téma dvě hezká vystoupení žáků plná písniček a pohybu. Po
setmění všichni vyšli před školu, žáci zazpívali několik koled a rozsvítil se vánoční
strom školy.
Všichni, kteří se podíleli na přípravě a realizaci „otevřených dveří“ si zaslouží velké
uznání a poděkování.
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AV.

Vánoční charitativní sbírka Krabice od bot na naší škole

V adventní čas r. 2019 nás oslovila paní Šárka Kuligová s návrhem
zapojit se do projektu Krabice od
bot, jehož cílem je, aby i děti z nemajetných rodin si mohly pod stromečkem rozbalit dárek. Do akce se
dobrovolně zapojily jednotlivé třídy
naší školy a v pátek 6. prosince 2019
jsme těmito dárky až po střechu naplnili školní auto, které tuto radost
odvezlo do sběrného místa.
Rádi bychom poděkovali všem
rodičům, kteří různými hračkami,
oblečením, knihami, kosmetikou či
jinými drobnůstkami úžasně podpořili tuto akci. Máme radost, že čím dál více lidí vidí
smysl nejen v dostávání, ale také v obdarovávání.
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Deskové hry

11. prosince 2019 se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili ukázky moderních deskových her
a aktivních společenských her v Kulturním domě v Hlučíně. Nejdříve si je mohli vyzkoušet s lektory a poté začali soutěžit s žáky jiných hlučínských škol. Příjemně strávené dopoledne přineslo vítězství, které si naši žáci patřičně zasloužili. Svou cenu v podobě společenské hry si odvezli do školy a těší se, až si ji společně zahrají.

Jak jsme prožívali předvánoční dny u Vrabčáků

Máme za sebou čtyři měsíce seznamování, hraní, poznávání, tvoření a respektování. Naši
malí vrabčáčci vše zvládají a tak nám společně čas utíká. V září 2019 jsme se seznamovali
s novou paní učitelkou, novými kamarády a prožili jsme spoustu aktivních dní.
Čas rychle plynul a nadílkou pod vánočním stromečkem jsme se rozloučili se starým rokem. Nové hračky, které děti našly pod stromečkem, nám udělaly velkou radost. Rozzářená
očka toho byla důkazem.
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Chtěla bych poděkovat všem rodičům a přátelům naší školičky za spolupráci a popřát ať se
na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje, ať Vás úspěch provází i v roce, který přichází.

Bc. Pavla Olšáková
ZŠ a MŠ Ludgeřovice

SPOLKY
Beseda s horolezcem Leopoldem Sulovským

Klub důchodců Ludgeřovice uspořádal 20. listopadu 2019 v sále Obecního domu besedu
s Leopoldem Sulovským. Bydlí na Vrablovci, je špičkový český horolezec, který v roce 1991
jako první Čech vystoupil na vrchol nejvyšší hory světa – Mount Everest v Himálaji. Má
za sebou dvě desítky dalších úspěšných zdolání horských velikánů a také slezení skalních
21
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útvarů nejvyšší obtížnosti. Je i úspěšným politikem, už druhé
volební období je senátorem Parlamentu ČR.
Na besedě promítnul a komentoval film České televize
o italské expedici na Mount Everest, jejímž členem pan Sulovský byl a jako člen vrcholové dvojice vystoupil na samotný

vrchol. Hovořil o přípravě expedice, o budování výškových táborů,
o překonávání mnoha
komplikací způsobených
počasím, zejména silnými
větry a velkými mrazy,
sesuvem lavin, nemocemi
členů expedice atd.
V další části besedy hovořil o své účasti v expedici do Grónska, kde zdolávali v obtížných
arktických podmínkách vysoké skalní útvary.
Nakonec odpovídal na řadu dotazů z publika. Byla to velmi zajímavá beseda.

AV.

