Z Obecního domu
Příloha č. 2 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2015
Z obecního plesu
Byl to už v pořadí 13. obecní ples v sále Obecního domu. 10. ledna zahajoval letošní
plesovou sezonu. Jako ve všech předchozích letech byl o něj velký zájem, zcela
vyprodána byla všechna místa v sále i v přilehlé vinárně. Podpořilo jej více než 50
sponzorů, díky tomu byla i tombola opravdu bohatá. K tanci hrála skupina TNT (Ta
naše tlupa) z Příbora. Starosta obce Mgr. Daniel Havlík všechny v sále přivítal,
poděkoval sponzorům, popřál dobrou zábavu a ohlásil první bod doprovodného
programu plesu - předtančení. Mistrovský taneční pár mezinárodní třídy M Simona
Havlíková (rodačka z Ludgeřovic) a Václav Uher úžasným způsobem předvedli sérii
latinskoamerických tanců. Tento pár u nás vystupuje pravidelně a je obdivuhodné,
jak rok od roku své taneční mistrovství zdokonalují. Měli zaslouženě velký úspěch.
Pak už hudba začala hrát k tanci, parket se rychle zcela zaplnil nedočkavými
tanečníky a tanečnicemi. V průběhu večera pak dvakrát také s velkým úspěchem
vystoupila skupina Shaharazad z Ostravy. Poprvé děvčata předvedla pásmo břišních
tanců pocházejících z Arábie, podruhé pak tančily ve stylu a rytmech jihoamerických
karnevalů. Skupina Shaharazad vystupuje už deset let, je v předváděných
disciplínách mistrem republiky a vicemistrem světa. Výkon na parketu tomu
odpovídal, moc se přítomným líbil. Restaurace u stolů nabízela bohatý sortiment
nápojů, připravena byla i chutná večeře, v sále panovala ta správná plesová
atmosféra, dámy byly krásné a elegantní, pánové pozorní. Byl to moc pěkný bál.
Prostě vše bylo tak, jak má na dobrém plese být.
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Z maškarního karnevalu pro děti
Pořádala 18.1.2015 v sále Obecního domu už tradičně Mateřská škola Ludgeřovice
z ulice Hlučínská, tentokrát pod názvem Karneval v cirkuse. Děti v nejrůznějších
kostýmech a maskách i jejich rodiče a prarodiče (někteří také v karnevalovém
převleku) výtečně bavili dva klauni, jedním z nich byl osvědčený Hopsalín, který
v tom už má mnohaletou praxi. Karnevalové masky jsou rok od roku zajímavější a
určitě i nákladnější. Všem moc slušely. Soutěžilo se, tancovalo, zpívalo, bylo hodně
veselo, vítězové soutěží dostávali drobné dárečky. Hopsalín vlastně dárečky podělil
všechny děti. Byl připraven i bohatě zásobený bufet a tombola se spoustou cen pro
děti. Sál byl úplně plný karnevalových hostů, bylo příjemně veselo. Prostě vydařená
merenda zejména pro ty nejmenší.
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Z farního plesu
Konal se v prostorách Obecního domu 24.1.2015. O tento ples je tradičně velký
zájem, zcela vyprodán byl sál i vinárna. Tradičně přišlo i několik významných hostů,
mezi nimi biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz,
poslanec parlamentu ČR Ing. Petr Kudela (KDU – ČSL), starosta obce Markvartovice
Ing. Pavel Myslivec, starosta obce Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík, místostarosta
obce Ludgeřovice Mgr. Pavel Lokaj. Na tento ples tradičně chodí zejména střední
generace a pak ta úplně nejmladší, často v doprovodu rodičů. Tradičně se na něm
pilně tancuje už od prvních tonů hudby, taneční parket je pokaždé plný. Tradičně
ples podporuje řada sponzorů, proto nechyběla hodně bohatá tombola ani zajímavý
doprovodný program. K tanci hrála osvědčená skupina TNT (Ta naše tlupa)
z Příbora.
Všechny přivítali a ples zahájili farář ludgeřovické farnosti Mgr. Václav Koloničný
spolu s Ing. Petrem Baránkem.
