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 Mg. 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 Základní
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.
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Za počasím roku 2012
Pokud se počasí týká, nebyl rok 2012 špatný, obešel se v naší obci bez takových
excesů jako jsou povodně nebo vichřice. Na jaře i v létě bylo dost teplých a
slunečných dnů. Přálo i zemědělcům – žně mohly proběhnout bez jediného přerušení
kvůli dešti. Mezi nepříjemnosti způsobené v roce 2012 počasím lze jmenovat
třítýdenní mrazivé období s nedostatečnou sněhovou pokrývkou na konci ledna a
v první polovině února s teplotami klesajícím ráno až pod -15°C, dá le pak opožděný
jarní mrazík 18. května a trojí letní krupobití ohrožující úrodu.
Leden
Prvních 13 dnů bylo velmi teplo, teplota se ani jednou nedostala pod nulu, v poledne
bylo až +6°C. Krom ě jednoho dne bylo stále zataženo, 8 dnů propršelo. Od 14. do
24. se slabě ochladilo, ráno nejníže na -2°C, v poledne nejvýše na +3°C. Celou dobu
byla obloha pod mrakem, po 5 dnů byly sněhové přeháňky, sněhová pokrývka
dosáhla 15cm. Posledních 7 dnů bylo studených s celodenním mrazem. Teploty
postupně klesaly ráno od -4°C až po -16°C, odpoledne od -3° C po -10°C. Celou dobu
byla ošklivá inverze, v posledních třech dnech přes prachovou clonu slabě prosvítalo
slunce.

Únor
První polovina měsíce byla velmi studená, k nule se v poledne teplota poprvé
přiblížila až 15., jinak mrzlo v rozmezí od -7°C do -14°C. Rána byla celou dobu
v rozmezí -10°C až -21°C. Šest dn ů bylo jasno, 5 s inverzní oblačností, 3 zataženo.
Za celou tu dobu spadlo jen pár vloček. Druhá polovina měsíce byla výrazně teplejší,
ráno v rozmezí od -6°C do +3°C, odpoledne od nuly d o +7°C. Celé období bylo
oblačno, jen jeden den polojasno. Kromě posledních třech dnů, kdy slabě pršelo,
bylo celé období beze srážek.
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Březen
První dva dny bylo teplo, ráno +7°C, odpoledne +8°C , zataženo se slabými
přeháňkami. Pak až do 10. byly všechny ranní teploty pod nulou v rozmezí od -2°C
do -8°C, v poledne nad nulou od +2°C do +8°C. P ět dnů bylo jasno, jinak oblačno až
zataženo jen s jednou sněhovou přeháňkou. Až do konce měsíce pak ranní teploty
jen třikrát klesly pod nulu v rozmezí -1°C až -3°C, ve vš ech ostatních dnech byly nad
nulou od +2°C do +7°C. Ve dnech od 11. do 15. byl o v poledne +7°C. V dalších
dnech se už odpolední teploty držely na +10°C a dos ahovaly až +19°C, až
v posledních třech dnech se vrátily těsně pod +10°C. Jen dvakrát slab ě pršelo, jinak
po většinu dnů svítilo slunce.

Duben
Za celý měsíc byly 4 ranní mrazíky, nejchladněji bylo 9., kdy teplota klesla až na 6°C. Nad +10°C se ranní teploty vyšplhaly až v pos ledních dvou dnech měsíce, kdy
bylo +12°C. Odpolední teploty po celý m ěsíc kolísaly od +5°C do +20°C s výjimkou
posledních třech dnů, kdy se náhle přiblížily k +30°C. 15 dn ů bylo jasných nebo
polojasných, 9 dnů bylo s přeháňkami nebo deštěm. Po prvních třech hodně suchých
měsících roku duben konečně přinesl potřebnou vláhu.
Květen
Máj byl celkově teplý a suchý. Jen 18., tj až 5 dnů po „zmrzlých“, ranní teplota
nečekaně klesla pod nulu a to v přízemní vrstvě až pod -5°C. Na zahradách zmrzla
už vysazená rajčata, omrzly brambory, poškozeny byly i květy na ovocných
stromech. Jinak byla všechna rána s teplotami od +5°C do +14°C, 12. bylo dokonce
+17°C. Odpolední teploty nikdy neklesly pod +10°C, 22krát přesáhly +20°C, 9krát
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+25°C. Slunce bylo hodn ě, 23 dnů bylo jasných nebo polojasných. Pršelo jen třikrát
v první polovině měsíce, druhá polovina byla celá bez deště.

Červen
První polovina měsíce měla typické jarní počasí s dostatkem vláhy a teplotami ráno
+6°C až +16°C, odpoledne +15°C až +20°C. Jen slunc e bylo málo. Druhá polovina
měsíce byla výrazně letní s ranními teplotami +12°C až +20°C, odpoledn ími +20°C
až +33°C. Nad +30°C se teplota vyšplhala 6krát. Prš elo jen 2 hodiny, většinou bylo
jasno nebo polojasno.