Vítání zimy s rozsvícením vánočního stromku na Vrablovci

Spolek dobrovolných hasičů
Vrablovec uspořádal ve Společenském domě a jeho nejbližším okolí
už po páté 29. listopadu 2019 vítání zimy na Vrablovci spojené s rozsvícením vrabloveckého vánočního
stromku. Sešlo se více než sto občanů, z toho asi polovina byly malé
děti. Akci navštívil také starosta
obce Daniel Havlík. Děti se těšily na nafouknuté balonky, které si
však musely zasloužit namalováním obrázku s vánoční tématikou.
Dospělí dávali přednost dobrotám
z bufetu a prohlídce výstavky hezkých rukodělných drobností hodících se i jako vánoční dárek. Po setmění všichni vyšli ven
k připravenému vánočnímu stromku. Předsedkyně spolku Marie Blokešová všechny přivítala, o hudební doprovod se postarala paní Martina Pražáková, hrály se a zpívaly vánoční
koledy. Nakonec došlo k rozsvícení vánočního stromku. Byla to i přes nepřízeň počasí hezká
vydařená akce.
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AV.

Mikuláš v Klubu důchodců Vrablovec

10. prosince 2019
přišli naši členové, letos
už naposledy, v hojném
počtu do Společenského domu, kde se pravidelně scházejí. Všichni
se těšili na Mikuláše.
Po krátké schůzce, kde
je předsedkyně seznámila se všemi akcemi,
které pořádá Obec
Ludgeřovice a Město
Hlučín ještě v r. 2019,
vstoupil za ohromného
zvonění a rachotu do
místnosti Mikuláš, čert a anděl, aby obdaroval všechny členy balíčkem.
Večer jsme si zpříjemnili zpěvem a tancem za doprovodu harmoniky. Zábava se
protáhla, bylo hodně veselo, některým členům se ani nechtělo domů.

Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec

Večírek pro seniory

12. prosince 2019 Český červený kříž Vrablovec uspořádal pro své seniory tradiční večírek v Hospůdce u Karla. Tento ročník byl již 22. a je nám potěšením v této tradici pokračovat
nadále.
Vystoupení dětí a učitelek MŠ Vrablovec bylo opět krásně připraveno, atmosféra byla
opravdu sváteční. Děkujeme vám za přípravu a milé vystoupení.
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Večírku se zúčastnilo 40 seniorů, takováto účast nás velmi mile potěšila a doufáme, že
bude na všech našich akcích, které chystáme. Budeme se na vás těšit.
Večírek zahájil náš nový předseda Ing. Radim Jiřík. O propagaci večírku a osobní předání
pozvánek se jako každý rok ochotně postarala paní Šárka Dudková.
Vám všem přejeme zdravý, pohodový a úspěšný rok 2020 a brzy na viděnou na některé
z našich akcí.
Zuzana Konečná
ČČK Vrablovec