Krásné předtančení provedl taneční pár Hedvika Fridrichová, Miroslav Fridrich
soutěžící v kategorii Dospělí, třída D ve ST. Předvedli půvabnou sérii standardních
tanců. Sklidili velký aplaus.
Po 22. hodině vpochodovala do sálu v parádních uniformách ludgeřovická hornická
dechovka pana Ondruše. Po pochodu zahráli dřívější plesovou klasiku, tj. polku,
valčík, tango. Parket se okamžitě zaplnil tančícími páry, s velkým elánem si tuto
„klasiku“ užili. Kapela pak spustila pochod, za velkého aplausu dvakrát obešla sál a
nakonec odbočila do hospody. Moc se líbili.
Byl to vydařený bál.
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Z mysliveckého plesu
Tento tradiční ples se konal v Obecním domě 31.1.2015 a jako v předchozích letech i
letos byly desítky plesajících v mysliveckých uniformách. Také tombola byla
myslivecká s desítkami bažantů, divočákem, srnou atd. O doprovodný program se
postarali dva studenti lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity Brno hrou na
lesní rohy. V restauraci byla pro všechny připravena zvěřinová večeře. K tanci i
poslechu hrála výborná skupina Trio Time z Ostravy složená z muzikantů ostravské
Janáčkovy filharmonie.
Plesající byli většinou středního věku. Byl to ples plný pohody.
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Z plesu mladých
Konal se v prostorách Obecního domu 30.1.2015. Byl o něj mezi mladými velký
zájem. Do posledního místa byl plesající mládeží zaplněn nejen sál, ale i vinárna.
Mladí jsou navíc hodně neposední, takže jich bylo stále plno i venku před Obecním
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domem, v kuřárně, u šatny i v „pekle“ a všichni se výborně a hodně vesele bavili.
Hudba pochopitelně byla diskotéková. Do tance se mladí tradičně pustili až později,
ovšem po 22. hodině už byl taneční parket trvale plný a tancovalo se s velkým
nasazením. Byl to vydařený ples.
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Z dětského karnevalu SRPDŠ
Konal se v Obecním domě 1.2.2015. Pořadatelé pro děti i jejich doprovod vlastními
silami připravili zajímavý program i s hudbou, klaunem, bílou paní, kněžnami, vílami,
tombolou plnou hraček atd. Děti přišly v nejrůznějších převlecích zejména za různé
pohádkové bytosti. Probíhal veselý karnevalový rej a různé zajímavé soutěže.
Připraven byl i dobře zásobený bufet. Byl to hezký karneval, děti i jejich rodiče a
prarodiče si jej jaksepatří užili.
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Z plesu firmy HP TREND
Letos už byl desátý v pořadí tradičních plesů této největší ludgeřovické firmy. Konal
se v prostorách Obecního domu 6.2.2015. Byl to velkolepě pojatý bál, sál i vinárna
byly nadstandardně vyzdobeny, hrály 4 hudby, tombola byla bohatá, stejně tak
doprovodný program.
Před vchodem do Obecního domu vítala účastníky plesu hornická dechovka pana
Ondruše. Ples zahájil generální ředitel firmy pan Arnošt Gregořica. Na programu pak
bylo předtančení dvojice Michaela Gatěková, Jakub Mazůch. Věnují se sportovnímu
tanci, jsou mistry Evropy v tancování salsy, byli také oceněni i jako nejlepší sportovci
MS kraje za rok 2013. K tanci hrála hudba Rafael Music Band z Havířova, v „pekle“
vyhrávala dvojice Kamil a Petr, členové cimbálové muziky TOLAR z Ostravy. Po
půlnoci hrála známá skupina AC/CZ. Vrcholem večera bylo padesátiminutové
vystoupení zpěvačky Petry Janů, která zazpívala své největší šlágry. Její
temperamentní zpěv okamžitě vytáhnul na parket i ty nejlínější tanečníky.
Hosty plesu byli mimo jiných i zákazníci firmy HP TREND z Moskvy a z Polska.
Byl to noblesní bál.