Červenec

První dekáda měla tropické počasí, ráno kolem +20°C, odpoledne t ěsně nad +30°C,
se dvěma silnými bouřkami doprovázenými lijáky a jedna i kroupami. Jinak bylo po
celou dobu jasno. Druhá dekáda byla mokrá a chladnější. Pět dnů pršelo, většinou
vydatně, jen dvakrát bylo polojasno. Ranní teploty +10°C a ž +19°C, odpolední +18°C
až +23°C, jen 2krát t ěsně nad +25°C. T řetí dekáda přála žním. Byla suchá, jen dva
dny se objevily slabé přeháňky, jinak bylo jasno nebo polojasno. Ráno +10°C až
+20°C, odpoledne +20°C až +32°C.
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Srpen

Byl stejně teplý jako červenec, odpolední teplota nedosáhla 20°C jen jedno u, 13krát
přesáhla +25°C, 8krát 30°C. 6. a 12. byly silné bou řky s průtrží mračen a kroupami,
které poškozovaly ovoce, rajčata a listové zeleniny. 20 dnů bylo jasno nebo
polojasno. V první polovině měsíce 2krát vydatně zapršelo, druhá polovina byla bez
deště a jen dva dny byly slabé přeháňky. Byl to krásný prázdninový měsíc.
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Září
Ranní teploty ani jednou neklesly pod nulu a jen 9krát nedosáhly +10°C. Odpolední
teploty ani jednou neklesly pod +10°C, jen 2krát ne dosáhly +15°C, 13krát p řesáhly
+20°C. Pršelo 1., 12., 13., 19., 25., 29. 15 dn ů bylo jasných nebo polojasných.
Zářijové počasí nebylo špatné, to pravé babí léto s delší šňůrou jasných dnů však
nepřišlo.

Říjen

Rána byla poměrně chladná, jen 2krát přesáhla +10°C, 6krát byl ranní mrazík, první
devátého. Odpolední teploty se až do 24. držely v intervalu +10°C až +20°C.
Posledních 7 dnů měsíce už bylo výrazně chladnějších s poledními teplotami kolem
+5°C. První sníh napadnul nezvykle brzo a to už 28. , odpolední teploty pak po dva
dny byly kolem nuly.
Listopad
Byl poměrně teplý a suchý, slunce však bylo málo. Odpolední teploty se po celý
měsíc držely mezi +6°C až +10°C. Ve druhé dekád ě byly 4 ranní mrazíky do -4°C,
jinak se ranní teploty pohybovaly kolem +6°C. Pršel o jen 3 dny v první polovině
měsíce. Jen 6 dnů bylo jasno nebo polojasno.
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Prosinec
První polovina měsíce byla hodně studená, kromě 1. byly všechny ranní teploty pod
nulou, z toho 4krát pod -10°C, nejchladn ěji bylo 8. a 9., kdy bylo ráno -14°C. Od 6.
pak byly pod nulou i odpolední teploty v intervalu od -1°C do -6°C. St řídaly se jasné
a zatažené dny se slabými sněhovými přeháňkami. Sněhová pokrývka dosáhla cca
5cm. Druhá polovina měsíce byla citelně teplejší. Byly jen 4 mrazivé dny s ranními
teplotami do -7°C a denními do -5°C. V ostatních d nech byly teploty ráno kolem
+3°C a odpoledne +5°C. Sníh nebyl, krom ě tří dnů bylo zataženo s občasnými
slabými dešťovými přeháňkami

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 2012:
Zřejmě každý z nás si již v prvních minutách nového roku položil otázku, jaký asi ten
rok 2012 bude a co nám přinese. Informace z médií nás každodenně spíše straší, že
bude hůře. Rozporuplné informace dostáváme i z jednotlivých ministerstev. Přesto
jsme již v prosinci v zastupitelstvu schválili rozpočet obce na letošní rok s tím, že
budeme na vývoj finančních prostředků reagovat průběžně rozpočtovými opatřeními.
Je pravděpodobně nutné počítat s dalším propadem příjmů. Potěšující je alespoň
fakt, že zima si letos dává načas a umožňuje nám tak prozatím uspořit na zimní
údržbě. Velkou otázkou zůstává, zda a v jaké výši bude možné získat dotace,
plánované pro další investice v obci. Všichni víme, že ať se bude dít cokoli, chod
obce se stejně zastavit nemůže a já osobně věřím, že i přes mnohdy neveselé
vyhlídky opět posuneme Ludgeřovice kupředu.
Takovým malým posunem byla určitě instalace automatu na jízdenky na zastávce
u kostela v centru obce. Po velmi dlouhých, více než půl roku trvajících jednáních s
vedením Dopravního podniku Ostrava jsme se konečně dočkali a podařilo se tak
vyřešit velmi palčivý problém občanů, kteří do té doby v podstatě neměli možnost si
jízdenky koupit jinde, než s příplatkem přímo u řidiče.
Ludgeřovický kostel si ve světě hudby již vydobyl své významné renomé. Dalším
úspěšným korálkem na šňůře byl určitě tradiční adventní koncert, konaný v neděli
18.12.2011. Vystoupili v něm komorní sbor a smíšený pěvecký sbor Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě pod vedením sbormistryně Daniely Zukové a dirigenta Jana
Novobilského. Na programu pak byla Zima, op.8, č.4 ze Čtvera ročních dob Antonia
Vivaldiho a Česká mše vánoční pro sóla, sbor, varhany a orchestr Jana Jakuba
Ryby. Velké poděkování si určitě zaslouží organizátoři koncertu, zejména pak
tradiční sponzor a mecenáš kultury v naší obci pan ing. Jan Vjačka a
místostarosta obce Mgr. Pavel Lokaj.