Rok 2019 očima hasičů

Pravidelná statistika zásahů za uplynulý rok.
Každý rok si na tomto místě stěžuji, že to není snad ani pravda, jak ten rok letí. A zase
máme jeden zdárně za sebou. Pojďme se na něj zaměřit hasičskou statistikou. Loni vyjela jednotka k 28 zásahům a dalším 11 neakutním událostem, které bylo třeba vykonat.
Z hlediska počtu rok průměrný, počet spíše vyšší. Největší změnou byla dočasná hasičská
zbrojnice, která byla situována na pomezí s Markvartovicemi, a tudíž pro většinu členů na
nevhodném konci, než bydlí. Bohužel jiná alternativa ale nebyla. I tak se opět podařilo
všechny výzvy vyřešit a i v provizorních podmínkách fungovat. Vlastně nám tam bylo líp.
Byla tam teplá voda i záchod. Ale všichni jsme žili v provizoriu v myšlenkách na to, že se
pak přestěhujeme do zbrusu nové zbrojnice. Opět jako rok co rok se hasiči věnovali údržbě,
opravám, tréninku i týlovému zázemí pro svou výjezdovou činnost.
Ta loni vypadala takto:
1. 1. 2019 – požár hrabanky – Po silvestrovské půlnoci jedna z rachejtlí zapálila kus hrabanky v lese. Nový rok trval sotva hodinu, a už tu byl první výjezd k ohni.
14. 2. 2019 – transport pacienta – Valentýna hasiči neslavili s partnerkami, ale na ul. Višňová. Zde pomáhali záchranné službě.
16. 2. 2019 – požár sazí – Jednotka povolána k požáru sazí v komíně na Vrablovci.
27. 2. 2019 – transport pacienta – Opět dopomoc záchrance, tentokrát na ul. Hlučínská.
4. 3. 2019 – požár trávy – Jednotka vyslána do Markvartovic na požár trávy u domu 20x50 m.
11. 3. 2019 – jiskřící kabel elektřiny – Jednotka vyslána v silném větru zabezpečit tuto
situaci s jiskřícími dráty.
24
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16. 3. 2019 – spadlé stromy – Dva smrky jako důsledek silného větru v obci.
1. 4. 2019 – požár RD – Požár domu v Markvartovicích aprílem nebyl.
26. 4. 2019 – požár křoví – Jednotka vyslána k ohni do bývalé pískovny.
28. 4. 2019 – transport – Opět dopomoc na výzvu záchranné služby.
7. 7. 2019 – transport pacienta – Výjezd pro změnu na Vrablovec.
11. 7. 2019 – požár trávy – Výjezd do ul. Na Návsi, kde u firmy hořela tráva.
14. 7. 2019 – požár automobilu – Jednotka prověřena na požár auta.
21. 7. 2019 – nepřízeň počasí – Prudký liják zapříčinil tři výjezdy, konkrétně na zatopenou
benzínovou stanici, také spadlý strom do ludgeřovického potoka a zbylá část jednotky vyslána na pomoc do Hlučína, který na tom byl ještě hůře.
28. 7. 2019 – požár siláže – Jednotka vyslána k markvartovické skládce, kde došlo k požáru
uskladněných zbytků z pole.
31. 8. 2019 – ohlášen požár – Požár odpadu překvalifikovaný na neohlášené pálení.
2. 9. 2019 – čerpání vody – Opět silné rozmary počasí, které odnesl Hlučín. Tamní přetížené jednotky žádaly o posily k dalším nahlášeným událostem.
9. 9. 2019 – transport pacienta – Jednotka vyslána k pomoci záchranářům.
15. 9. 2019 – požár automobilů – Jednotka ze školení odvolána k reálnému požáru v obci.
16. 9. 2019 – transport pacienta – Tradičně dopomoc záchranné službě při přenosu pacienta.
16. 9. 2019 – dopravní nehoda – Ranní transport během dopoledne doplnil další výjezd
do Markvartovic. Jednotka vyslána k odklízení trosek pergoly z havarovaného vozidla jako
náhrada za místní jednotku.
20. 9. 2019 – transport pacienta – Jednotka vyslána do ul. Rozvětvená.
9. 10. 2019 – výbuch kotle – Jednotka povolána řešit následky exploze kotle na tuhá paliva.
18. 10. 2019 – transport pacienta – Další transport na ul. Hlučínská.
26. 10. 2019 – požár odpadu – Překvalifikováno na neohlášené pálení.
3. 11. 2019 – požár tújí většího rozsahu – Jednotka vyjela k ohlášenému požáru tújí na
zahradě u rodinného domu.
Jak je vidět, loni nebyla nouze o požáry, což je sice dle názvu hlavní poslání
hasičů, dle dlouhodobého měřítka však
nepatří požáry mezi nejčastější události
u hasičů. Loňský rok tak byl výjimkou.
Opět zde máme další zkušenosti, další
uchráněné hodnoty, vděk zasažených.
A stejně jako loni i letos se členové jednotky dohodli, že jim není lhostejná
obec, ve které žijí. I letošek tak jistě přinese práci, zásahy, školení a další výzvy,
ale také určitě zábavu i pěkné chvilky
třeba při ukázce pro děti.
Moc děkuji aktivním členům jednotky za jejich přístup a to nejen při zásazích, ale rovněž
při aktivní přípravě na ně. Dáváte tím dobrý příklad lidem a vaše rodiny na vás mohou být
hrdé. Děkuji také vám spoluobčanům, kteří si nás váží a stojí za námi.