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Z Valentinské zábavy
Organizovala TJ Ludgeřovice. Konala se s sále Obecního domu 12.2.2015. Nebyl to
v žádném případě jeden z plesů současné plesové sezony, ale typická diskotéka pro
ty úplně mladé. Čili oblečení zcela neformální, účastníci přicházeli postupně až asi do
půlnoci. Diskžokejové sice od začátku pouštěli jednu skladbu za druhou, ovšem ještě
ve 22 hodin nikdo netancoval, všichni se bavili u stolů, v pekle, u šatny, v kuřárně
nebo venku. V sále byla charakteristická mlhavá tma s probleskáváním elektronické
světelné hudby. Všichni se vesele bavili. Prostě diskotéka pro nejmladší.
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Večírek Klubu důchodců Ludgeřovice
Konal se v sále Obecního domu 14.2.2015. Byl to vlastně ples se vším všudy.
Pojmenování „večírek“ jen má umenšit problém s účastí pro ty členy klubu, kteří už
jsou bez partnera. Všechny ženy dostaly od pořadatelů květinu, muži ženám kupovali
valentýnská srdíčka. Výborně hrála hudba pana Blokeše, připravena byla i zajímavá
tombola. V doprovodném programu úspěšně vystoupili se „spartakiádní“ kreací
„Poupata“ známí Bobři z Bolatic v čele se starostou a poslancem parlamentu Mgr.
Herbertem Paverou. Fungoval dobře zásobený bufet, místní restaurace připravila
výbornou večeři. Účastníci se dobře bavili a tancovali od 17 hodin až přes půlnoc. Byl
to vydařený večírek velmi dobře připravený výborem klubu.
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Krajský ples TOP 09 v Obecním domě
MS krajská organizace politické strany TOP 09 využila volný termín v ludgeřovickém
Obecním domě a 20.2.2015 zde pořádala krajský ples. Mezi významnými účastníky
byli (viz první foto zleva) Mgr. Herbert Pavera (s manželkou), starosta obce Bolatice
a poslanec Poslanecké sněmovny ČR, Bc. Tomáš Velička, předseda regionální
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organizace TOP 09 Nový Jičín, Mgr. Daniel Havlík, starosta obce Ludgeřovice a
náměstek hejtmana MS kraje, Pavol Lukša, starosta obce Čeladná a místopředseda
TOP 09.
Připravena byla zajímavá tombola. Nádherné sportovně laděné předtančení předvedl
pár Eliška Otáhalová, Petr Kupčík z Klubu sportovního tance Hlučín. Hrála skupina
FIVE STARS BAND. Byl to hezký bál.
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Z hasičského plesu
Tento tradiční ples ludgeřovických dobrovolných hasičů se letos konal v Obecním
domě 21.2.2015. Tradičně to byl velmi příjemný sousedsky laděný bál, na kterém se
všichni vzájemně dobře znají, výborně se baví a je krásně veselo. Hrála hudba
SPEKTRA, nechyběla tombola, hojně využíván byl bohatý bufet a před půlnocí
vystoupila břišní tanečnice. Celý večer se pilně tancovalo.
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Ze 3. zasedání obecního zastupitelstva
Konalo se v sále Obecního domu 11.3.2015. Přítomno bylo 12 zastupitelů, jejich
jednání sledovalo 10 občanů obce.
Zastupitelstvo na začátku ocenilo dobrovolného dárce krve pana Radka Artima, který
je nositelem zlatého kříže za 120 odběrů krve.
Z některých bodů programu zasedání:
-

-

-

Zastupitelstvo projednalo a schválilo několik záměrů spojených
s vybudováním inženýrských sítí v území připravované výstavby prvních 36
rodinných domků v lokalitě od ulice Vrablovecká k rybníkům tak, aby se první
domky mohly začít stavět v příštím roce.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr usilovat o dotaci ze státních a
evropských fondů na nákup nového zásahového vozidla pro zásahovou
jednotku ludgeřovických dobrovolných hasičů, které nahradí stávající
dosluhující, více než 30 let staré, vozidlo CAS Tatra.
Zastupitelstvo vyslechlo zprávu starosty o tom, že stavba splaškové
kanalizace byla úspěšně zkolaudována. Připravuje se slavnostní ukončení
stavby s odhalením pamětní desky. Obec vydá pro občany zvláštní číslo
Ludgeřovického zpravodaje, kde budou důležité informace o připojování
rodinných domků ke splaškové kanalizaci. První domy bude pravděpodobně
možné připojit ve druhé polovině letošního dubna.