Jsem skutečně velmi rád, že i v tomto čísle Zpravodaje mohu představit další dárce
krve, občany naší obce, kteří dovršili 80 bezplatných odběrů a byli za svůj šlechetný
postoj vyznamenáni Zlatým křížem III. třídy. Jsou jimi pan Jaroslav Harman a pan
Jan Jurček. Určitě si oba zaslouží za svou obětavost velké ocenění a poděkování
nás všech…
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V únoru 2012

Když jsem v minulém čísle Zpravodaje psal, jak je pro nás dobře, že si zima tentokrát
dává načas, tušil jsem, že stejně jednou přijde. V polovině ledna stačily dva dny
intenzivního sněžení a opět se ukázalo, že proti počasí jsme téměř bezmocní. Ačkoli
naše technická četa i zaměstnanci pana Škrobánka dělali maximum, sjízdnost i těch
hlavních komunikací se dala udržet jen s velkými obtížemi. Je pravdou, že tentokrát
nás „nepodržela“ ani technika, problém byl zejména se sypačem, který několikrát
vypověděl službu v nejméně vhodné době. Musím si však opět postesknout nad
neukázněností některých řidičů, kteří raději zaparkují automobily na cestě, než aby si
odházeli svůj vlastní dvůr a výrazně tak komplikují práci těm, kteří odhrnují sníh.
Dalším častým nešvarem, na který jsme narazili, se stal svérázný úklid pozemků
některými majiteli, kteří sice nelení si svůj dvůr odhrnout, ale sníh prostě naházejí
zpět na cestu, která se tak stává opět téměř neprůjezdnou. Prosím také
spoluobčany, aby skutečně naší technické četě při podobných sněhových nadílkách
pomohli a zejména některé prudší výjezdy na komunikace posypali pomocí
připravených hromádek s kamenivem. Dále chci ještě některé stěžovatele upozornit
na skutečnost, že pokud stále sněží, tak naše technika pouze sníh z komunikací
odhrnuje, ale nesype, neboť je to za stálého sněžení zcela zbytečné a
neekonomické. Takto vysypaný materiál stejně téměř okamžitě zapadne sněhem a
při dalším plužení je z cesty v podstatě zcela odstraněn.
Další snahou naší obce řešit propad příjmů, bylo rozhodnutí obcí a měst ve Sdružení
obcí Hlučínska řešit společný nákup plynu a elektřiny prostřednictvím elektronické
aukce. Díky tomu, že jsme byli schopni se dohodnout v rámci sdružení na společném
postupu, stali jsme se tak určitě zajímavým partnerem. I díky tomu se podařilo
nakonec vysoutěžit ceny, které jsou oproti běžným cenám na trhu výhodnější o více
než 10%. Obec tedy bude odebírat pro budovy ve svém majetku, školy, školky a
areál hřiště levnější plyn i elektřinu. Novým dodavatelem elektrické energie se stala
společnost BICORN s.r.o. a plyn bude obci dodávat společnost Pragoplyn a.s.
V březnu 2012
Zima, která nás určitě slušně potrápila, se snad již blíží ke svému konci. I letos po ní
zůstane na našich komunikacích značné množství posypového materiálu, který bude
zapotřebí opět uklidit. Na rozdíl od loňského roku však letos pravděpodobně
nebudeme moci využít nové pracovníky z úřadu práce na tzv. veřejně prospěšné
práce. Zatím ani není jasné, jak to bude s možností využití nezaměstnaných v rámci
veřejné služby. Spíše je však pravděpodobné, že si budeme muset poradit s
omezeným počtem našich zaměstnanců. Stalo se již tradicí, že mnozí spoluobčané
nám s úklidem pomohou a pevně věřím, že tomu tak bude i letos. Je určitě v zájmu
nás všech, aby naše obec vypadala po zimě zase co nejdříve hezky. Prosím Vás
proto, abyste dle svých možností posypový materiál na místních komunikacích před
svými pozemky smetli na hromádky, které poté naši pracovníci odvezou. Určitě se
tak úklid výrazně urychlí.
Mnozí z Vás se mne v poslední době ptali, jak je to s údržbou veřejného osvětlení a
hlášením poruch. Pro usnadnění jsme již v loňském roce nechali všechny sloupy
veřejného osvětlení očíslovat. Nyní stačí při poruše nahlásit číslo sloupu. Poruchy
hlaste panu Balgarovi na telefonní číslo 553876018 nebo 602750081 nebo e-mailem
na adresu balgar@ludgerovice.cz.
Nejen uliční výbor, ale i další spoluobčané na Vrablovci jsou skutečně aktivní.
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Dalším jejich zajímavým počinem bylo vytvoření ledové plochy na betonové ploše
hřiště. Již na počátku zimy se našlo několik mladých tatínků, kteří instalovali z
modřínových desek mantinely a byť jsme na mráz čekali poměrně dlouhou dobu, kdy