Ing. David Lange
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ZAJÍMAVOSTI
Výsadba lípové aleje po obou stranách farské cesty
je dokončená

Jde o 650 metrů dlouhý úsek od pomníku sv. Františka po roh farského lesa. Celkem
bylo vysazeno 78 líp, z toho 40 stromů před dvěma lety za peníze z dotace fondu životního
prostředí a 38 líp, které si letos zaplatili občané, místní podnikatelé a spolky. Za každý strom
zaplatili 1 400 Kč a v sobotu 23. listopadu 2019 je pod dohledem zaměstnanců odborné zahradnické firmy zasadili. Ten den bylo velmi příjemné podzimní počasí se sluníčkem a teplotou nad +10 ºC. K sázení se sešlo přes 100 lidí. Starosta obce Daniel Havlík všechny přivítal a sdělil jim potřebné organizační pokyny. Pro každý strom už byla firmou vyhloubená
díra, u ní ležel cca třímetrový strom s kořenovým balem v jutovém pytli, kůly pro podpůrnou
ohrádku, jutový pás na obalení kmene, drátěné pletivo na ochranu před okusováním zvěří,
hnojivo. K dispozici bylo i potřebné nářadí kromě lopat, které si sázející přinesli z domu.
Začalo se po desáté hodině, sázení bylo dokončeno kolem 13. hodiny. Na vysázených stromech chyběly jen cedulky se jmény donátorů. Ty nechá vyrobit a umístit obec Ludgeřovice.
Nakonec se všichni sešli k malému občerstvení u chaty Ostříž, které zajistil p. farář Václav
Koloničný spolu se skauty. Byla to velmi dobře připravená a vydařená akce pro zvelebení
obce, měla i příjemnou přátelskou atmosféru.
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Charita Hlučín nezahálí

Nová kotelna v Charitním domově

Ve velmi špatném technickém stavu byla kotelna v Charitním domově sv. Mikuláše
v Ludgeřovicích. Nákladná oprava se z důvodu chybějících prostředků dlouho odkládala.
Jsme rádi, že díky podpoře Moravskoslezského kraje z Programu na zvýšení kvality sociálních služeb se nám podařilo získat 300 tis. Kč. Pomoc nám poskytla i obec Ludgeřovice,
a tak se povedlo kotelnu „za 5 minut dvanáct“ opravit. Náklady se vyšplhaly přes 600 tis. Kč.
Moravskoslezskému kraji a obci Ludgeřovice děkujeme.

Klienti dílny vyrazili za baňkami a sportem

Pro klienty naší sociálně terapeutické dílny v Ludgeřovicích jsme připravili pracovně
terapeutický den ve výrobním družstvu Slezská tvorba. Na tomto místě se vyrábí vánoční
ozdoby, které se vyváží do všech koutů světa. Klienti viděli celý proces výroby baňky a také
si vyzkoušeli jejich malování. Každý si tu svou odnesl na památku domů.
Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, jsme uspořádali Sportovní den plný soutěží a legrace.
Všichni hráli kuželky, skládali puzzle, hledali v rýži nebo házeli bramborem. Čas si vyplnili
podzimním tvořením. Zasoutěžit si s klienty přišel i starosta Ludgeřovic Mgr. Daniel Havlík. Děkujeme obci Ludgeřovice za podporu této akce.
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Sejdeme se na Cibulce

Klienti Charitního domova sv. Mikuláše si v Opavě užili představení „Sejdeme se na
Cibulce“ a setkali se s panem Janem Přeučilem a první filmovou Popelkou paní Evou Hruškovou.