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Z plesu fotbalistů
Konal se v prostorách Obecního domu 7.3.2015. Byl to poslední bál letošní sezony.
Zájem o ples byl velký, sál i vinárna byly zcela zaplněny. Pořádala TJ Ludgeřovice.
Jsou to zkušení pořadatelé, zajistili si podporu dlouhé řady sponzorů, takže tombola
byla opravdu bohatá. Hrála dobrá hudba „Standa Banda“.
V doprovodném programu s velkým úspěchem vystoupil fotbalový žonglér a mág,
několikanásobný světový rekordman, pan Jiří Kremser z Hlučína – Darkoviček.
Žongloval všemi fotbalově dostupnými částmi těla se širokou škálou míčů, míčků až
po milimetrové kuličky. Bylo to až neuvěřitelné.
Tak jako v minulých letech byli i letos na plese vyhlášeni nejlepší fotbalisté TJ
Ludgeřovice minulé sezony a to:
-

pan Marián Klos jako talent roku
pan Roman Fejerčák jako nejlepší fotbalista TJ.

Ocenění předali předseda TJ pan Helmut Šafarčík a předseda fotbalového oddílu TJ
pan Jiří Vjačka.
Kolem půlnoci také proběhla veselá soutěž přítomných dam v kopání míče do
branky.
Byl to hezký, veselý a pohodový bál.
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Josefovská zábava
Pořádalo ji SRPDŠ při ludgeřovické základní škole. Konala se v prostorách Obecního
domu 14.3.2015. Sál byl návštěvníky zcela zaplněn. Hned u vchodu je vítaly dámy
s malým občerstvením. Bufet fungoval v sále, ve vinárně i v „pekle“. V restauraci se
podávala večeře. Připravena byla i zajímavá tombola. Dobře hrála skupina VIZE, o
32

doprovodný program se s velkým úspěchem postaraly mažoretky ze skupiny
SALOME. Pilně se tancovalo, byla pohoda a veselo. Byla to vskutku vydařená
zábava.
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Klub důchodců Ludgeřovice vítal jaro
K této tradiční akci se členové klubu sešli v sále Obecního domu 17.4.2015. Výbor
klubu připravil zajímavý program. Vystupovala skupina žen VŘES z Vřesiny,
předvedla sérii ladných pohybových kreací doprovázených příjemnou hudbou. Výbor
také připravil kolo štěstí. Jako při všech akcích klubu nechyběl bohatě zásobený
bufet ani chutná večeře. K tanci a poslechu hrál pan Štůsek. Pohodové odpoledne
rychle ubíhalo, hodně se povídalo i tancovalo. Bylo to příjemné.
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Oslava Svátku matek v Klubu důchodců Ludgeřovice
Konala se v sále Obecního domu odpoledne 9.5.2015. Hned při vstupu dostala
každá maminka kytičku. Oslava byla zahájena přípitkem a pokračovala půvabným
vystoupením dětí z církevní mateřské školky. K dobré náladě pak významně přispěla
i scénka členů Klubu důchodců Vrablovec, která měla svou úspěšnou premiéru 24.
dubna na setkání klubů v Petřkovicích. Čtyři téměř nazí urostlí chlapi důmyslným
způsobem bez použití rukou bubnovali do rytmu písničky velkými vařečkami na dno
nerezové misky, kterou měl každý upevněnou v podbřišku. Písnička byla na téma
vrablovecké zvony zvoní, protože však na Vrablovci normální zvony nemají, tak zvoní
na takové, které mají. Scénka měla opět velký úspěch. Oslava pokračovala, hrála
hudba pana Blokeše, pilně se tancovalo, hodně se povídalo, jedlo, pilo, bylo veselo
až do pozdního večera.