hřiště připomínalo spíše bazén, nakonec jsme se ledu skutečně dočkali. Po
vzájemné dohodě jsme nechali na hřiště instalovat i reflektory, aby bylo umožněno i
večerní bruslení a výsledek určitě stál za vynaloženou námahu. Ledová plocha byla
obsazena od rána do večera a dokonce došlo i na večerní diskotéku na ledě. Chci
určitě všem nadšencům z Vrablovce za jejich záslužnou práci poděkovat, věřím, že
se z letošní premiéry stane zase jedna skvělá tradice.
Závěrem bych chtěl zmínit ještě jednu, tentokrát nepříjemnou zprávu. Dne 9.2.2012
nám provozovatel autobusové linky č. 94 vypověděl smlouvu a oznámil, že od
1.5.2012 tuto linku již nebude schopen dále zajišťovat. Výpověď smlouvy pro nás
znamená velkou komplikaci i vzhledem ke skutečnosti, že smlouvy s dopravci jsou
uzavírány vždy na počátku roku a na celý kalendářní rok. Nyní intenzivně jednáme
s dalšími dopravci a zástupci KODISu, abychom byli schopni i nadále zajistit
dopravní obslužnost Vrablovce. Situaci průběžně konzultujeme také se zástupci
uličního výboru Vrablovec a vedením školy. Jedná se nám zejména o to, aby bylo
stále zajištěno přímé spojení Vrablovce s Ludgeřovicemi bez nutnosti přestupů,
zejména pak u ranních spojů, kterými jezdí děti do školy, a spojů po poledni, které
zajišťují dopravu dětí zpět na Vrablovec. V jednání je také nedělní spoj, kterým jezdí
mnoho občanů na mši do našeho kostela. Rozhodně vůbec nepřipouštíme variantu
zrušení linky č. 94 a její nahrazení částečným posunem a posílením autobusů linky č.
67. Dlouho jsem bojoval o zajištění přímého spojení mezi Ludgeřovicemi a
Vrablovcem a na jeho zachování minimálně u výše uvedených spojů trvám. O
výsledcích dalšího jednání Vás budu zcela jistě informovat i v dalším Zpravodaji.
V dubnu 2012
Jaro je již v plné síle a to vždy znamená dobu úklidu našich cest a chodníků po zimě.
Letos jsme zkusili veřejně vyzvat Vás, občany, k pomoci s úklidem a musím říci, že
jste skutečně naší technické četě hodně pomohli. Děkuji všem, kteří přiložili ruku
k dílu a výrazně tak pomohli zvelebit vzhled naší obce před Velikonocemi. Jsem
velmi rád, že se skutečně našla celá řada těch, kterým není lhostejné, jak naše obec
vypadá…
Jak si jistě již mnozí z Vás všimli, opět jsme postoupili dále ve snaze o co největší
míru třídění domovního odpadu. Koncem loňského roku se mi podařilo se
společností Elektrowin dojednat a podepsat smlouvu na pořízení kontejnerů na
drobnější elektroodpad, které obec získala pro své potřeby zdarma. Od počátku
března je po Ludgeřovicích rozmístěno 6 nových červených kontejnerů. Tyto
stacionární kontejnery jsou určeny na separaci drobných elektrospotřebičů (např.
varné konvice, toastery, fény, hračky na baterie, mobily, baterie apod.). Tyto výrobky
rozhodně nepatří do běžného komunálního odpadu. Pevně věřím, že možnosti
dalšího rozšíření třídění odpadu ve velké míře využijete. V současné době každý
z nás platí za odvoz odpadu ročně 500,- Kč, částka za likvidaci odpadu je však přece
jen poměrně výrazně vyšší. Právě zvýšení podílu tříděného odpadu pro možný
zpětný odkup pro obec znamená částečnou návratnost vložených financí do
obecního rozpočtu. Prosím Vás proto všechny, abyste se skutečně snažili odpad
v maximální míře třídit a snížit tak náklady na jeho likvidaci.
Dne 29.2.2012 rozhodlo na základě naší žádosti Zastupitelstvo Moravskoslezského
kraje o poskytnutí dotace na pořízení nového vozidla pro Jednotku sboru
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dobrovolných hasičů Ludgeřovice ve výši 250.000,- Kč. Tuto dotaci chceme využít na
nákup nového vozidla pro potřeby našich hasičů, které by nahradilo v současnosti již
zcela zastaralé vozidlo DA 12 na podvozku Avia 30. Toto vozidlo bylo vyrobeno již
v roce 1975 a jeho technický stav je skutečně špatný. Nové vozidlo bude určeno pro
drobné zásahy (malé požáry, technická pomoc při povodních, likvidace hmyzu,
likvidace spadlých stromů apod.), zároveň by mělo být díky 9 místům k sezení
využitelné také pro přepravu sportovních družstev (muži, ženy i děti) na soutěže.
Rada obce již rozhodla o vypsání výběrového řízení na nákup takového vozidla,
takže nyní čekáme na vhodné nabídky, abychom mohli co nejdříve výrazně zlepšit
akceschopnost JSDH.
V květnu 2012