Heidi Janků v Charitním domově sv. Mikuláše

Velký kus radosti přivezla do našeho charitního domova paní Heidi Janků. Její vystoupení se neslo v adventním duchu, zazněly zejména písně s vánoční tématikou. Paní
Heidi Janků vystoupila v našem domově bez nároku na honorář, za což moc děkujeme.
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Předvánoční jarmark

Již 14. ročník tradičního jarmarku pořádala 12.
prosince Charita Hlučín
v areálu Charitního domova sv. Mikuláše. Prodejci nabízeli keramiku,
hračky, bižuterii, vánoční
ozdoby a dekorace a další
zboží patřící k vánocům.
Prodávaly se i výrobky
zdejší sociálně terapeutické dílny. V jídelně charitního domova fungoval pro
návštěvníky jarmarku bu-

fet, byl o něj veliký zájem.
Návštěvníků přišlo hodně, pro klienty a klientky
charitního domova to byla
i příležitost setkat se s řadou známých.
Byl to hezký jarmark
s poklidnou adventní atmosférou, kterou svým vystoupením zpestřila děvčata ze
Základní umělecké školy
v Hlučíně pod vedením p.
učitelky Marty Dvořákové.

AV.
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Z kroniky obce Ludgeřovice

Doslovný opis nejzajímavějších zápisů v obecní kronice za rok 2012:

Nejvýznamnější událostí v naší obci bylo zahájení stavby splaškové kanalizace.
Po více jak deseti letech příprav. Koncem října 2012 byly konečně vykopány první
desítky metrů rýh a do nich uloženy první kanalizační šachty a roury.
Významné pro obec byly také výsledky letošních voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Starosta obce Mgr. Daniel Havlík (ČSSD) byl již ve druhém
volebním období zvolen krajským zastupitelem. Navíc jej krajské zastupitelstvo na
svém prvním zasedání po volbách zvolilo členem rady kraje ve funkci náměstka
hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství.
Po 15 letech působení ve funkci ředitelky ludgeřovické základní školy odešla do
důchodu Mgr. Helena Pipreková. Novým ředitelem příspěvkové organizace Zá30
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kladní škola a Mateřská škola Ludgeřovice se na základě výsledků obcí vyhlášeného konkurzního řízení stal místostarosta obce Mgr. Pavel Lokaj.
Významná jubilea slavilo několik společenských organizací a občanských sdružení:
• 90 let činnosti oslavila petřkovická základní organizace Českého svazu včelařů,
jejímiž členy jsou i včelaři z naší obce,
• 50 let činnosti oslavila ludgeřovická místní organizace Českého svazu zahrádkářů,
• 15 let činnosti oslavily Klub důchodců Ludgeřovice a soukromé sdružení křesťanů – azylový Dům sv. Eufrasie v Ludgeřovicích.
Byl to pro Ludgeřovice vcelku dobrý rok bez velkých přírodních katastrof. Potok se za celý rok nevylil z břehů. Zemědělce a zahrádkáře trochu potrápil pozdní
májový mrazík a v létě třikrát krupobití.
Ze startu výstavby splaškové kanalizace
Desetileté úsilí obce o stavbu splaškové kanalizace se v říjnu 2012 konečně začne
naplňovat. Vše podstatné o stavbě včetně aktuálních informací pro občany o programu prací na nejbližší dny bude po celou dobu výstavby průběžně zveřejňováno
na www.ludgerovice.cz/splakan.
Ve čtvrtek 4. října 2012 byl v parku pod zdravotním střediskem slavnostně za
účasti hlavních aktérů stavby poklepán symbolický „základní kámen“:

AV.
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INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – prosinec 2019
Erna Kupcová
Lucie Svobodová
Emil Bartussek
Alfred Bindač
Julie Majerová
Marie Ohřálová
Eva Vrhelová
Adéla Wallná

92 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Nová tvář Mateřské školy Liščata

Do nového hávu se převléklo
venkovní hřiště v Mateřské škole
Liščata. Za přispění Státního fondu životního prostředí ČR mohla
školka revitalizovat dětem hřiště
a ty si tak od prosince 2019 mohou
hrát a zároveň se i učit zábavnější
formou. Venkovní prostory teď po
novu obsahují prvky jako: zlatokopecké pískoviště, vjemový chodník,
vyvýšené záhony, kompostér, ptačí
budku a další prvky s environmentální tématikou, kde si budou děti
posilovat vztah k přírodě a to zážitkovou formou, kdy si mohou zasadit vlastní rostliny, naučí se kompostovat nebo třeba
poznávat ptáčky.
Kromě těchto prvků mateřská škola zbudovala i nášlapné pařezy, lanový most, lezeckou
stěnu, balanční kládu a i další prvky, které podle vedení školky zlepšuje dětem motorické
funkce, poskytuje nové možnosti hraní si a hlavně vede k radosti z pobytu na čerstvém
vzduchu. Mimo to se rodiče i jejich ratolesti mohou těšit na spoustu doprovodných akcí,
které odstartují v průběhu letošního jara a budou trvat až do června 2020.
Mgr. Monika Stuchlíková
ředitelka MŠ Liščata
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Než se zima ohlásí