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Den matek v Obecním domě 16.5.2015
U příležitosti Svátku matek pořádala Obec Ludgeřovice. Na programu bylo
vystoupení dětí z mateřské školy v ulici Hlučínská a operetní melodie v podání herců
opavského divadla. Diváků byl plný sál. Na začátku všechny pozdravil a všem
maminkám k svátku gratuloval starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Děti pak předvedly
pěkné veselé cvičení v rytmu hudby. Pak nastoupili herci – sólisté Slezského divadla
v Opavě Karel Smolka, Zdeňka Mervová, Ivo Melkus. Na el. varhany je doprovázel
kapelník divadla. Zahráli a zazpívali celou řadu známých operetních árií, Karel
Smolka pak také veselé průvodní povídání. Osvědčený program měl u diváků
úspěch, všichni byli spokojeni. Byla to hezká oslava Svátku matek.
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Setkání seniorů v Obecním domě 5.6.2015
V naší obci je už patnáctiletou tradicí, že starosta obce počátkem léta zve na setkání
do sálu Obecního domu občany ve věku 80 a více let včetně těch, kteří budou mít
osmdesáté narozeniny ještě do konce tohoto roku. V současnosti je v Ludgeřovicích
takových občanů 212. Obdobně jako v minulých letech pozvání z nich přijala a na
setkání přišla jedna třetina. Přišli buď sami, nebo s doprovodem člena rodiny. Ty,
kteří to potřebovali, přivezlo obecní auto. Před vchodem do Obecního domu je vítala
dechovka pana Ondruše. Zapsali se do pamětní knihy obce a posadili se
k protřenému stolu ve vyzdobeném společenském sále. K poslechu hrála hudba
pana Štůska. Děti z Mateřské školky na Vrablovci vedené vedoucí učitelkou Bc.
Pavlou Olšákovou všechny v sále potěšily půvabným vystoupením. Starosta Mgr.
Daniel Havlík všechny v krátkém proslovu přivítal, vyjádřil radost ze setkání a
pozvedl číši vína k přípitku se všemi v sále. Starosta spolu s členkou obecního
zastupitelstva MUDr. Taťánou Kačmařovou pak každému senioru v pořadí od
nejmladších po nejstarší popřáli dobré zdraví a předali drobné dárky. Nejstarší
přítomnou seniorkou byla dvaadevadesátiletá paní Hilda Perutková. Následovala
večeře. Po jídle vystoupily s veselými scénkami známé Bolatické seniorky. Pak se u
stolů povídalo, vzpomínalo. Domů všichni odcházeli spokojení.
Jídlo a pití dodala Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice,
obsluhovali studenti této školy. O přípravu a hladký průběh akce se dobře postaraly
pracovnice obce Vlasta Bortlíková a Lenka Jurečková spolu s učitelkou základní
školy Mgr. Vladimírou Liškovou. Bylo to pěkné vydařené setkání.
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Retro zábava v Obecním domě
Pořádalo ji 6.6.2015 SRPDŠ při ludgeřovické základní škole. Měla navodit hudbou,
tancem i oblečením 80. až 90. léta minulého století. Záměr se podařil, byla to typická
diskotéka té doby doplněná o zajímavý bufet, jen ty obličeje přítomných byly
samozřejmě o něco starší.
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4. zasedání obecního zastupitelstva
Konalo se v sále Obecního domu 10.6.2015. Přítomno bylo 18 zastupitelů, jejich
jednání sledovalo asi 20 občanů obce. Na začátku všichni přítomní uctili minutou
ticha památku zesnulého zastupitele a člena rady obce MUDr. Petra Bělana. Podle
výsledků loňských voleb jej v zastupitelstvu nahradil první náhradník z kandidátní
listiny ČSSD pan Břetislav Kaňa, ten složil do rukou starosty předepsaný slib.
Zastupitelé vedle dalších bodů např. projednali a schválili závěrečný účet a účetní
uzávěrku obce k 31.12.2014. Z těchto dokumentů vyplývá, že naše obec je i po
stavbě kanalizace bez dluhů, což je velmi dobrá zpráva. Zastupitelé také v dlouhé
diskuzi jednali o záměru a pravidlech prodeje pozemků pro stavbu prvních 36
rodinných domků v lokalitě u rybníků. Jednání o tomto záměru bude ještě pokračovat
na příštím zasedání zastupitelstva.