Již v jednom z předchozích čísel Zpravodaje jsem Vás seznámil s problémy,
týkajícími se provozu linky číslo 94. Po sérii jednání s panem Maxnerem, Dopravním
podnikem Ostrava a KODISem se nám podařilo najít alespoň prozatím schůdné
řešení. Pan Maxner stáhl svou výpověď a potvrdil, že zajistí provoz linky minimálně
do 30. června 2012. Zároveň také potvrdil, že má zájem provozovat linku i nadále. S
touto variantou souhlasí také KODIS. Věřím, že se tak podaří zajistit nepřetržitý
provoz linky 94 i nadále.
V úterý 27. března proběhlo v prostorách golfového klubu v Kravařích slavnostní
ocenění pedagogů Hlučínska. Mezi oceněnými byly také dvě zástupkyně Ludgeřovic.
Mgr. Vladimíra Lišková byla oceněna jako výrazná pedagogická osobnost za
kvalitní a nadstandardní práci se žáky, kolegy pedagogy i rodiči, za zapojení nových
metod práce do výuky, tvorbu celostátních projektů školy a v neposlední řadě také za
úzkou spolupráci s obcí Ludgeřovice při společenských událostech. Za dlouholetou
tvůrčí pedagogickou činnost pak byla oceněna paní Hana Žídková, která letos
završí již 30 let tvůrčí pedagogické činnosti. Obě výše jmenované kolegyně si jistě
svá ocenění plně zaslouží, stejně tak jako uznání a poděkování nás všech.
I letos se naše obec aktivně podílela na akci "Hodina země". Tato skutečně
celosvětová akce slouží k podpoře ochrany životního prostředí. Ludgeřovice, stejně
jako loni, tuto akci podpořily v sobotu 31. března večer hodinovým vypnutím
osvětlení své dominanty - kostela sv. Mikuláše, aby poukázaly na skutečnost, že ani
nám není ochrana životního prostředí lhostejná. Jsem rád, že se k naší aktivitě přidali
i někteří spoluobčané, kteří rovněž na hodinu "ponořili své domy do tmy". Věřím, že v
příštím roce nás bude opět o něco více.
V úterý 15. května 2012 proběhne v 16 hodin v Obecní knihovně v
Ludgeřovicích autorské čtení z velice zajímavé knihy Slezský román. Jejím
autorem je náš rodák, spisovatel Petr Čichoň. Touto cestou Vás všechny srdečně
zvu a těším se, že se na tomto autorském čtení sejde množství občanů, kteří mají
zájem o dobrou literaturu.
V červnu 2012

Již květen se vyznačoval krásným počasím a léto prozatím podle předpovědí slibuje,
že bude určitě teplejší než loni. K létu neodmyslitelně patří krásné večery a různé
akce pod širým nebem. Jak jsme však zažívali v předchozích letech, zejména část
omladiny si půvab letních večerů vykládá poněkud svérázně a tak jsme svědky
ničení obecního i soukromého majetku, či rušení nočního klidu. I letos jsme se proto
rozhodli mimo spolupráce s OO PČR Hlučín využít opět služeb bezpečnostní
agentury, která bude zejména o víkendech v naší obci dbát na bezpečnost a klid.

10

Přesto Vás však chci vyzvat, abyste nespoléhali pouze na tuto hlídkovou činnost a
činnost Policie ČR. V posledních měsících se zvýšil počet podezřelých osob,
pohybujících se v naší obci. Právě Vaše všímavost může v mnohých případech
pomoci. Často stačí pouhé upozornění, které může znamenat předejití spáchání
přestupku nebo trestného činu. Přece jen není příliš povzbuzující reklamou dozvídat
se v novinách nebo televizi o „lumpárnách“ spáchaných v Ludgeřovicích. Pro
úplnost jen upozorňuji, že pro naši obec je územně odpovědný policista prap.
Miroslav Plaček, případně jeho kolegové pprap. Petr Novák a pprap. Jan Ohřál
z Obvodního oddělení Policie ČR Hlučín. Dle potřeby je lze kontaktovat na
telefonním čísle 974 737 701. Dalším možným kontaktem je e-mail:
opoophluci@mvcr.cz. Bližší informace o OOP Hlučín můžete získat na webu
http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-pcr-hlucin-661094.aspx.
Každý z nás si ještě jistě vzpomene na povodně, které naši obec postihly v květnu a
červnu roku 2010. Voda způsobila poměrně značné škody nejen na soukromém, ale
také na obecním majetku. Poškozeny byly zejména hráze a přepady na kaskádě
rybníků, voda podemlela rovněž kus břehu potoka i s oplocením u fotbalového hřiště.
Po nutných opravách a vyčíslení škod jsme se rozhodli požádat o dotaci na
částečnou úhradu povodňových škod. Po téměř dvou letech konečně naše úsilí
dospělo ke zdárnému konci a dotace byla obci Ludgeřovice přiznána. Jedná se o
účelovou neinvestiční dotaci určenou na proplacení nouzových opatření a opatření
nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území v důsledku
škod, které vznikly na území s vyhlášeným stavem nebezpečí v důsledku živelné
pohromy (povodně), na základě které byl vyhlášen stav nebezpečí v období květen červen 2010 dle Dohody o implementaci Fondu solidarity Evropské unie od
Moravskoslezského kraje. Její celková výše je 367.983,- Kč a kryje 90%
vynaložených nákladů. Jsem velmi rád, že v dnešní době, kdy se téměř nedostává
peněz na základní údržbu obecního majetku, se podařilo získat zpět do obecního
rozpočtu alespoň tyto finance.
V červenci 2012

Vstupujeme spolu do prvního měsíce prázdnin. Školáci se dočkali zaslouženého
odpočinku, kdy mohou po celé dva měsíce čerpat síly do dalšího školního roku.
Věřím, že letošní léto bude pro letní radovánky mnohem příznivější, než to loňské,
kdy se zejména červenec počasím příliš „nevydařil“.