I když v těchto dnech (pozn. redakce – polovina prosince 2019) počasí nevykazuje známky zimy a na stupnici teploměru převládají podzimní střídavé teploty,
pracovníci technických služeb mají ve svém rozvrhu různorodé práce, které provádějí podle toho, co je v naší obci potřebné.
A tak ve dnech, kdy není potřeba provádět zimní údržbu,
mohou se pracovníci věnovat
jiným úkolům. Jedním z nich
je připravit techniku na provoz
v zimních podmínkách. A tak
kromě výměny olejů, doplnění
fridexu do chladiče či nemrznoucí směsi do ostřikovačů se
musí promazat všechny maznice na vozidlech a strojích.
Dále se nesmí zapomenout
nalití lihu do brzdového systému vleček a nosiče kontejneru
a samozřejmě zkontrolovat funkci celého systému vozidla s příslušenstvím.
V roce 2019 jsme dostali do údržby fotbalová hřiště s dalšími dvěmi sekačkami. Jedna vřetenová a druhá klasická se sběrným košem. V této fázi zaměstnanci
TS provádějí na těchto strojích údržbu, jako je vyčistění,
promazání a nabroušení nožů
tak, aby byly plně funkční
opět na jaře.
V těchto dnech jsou chodníky v obci bez sněhu, a tudíž
ještě probíhá drobná oprava
a údržba chodníků. Jedná se
o různé prolákliny a nerovnosti, které vadí při chůzi. Na
místě, kde chodník vykazuje
větší nerovnost, se dlažba
rozebere, vyplní stavebním
materiálem a zpětně položí.
Na místech, kde se vyskytuje ve větší míře na chodnících tráva a plevel, provádí
naší zaměstnanci odstranění této biologické složky.
A tak než se zima opravdu ozve a bude chtít zavinout obec svou „bílou šálou“,
budeme moci říci, že jsme na ni připraveni.
Josef Balgar, TS Ludgeřovice
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Termíny svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů
v obci Ludgeřovice v r. 2020

Níže uvedené termíny pro bezplatné odevzdání velkoobjemového a nebezpečného
odpadu vyprodukovaného na území obce Ludgeřovice, budou moci pro likvidaci odpadů využít pouze občané s trvalým bydlištěm v obci Ludgeřovice. (Na požádání pracovníka svozové firmy při odevzdávání odpadů svůj trvalý pobyt prokážou příslušným
platným dokladem).
Tyto svozy slouží pouze k likvidaci velkoobjemových a nebezpečných odpadů produkovaných provozem domácností. Stavební odpady a odpady mající původ produkce
podnikatelskou činností zde odevzdat nebude možné.
Sobota 18. 04. 2020
Parkoviště u Obecního úřadu Ludgeřovice
Prostranství u rybníka č. 5 (pod Finskými domky)

8:00 hod. – 11:00 hod.
12:00 hod. – 15:00 hod.

Sobota 25. 07. 2020
Na Návsi – u vrby
Prostranství u rybníka č. 5 (pod Finskými domky)

8:00 hod. – 11:00 hod.
12:00 hod. – 15:00 hod.

Sobota 10. 10. 2020
Parkoviště u Hostince na Vrablovci
Parkoviště u Obecního úřadu Ludgeřovice

8:00 hod. – 11:00 hod.
12:00 hod. – 15:00 hod.