Z 5. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice
Konalo se v sále Obecního domu 5.9.2015. Přítomno bylo 13 zastupitelů, jejich
jednání sledovalo asi 20 občanů obce. Jednání bylo zahájeno minutou ticha za
zesnulého zastupitele, místostarosty obce Mgr. Pavla Lokaje. Pak složila slib nová
zastupitelka, podle výsledků loňských voleb první náhradník na kandidátní listině
Nezávislí – občané pro Ludgeřovice, Ing. Alena Janošová. Tu zastupitelstvo
následně zvolilo místostarostkou naší obce a tím i členkou Rady obce.
Z bodů programu zasedání:
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo další pokračování kroků směřujících
k budování části centra obce na Menšíkové louce.
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo mechanismus prodeje pozemků pro výstavbu
rodinných domků v lokalitě u rybníků.
V závěrečné diskusi přítomní občané hovořili zejména o velkém rozsahu
nebezpečného překračování povolené rychlosti aut v ulicích Vrablovecká a
Hlučínská. Starosta obce sdělil, že se připravuje dohoda o spolupráci s městskou
policií Hlučín, její strážníci pak budou také u nás kontrolovat dodržování předepsané
rychlosti na silnicích.
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Tradiční podzimní akce „Jubilanti“ Klubu důchodců Ludgeřovice
Konala se 10.10.2015 v sále Obecního domu. Byla to oslava letošních půlkulatých a
kulatých narozenin členů klubu. Nejstaršími jubilanty zde byli pětaosmdesátníci,
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nejmladšími pak šedesátníci. Členové výboru klubu jim gratulovali a předali drobné
dárky. Všichni přítomní jim pak připili na zdraví. Sál byl slavnostně vyzdoben, na
všech stolech byly vázy s květinami. Hrála hudba pana Blokeše, hodně se tancovalo,
bylo veselo. Připravená byla výborná večeře, pochopitelně nechyběly zákusky a
nápoje všeho druhu. Prostě oslava jak má být.
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6. zasedání zastupitelstva obce
Konalo se 26.10.2015 v sále Obecního domu. Přítomno bylo 16 zastupitelů, jejich
jednání sledovalo méně než 10 občanů obce.
Zastupitelstvo schválilo ve 4. čtvrtletí roku obvyklé rozpočtové opatření obce reagující
na skutečný vývoj obecního rozpočtu na letošní rok, tj. naplňování příjmových
položek a čerpání položek výdajových.
Zastupitelstvo jednalo o uzavírání smluv realizace na zřízení úplatného práva
z věcného břemene pro obec s majiteli pozemků, přes které vedou stoky obecní
splaškové kanalizace.
Jednalo o dostavbě splaškové kanalizace v těch místech v obci, kde např. dosud
chyběl souhlas vlastníků pozemků, kterými bylo nutné vést kanalizační stoku, nebo
kde byly domky postaveny v posledních letech. Schválilo záměr dostavět splaškovou
kanalizaci např. v ulicích Nad Nádražím, Sluneční, Myslivecká.
Jednalo o způsobu vyhodnocení nabídek na koupi obecních pozemků v areálu u
rybníků. Nabídky vyhodnotí podle obcí vyhlášených pravidel rada obce.
V závěrečné diskusi s občany obce byla hlavním tématem petice občanů Vrablovce,
poukazující na nedostatečnou bezpečnost chodců a zejména dětí na Vrablovecké
silnici. Žádají dostavbu chodníků a častější kontrolu dodržování předepsané rychlosti
aut policií. Starosta mimo jiné sdělil, že probíhá jednání s Městským úřadem Hlučín o
uzavření smlouvy o působení městské policie i na území Ludgeřovic. Pracuje se na
projektové přípravě dostavby chodníků. Rychlost a rozsah realizace bude dána
možnostmi obecního rozpočtu na příští rok.
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Ze semináře Dýchejme čistý vzduch
Konal se v sále Obecního domu 3.11.2015. Seminář připravilo Sdružení obcí
Hlučínska (www.hlucinsko.eu):
„Realizací předkládaného projektu reaguje Sdružení obcí Hlučínska (SOH) na potřebu řešení
nepříznivého stavu ovzduší v regionu i v celém Moravskoslezském kraji. Skutečnost, že MSK patří k
oblastem s nejhorší kvalitou ovzduší na území ČR, je obzvláště na Hlučínsku prokazatelně způsobeno
ve značné míře i chováním a samotným přístupem místních obyvatel k problematice ekologického
vytápění, spalování nekvalitních tuhých paliv a s tím související separaci odpadů apod.“

I v naší obci je čistota ovzduší velmi špatná. Provedené měření znečištění vzduchu
prachem a jedovatými látkami, zejména benzopyrenem v topné sezoně, u nás zjistilo,
že vysoko překračuje povolené limity a je více než z poloviny způsobeno topením
nevhodnými pevnými palivy v nevyhovujících kamnech a kotlech v řadě rodinných
domků.