Pro obec však ani prázdniny nejsou rozhodně časem odpočinku. Stále probíhá
údržba a úklid obecních pozemků. Jak jsem zmínil již minule, vzhledem k množství
akcí plánovaných na prázdniny bude posílena hlídková činnost Policie ČR i
bezpečnostní agentury. Chystáme také vymalování sálu a přilehlých prostor
Obecního domu a Společenského domu na Vrablovci. V přízemí hlavní budovy
Základní školy proběhne kompletní výměna elektroinstalace.

K 1. srpnu 2012 pak dojde ve škole rovněž ke změně ředitele. Rada obce na základě
výsledku konkurzního řízení a doporučení konkurzní komise rozhodla jmenovat na
vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Ludgeřovice Mgr. Pavla Lokaje. Jménem svým i všech spoluobčanů děkuji
dosavadní paní ředitelce Mgr. Heleně Piprekové za její dlouholetou obětavou
práci. Škola pod jejím vedením dosáhla mnoha úspěchů, podařilo se rovněž
zrealizovat mnohé investiční akce, díky nimž naše škola doslova „rozkvetla“ a
její zázemí se dostalo na skutečně vysokou úroveň. Novému panu řediteli pak
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přeji, ať naváže na stávající úspěchy a podaří se mu školu i její renomé dále
vylepšovat.
Vrátím se ještě krátce ke květnu, ke kterému patří v naší obci již neodmyslitelně
koncert Janáčkova máje. I ten letošní se vydařil, o čemž svědčil plný kostel
posluchačů ze širokého okolí a také účast delegací z našich partnerských měst –
slovenského Tisovce a maďarského Putnoku. Byť byla organizace letošního ročníku
kvůli některým neočekávaným událostem organizačně náročnější, podařilo se vše
zvládnout bez větších obtíží. Velké poděkování si zaslouží pracovníci technické
čety naší obce, zaměstnanci, hasiči, členové rady obce i příslušníci OO PČR v
Hlučíně. Určitě chci poděkovat rovněž sponzorům rautu Františku
Škrobánkovi, Aloisi Fryštackému a Břetislavu Kaňovi, kteří nám pomohli
finančně raut zajistit. V neposlední řadě zaslouží poděkování také manželé
Hana a Jiří Hawlikovi, kteří opět vzorně zajistili ubytování pro zahraniční hosty
ve svém penzionu.
A poděkování na závěr patří také všem našim fotbalistům, jejich trenérům,
funkcionářům a v neposlední řadě všem rodičům, příbuzným a věrným příznivcům,
kteří úspěšně zvládli celou loňskou mistrovskou sezónu. Zejména mládežnické celky
svými výsledky potěšily a dávají tak i do budoucna záruku, že v Ludgeřovicích stále
vyrůstají kvalitní hráči, na které bude stále radost se chodit dívat…
V srpnu 2012
Prázdniny se již pozvolna přehouply do své druhé poloviny, obec a její zaměstnanci
se však rozhodně nenudí, ba spíše naopak. Finišují práce na dokončení nové
elektroinstalace v přízemí budovy základní školy. S pomocí brigádníků z řad studentů
udržujeme obecní pozemky i majetek. V polovině července jsme také obdrželi od
generálního ředitele EKO-KOMu „Osvědčení o úspoře emisí“. Obec Ludgeřovice
díky rozvoji a provozu systému tříděného odpadu a recyklace využitelných
složek komunálních odpadů, včetně obalových, přispěla v roce 2011 ke
zlepšení životního prostředí a snížení tzv. „uhlíkové stopy“. Úspora dosažená
obcí představuje 3.680.588 MJ energie a snížení emisí CO2 v ovzduší o 147,364
tun. V porovnání s rokem 2010 pak obec zvýšila úsporu energie o 153.652 MJ a
snížila emise CO2 v ovzduší o 5,968 tun. Určitě je to zpráva potěšující a svědčí o
tom, že jsme dokázali společně opět vytřídit více separovaných složek
komunálního odpadu. Zároveň jsme do obecní pokladny získali za separaci
odpadu zpětně celkem 282.094,-Kč. Moc Vám všem děkuji a věřím, že společně
dokážeme i v roce 2012 výše uvedená čísla ještě překonat a přispět tak
k zlepšení životního prostředí.
Přece jen si ale ještě neodpustím jednu poznámku. Naši zaměstnanci se snaží
neustále kolem kontejnerů na separovaný odpad uklízet, často je to ovšem práce
zcela marná. Bohužel, jsou mezi námi stále jedinci, kteří do kontejnerů i kolem nich
odkládají skutečně vše možné. Patrně neumějí číst, neboť si jinak neumím vysvětlit,
jak je možné, aby v kontejneru na elektroodpad ležely použité dětské pleny, tráva
nebo dokonce chcíplá slepice.
Někteří z Vás si již všimli, že v naší obci přibyly nové informační tabule a mapy
cyklostezek Hlučínska. Dvě informační tabule přibližují historii a zajímavá místa
Ludgeřovic, včetně mapy obce a regionu. Konkrétně se jedná o tabuli přibližující
novogotické cihlové stavby v obci, zejména pak kostel sv. Mikuláše, přilehlé budovy
a budovu obecního úřadu. Tato tabule je umístěna pod zdravotním střediskem u
ulice Na Návsi vedle posezení s cyklomapou. Druhá tabule pak přibližuje naši
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přírodu, Ludgeřovický les a kaskádu rybníků, a je umístěna u prvního rybníka. Tabule
jsme získali v rámci projektu Pěšky a na kole po zajímavostech Hlučínska, dotaci na
projekt poskytl Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Zároveň jsme nechali
vyměnit mapy cyklostezek Hlučínska a přidali dvě nové, které jsou umístěny u tzv.
Božích muk u vodárny a u „dubu“ vedle komunikace spojující ludgeřovické rybníky
s Vrablovcem. Snažíme se tak opět zlepšit informovanost o naší obci pro cyklisty i
turisty. Jen doufám, že se těmto tabulím vyhnou velkým obloukem vandalové…
V září 2012