Jiří Olšák, vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a údržby obce

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2020

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK Ostrava a.s. byla
v souladu s platnou legislativou schválena nová cena vodného s účinností od 1. ledna
2020 takto:
Voda pitná (vodné)

41,10 Kč/m3 (bez DPH)
47,27 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

Nová cena bude uplatněna vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. lednu 2020, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce
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Mrazy jsou tady! Zabezpečme vodoměry před poškozením!

Výměna poničeného vodoměru se odběratelům prodraží. Buďme odpovědní hned od prvních dnů, kdy dorazily mrazy!
Ostrava 5. 12. 2019 – Na konci podzimu, na začátku zimy a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady a domu nutné
se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr,
aby nedošlo k jeho poškození. Tím, že tyto záležitosti nepodceníme, se vyhneme nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí nepříjemný dopad také
na naši peněženku.
Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout, do značné míry závisí na
tom, kde je dané zařízení umístěno. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout,
je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je možné například polystyren nebo minerální
izolační vatu – ne ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK
Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný
uvnitř domu, chaty, chalupy
nebo jiné nemovitosti, je žádoucí zabránit vystavení vnitřní
instalace a vodoměru účinkům
mrazu například vnější tepelnou izolací. Je nezbytné prověřit, jestli nemůže mrazivý
vzduch pronikat k vodoměru
například sklepním oknem.
Teplota v daném prostoru se
musí dlouhodobě pohybovat
nad bodem mrazu. Potrubí
vnitřních rozvodů je vhodné obalit izolačním materiálem. „Právě chaty a chalupy, které
nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem, kde dojde k nepříjemným situacím.
Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě vytopeného prostoru se projeví až
poté, kdy mráz povolí,“ říká Bouda.
„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo
otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční
a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou je zjistitelné po jeho
demontáži,“ popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční dopad na
zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za jeho zabezpečení. Škodná
částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného
pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun.
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Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to,
aby byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí
potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až 150 centimetrů. Kritickým místem jsou
zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (například přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

SPORT
Setkání v klubovně TJ

K tradičnímu setkání
ke konci roku pozvali
29. listopadu 2019 funkcionáři TJ Ludgeřovice
do kluboven v prostorách tribuny TJ sponzory TJ a také fotbalové
veterány TJ. Nemohli
chybět členové realizačního týmu fotbalového oddílu a ti, kteří se
postarali o jídlo a pití,
protože tato setkání se
tradičně protáhnou od
večera až přes půlnoc.
Vzhledem k tomu, že
fotbalové mužstvo TJ,
hrající krajskou soutěž I. A bylo v r. 2019 velmi úspěšné a po podzimní části soutěže
skončilo v tabulce na krásném 3. místě, bylo to setkání optimistické.
Předseda TJ Helmut Šafarčík a předseda fotbalového oddílu Jiří Vjačka všechny
přivítali, poděkovali sponzorům i veteránům za vše, co pro TJ vykonali a vyjádřili
přesvědčení, že svou přízeň TJ zachovají i v příštích letech. Pak se řadu hodin diskutovalo, vzpomínalo, plánovalo. Bylo to příjemné a užitečné setkání.
AV.

38

Obecní úřad Ludgeřovice
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz
tel.: 595 052 578
fax: 595 052 278

Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 8:00 – 12:00
Pokladna:
Pondělí a středa: 8:00 – 12:00
Čtvrtek:
8:00 – 12:00

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

12:30 – 17:00
13:00 – 17:00
553 876 010

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

553 876 022
553 876 011

Stavební úřad – vedoucí:
stavebni@ludgerovice.cz
– referenti:		

553 876 015
553 876 016

Matrika:			
Ohlašovna:			

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:			
Hřbitovnictví:		

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

553 876 019
553 876 020
553 876 021

Životní prostředí – vedoucí:
		 – referent:
			

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

553 876 024

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

Půjčovní doba:
Pondělí:
8:00 – 12:00
Úterý:
8:00 – 12:00
Středa:
8:00 – 12:00

12:30 – 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00

Technické služby Ludgeřovice
		
– jednatel: balgar@tsludgerovice.cz
				
		
– ekonom: mikulasova@tsludgerovice.cz
				

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