Takto neutěšený stav je v řadě regionů, mezi něž patří i velká část MS kraje.
Naléhavá potřeba řešení vedla ke zpřísnění právních předpisů, na příklad:
- Předepisují povinnou revizi technického stavu a provozu vytápění domků
odborně způsobilou osobou – první povinná kontrola do konce roku 2016 a
dále každé dva roky. Za nepředloženou revizi a za zjištěné vážné nedostatky
hrozí vysoké pokuty.
- V legislativním procesu je zákon, který umožní v odůvodněných případech
provést kontrolu vytápění přímo v kotelnách domků a to obcí pověřenou
osobou.
Aktuální legislativa stanovuje náročné požadavky na parametry vytápěcích zařízení.
V ČR nejméně 80 tisíc kotelen v rodinných domcích jim nevyhovuje a bude nutné je
nově vybavit. To nebude levné. Pro pomoc vlastníkům domů vláda ČR vyhlásila
rozsáhlý dotační program, který bude realizován prostřednictvím krajských úřadů,
z něhož bude možné zaplatit podstatnou část ceny rekonstrukce kotelen.
Smyslem semináře bylo seznámit majitelé domků s tímto dotačním programem a
s podmínkami pro jeho úspěšné využití. Semináře se velmi aktivně účastnil i starosta
obce Mgr. Daniel Havlík. Ten má jako náměstek hejtmana MS kraje uvedený dotační
program ve své působnosti.
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Účastníci semináře získali řadu důležitých informací o předpisy stanovených
parametrech kotlů i paliv a hlavně o zmíněném dotačním programu. Škoda, že
účastníků bylo jen 20, i když je zřejmé, že v naší obci se nutnost rekonstrukce
kotelny v nejbližších letech týká stovek rodinných domků, v nichž se topí
v nevyhovujících kotlech nevyhovujícími palivy, a proto vypouštějí do vzduchu
enormní množství prachu a dalších škodlivých či jedovatých látek.
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Beseda s lékařem
Klub důchodců Ludgeřovice si na ni pozval ortopeda a ortopedického protetika
MUDr. Petra Krawczyka. Konala se v sále Obecního domu 11.11.2015, přítomno
bylo asi 60 členů klubu. Lékař ve své prezentaci uvedl a podrobně zejména popsal
nejčastější nemoci a poruchy, jejich prevence a léčení týkající se chůze. Například
různé deformace chodidel způsobené geneticky, některými chorobami nebo i
nesprávným obouváním. Mluvil i o nemocech kloubů a jejich léčení, nebo o tzv.
diabetické noze a o řadě dalších témat. Také odpověděl na několik dotazů. Byla to
velmi zajímavá a poučná prezentace zejména právě pro důchodce, které ortopedické
neduhy trápí mnohem častěji než ty ostatní.
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Tradiční vánoční trhy v Obecním domě
Pořádala 28.11.2015 Obec Ludgeřovice. Byl o ně mimořádný zájem, určitě rekordní
za celou dobu jejich konání. Sál byl od otevření v 9 hodin až do ukončení v 16 hodin
zaplněn návštěvníky a ve chvílích, kdy na podiu vystupovaly děti, zde nebylo k hnutí.
Nabídka zboží byla opravdu bohatá, prodejci mohli být spokojeni, šlo úspěšně na
odbyt. Nechybělo ani občerstvení.
Tradičně zpestřovaly trhy svými vystoupeními děti. Letos z Mateřských škol
Hlučínská a z Vrablovce dopoledne a z prvních tříd základní školy odpoledne.
Všechna vystoupení byla hezká, děti i jejich učitelky, které to děti naučily, si za to
zaslouží uznání a poděkování.