Jak jsem uvedl již v minulém čísle Zpravodaje, ani o prázdninách se v obci rozhodně
nenudíme. Srpen se vyznačoval mimo jiné zejména výrazným posunem ve věci
plánované výstavby splaškové kanalizace v naší obci. Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže se zdárně vypořádal s odvoláním neúspěšného uchazeče
v zadávacím řízení na dodavatele výstavby „Splašková kanalizace dolní
Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa“. Dne 30. 7. 2012 Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže toto odvolání zamítl jako nedůvodné. Následně dne 31. 7.
2012 další odvolávající se neúspěšný uchazeč vzal svůj návrh zpět a tím se
nám otevřela cesta k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby. Dne
1. 8. 2012 pak byla podepsána Smlouva o dílo mezi obcí Ludgeřovice a
zhotovitelem stavby, kterým je sdružení společností HOCHTIEF CZ, a.s.,
EUROVIA CS, a.s. a VOKD, a.s. Celková cena díla by měla činit 477.245.519,78,Kč včetně DPH. Nyní již probíhají pracovní schůzky se zástupci zhotovitele
stavby a stavebním dozorem, na nichž se upřesňuje harmonogram výstavby,
zajišťují se potřebná vyjádření a povolení. Předpoklad zahájení samotné
výstavby kanalizace je k 1. 10. 2012, termín ukončení je 31. 12. 2013. Jsem
skutečně velmi rád, že se podařilo dořešit všechny komplikace provázející výběrové
řízení, nyní nastane fáze, kdy se již konečně začne „kopat“. O všech dalších krocích
Vás budu samozřejmě průběžně informovat.
Skončil čas prázdnin a děti se opět vydávají vstříc školním lavicím. Mnozí rodiče,
zejména z Vrablovce mne touto cestou oslovili, jak to bude tedy od září s autobusy a
dopravou z Vrablovce do školy a zpět. Často jsem zaslechl téměř poplašné zprávy o
tom, že autobusy už nepojedou. Musím znovu zopakovat, že skutečně není důvod se
obávat. Naopak, myslím si, že změna dopravce (místo pana Maxnera dopravu od
září zajišťuje DP Ostrava) povede jen k lepšímu. DP Ostrava má větší možnosti
týkající se vozového parku a zajištění dopravní obslužnosti.

Dalším dárcem krve, který obdržel od Oblastního spolku Českého červeného
kříže zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů
krve, se stal náš občan pan Pavel Mikulla. Jménem všech spoluobčanů mu tímto
ze srdce děkuji za jeho obětavost a šlechetný postoj. Určitě si naše uznání zaslouží
měrou vrchovatou.
V říjnu 2012

Konec prázdnin i první měsíc nového školního roku se vyznačovaly v naší obci
mnoha událostmi. Tou určitě příjemnou bylo mezistátní utkání hráčů do 18 let mezi
ČR a Norskem, konané na našem fotbalovém hřišti 23. 8. 2012. Kvalitní zázemí,
výborná organizace, parádní divácká kulisa a také konečný výsledek 3:0 pro naši
reprezentaci byly opět vynikající reklamou pro celou naši obec. Velké poděkování
patří všem pořadatelům i divákům, ale také panu Ostárkovi za zajištění
parkování v areálu Selského dvora, panu Körnerovi za zajištění sanitky i Policii
ČR za zvýšenou hlídkovou činnost, díky níž se podařila celá akce zvládnout bez
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větších obtíží. Více než 1.000 diváků znamenalo druhou nejvyšší návštěvu v rámci
celého turnaje a největším oceněním je určitě pochvala všech hráčů, trenérů i
činovníků Fotbalové asociace ČR za skvěle připravené podmínky.
Méně příjemnými událostmi jsou opakující se krádeže na území naší obce.
V poslední době se, bohužel, výrazně množí a navíc značně narůstají škody na
obecním i soukromém majetku. Opět proto vyzývám všechny občany, aby si
více všímali podezřelých osob a nebáli se na ně upozornit Policii ČR na čísle
158 nebo na Obvodní oddělení Hlučín 974 737 701. V současné době právě
Obvodní oddělení PČR Hlučín zvýšilo množství preventivní pochůzek v naší obci,
snaží se tak čelit nepříznivému trendu nárůstu trestné činnosti. V souvislosti se
zvýšenou činností hlídek chci také reagovat na dotazy a „stížnosti“ některých
občanů na to, že jsou důsledněji kontrolována špatně parkující vozidla.
Vzhledem ke skutečnosti, že brzy bude zahájena výstavba kanalizace v naší
obci, jsem rád, že PČR začíná být v tomto směru skutečně důsledná. Všichni si
musíme zvyknout, že zákony platí pro všechny stejně a kdo je porušuje, bude
trestán.