Ludgeřovické vánoční trhy jsou v naší obci už velkou tradicí a to je dobře.
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Mikulášská nadílka v Klubu důchodců Ludgeřovice
Konala se 5.12.2015 v sále Obecního domu. Pro nadílku si přišlo více než 100 členů
a byli spokojeni. Výbor klubu akci velmi dobře připravil. Čekání na Mikuláše
zpříjemňovala hudba pana Štůska, sympatické předtančení dvou mladých tanečních
párů tanečního klubu LR Cosmetic Dance Team Ostrava (12 - 15 let a mladších než
11 let), výborná večeře a hlavně radost ze setkání a z možnosti si dobře povykládat.
K dobré náladě přispíval i slušně zásobený svépomocný bufet. Mikuláš se svým
doprovodem, což byli dva půvabní mladí andělé, viditelně ženského rodu a jeden
strašlivý čert, přišli v 19 hodin a hned se dali do práce. Mikuláš s anděly nadělovali,
čert strašil. Dárek od nich dostal každý v sále, nezapomněli ani na ty členy klubu,
kteří tentokrát zůstali doma. Čert ještě naposled spustil to svoje strašení a pak se
Mikuláš a celý jeho doprovod rozloučili. Zábava v sále pak pokračovala taneční
zábavou. Byl to pro všechny příjemný podvečer.
Je třeba dodat, že Mikuláš měl ten den v naší obci s rozdáváním dárků členům
spolků a jejich dětem opravdu hodně práce, naděloval ještě na příklad v hasičské
zbrojnici, na hřišti TJ (tam i s velkým čertovským ohňostrojem), v hostinci na
Vrablovci a kdo ví, kde ještě.
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Ze 7. zasedání zastupitelstva
Konalo se v sále Obecního domu 9.12.2015, přítomno bylo 15 zastupitelů, jejich
jednání sledovalo 10 občanů. Zastupitelstvo na něm zejména projednalo a schválilo
rozpočet obce na rok 2016, dále schválilo novou vyhlášku o poplatcích občanů za
popelnice pro příští rok. Poplatek za jednu popelnici se tím nemění, zůstane 500 Kč
za osobu a rok. Dále např. schválilo pojmenování nové ulice „Nad Pískovnou“. Nová
ulice je v budované nové zástavbě rodinných domků, je slepá, vede od ulice
Vrablovecká, poblíž kapličky severovýchodním směrem k bývalé pískovně.
Závěrem starosta poděkoval všem za práci pro obec v letošním roce, popřál pěkné
svátky a vše nejlepší v roce 2016. Nakonec si všichni připili pohárem vína.
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Spolek ludgeřovických zahrádkářů bilancoval letošní rok
Ti členové, kteří pro spolek odvedli největší kus práce, se svými životními partnery se
k tomu sešli 12.12.2015 v sále Obecního domu. Shodli se na tom, že letošní rok byl
velmi úspěšný. Zahrádkáři většinou dobře zvládli mimořádné sucho a dosáhli
dobrých pěstebních výsledků u ovoce i zeleniny. Sucho téměř zcela zamezilo rozvoji
nemocí jako plísní, strupovitosti, padlí a hodně slunce pěstování svědčilo. Výsledkem
je, že řada členů ještě v prosinci má svá rajčata, papriky, jablka jsou zdravá a dobře
vyzrálá. Letošní slivovice či kalvádos jsou velmi kvalitní. Spolkový areál Moštárna se
dařilo řádně udržovat, moštárnu využívali i zahrádkáři z celého regionu, areál
k letním setkáním využili i některé jiné ludgeřovické spolky a občané. Budova
moštárny byla připojena na splaškovou kanalizaci, úspěšně byly zvládnuty problémy
s registrací spolku podle nového občanského zákoníku. Nedaří se však zastavit růst
průměrného věku členů spolku, který se blíží sedmdesátce, a mladí nepřicházejí.
Setkání pochopitelně využili i k přátelskému předvánočnímu posezení s dobrým
jídlem a pitím, ochutnáváním letošních výdobytků a svépomocnou tombolou.
Nakonec si vzájemně popřáli hezké svátky, zdraví a úspěšný příští rok. Bylo to
příjemné setkání.
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A. Vjačka
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