Jak jsem slíbil v minulém čísle Zpravodaje, hodlám Vás průběžně informovat o
přípravě výstavby kanalizace v naší obci. Samotná výstavba skutečně bude
zahájena 1. 10. 2012. Mnoho občanů se již přišlo informovat na zasedání
zastupitelstva naší obce dne 19. 9. 2012. Velká veřejná prezentace pro občany
bude připravena na úterý 9. 10. 2012 v 17 hodin v sále Obecního domu
v Ludgeřovicích. Připravujeme rovněž spuštění nového odkazu na webových
stránkách obce www.ludgerovice.cz, kde budou od října průběžně
aktualizovány všechny informace. Zároveň byla podepsána smlouva s televizí
POLAR, kde od 1. 10. 2012 poběží nový pořad MINI EXPRES OBCE
LUDGEŘOVICE. Tento pořad o stopáži 2 minuty bude vysílán pravidelně po
vysílání OPAVSKÉHO EXPRESU každou středu v 16:55 hodin a následně v pěti
reprízách - středa 19:55, 22:55 a čtvrtek 4:55, 7:55, 10:55, 13:55 hodin. TV
POLAR vysílá digitální televizí DVB-T a to v rámci multiplexu 3, který provozují CDG
– České radiokomunikace. Jedná se o jediné plnohodnotné digitální vysílání, které je
stejně jako ČT, Nova a Prima šířeno z vysílače Ostrava–Hošťálkovice a pokrývá 1,2
milionu obyvatel Moravskoslezského kraje. Navíc vysílání šíří také dalšími cestami, a
to prostřednictvím internetu, mobilních telefonů, kabelových televizí a jedná se také o
vysílání přes satelit. Samozřejmě budou jednotlivé oblasti (ulice, či části) průběžně
informovány také prostřednictvím letáků. Kdo tedy bude chtít, informaci si vždy může
najít.
Byť nemám ve zvyku komentovat rozhodnutí naší vlády nebo Parlamentu, tentokrát
přece jen udělám výjimku. Ta výjimka se týká takzvané důchodové reformy. Hovořil
jsem na toto téma s několika finančními odborníky a jejich sdělení mne skutečně
vyděsilo. Jedná se o změnu, kdy máme dle představ našich „vládních finančních
odborníků“ spořit na důchod do 3 pilířů: 1. pilíř - státní povinný (sociální pojištění)
2. pilíř - penzijní společnosti – je dobrovolný, nevratný (3% ze sociálního pojištění +
minimálně 2% vlastní).
3. pilíř - soukromé spoření – dobrovolný (stávající penzijní fondy, podílové fondy,
apod.)
Proč jsem se tedy vyděsil? Je to prosté. Rozhodnutí, zda se účastnit jen 1. pilíře
nebo vstoupit i do 2. pilíře, musí člověk učinit do 35 let a pokud do tohoto systému
vstoupí, nemůže již vystoupit, i kdyby se cokoli změnilo. Lidé starší 35 let budou mít
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čas na rozhodnutí jen během prvního pololetí 2013. Dle sdělení odborníků, pokud
jste starší, tedy máte do důchodu kratší dobu (méně než 25 let), nebo máte menší
než průměrný výdělek, případně obojí, není pro vás vstup do druhého pilíře výhodný.
Navíc se jedná o soukromé penzijní společnosti, za které stát neručí, v případě jejich
krachu Vám zbudou oči pro pláč a důchod v nenávratnu. Peníze, které zde uložíte,
nemůžete navíc vybírat dle libosti, ale při dosáhnutí důchodového věku a jen v určité
výši, nikoli najednou. Navíc vložené finance téměř nejsou úročeny, v podstatě na
nich vydělává pouze soukromá penzijní společnost a Vy téměř nespoříte. Každý
z odborníků mi jednoznačně doporučil do 2. pilíře v žádném případě nevstupovat a
pokud se rozhodnete šetřit na důchod, zaměřit se na 3. pilíř. Určitě na toto téma
připravíme pro naše občany s odborníky v co nejkratším termínu veřejnou diskusi,
abychom Vám pomohli se v dané problematice orientovat a zabránit případným
spekulantům nevhodně manipulovat s Vašimi financemi.
Jsem velmi potěšen, že i v tomto čísle Zpravodaje se mohu zmínit o dalších
dárcích krve, kteří byli oceněni za svou šlechetnost. Tentokrát jsou oceněni ti,
kteří obdrželi od Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlatý kříž III. třídy
za 80 bezpříspěvkových odběrů krve a byli oceněni za svůj nezištný postoj
rovněž Radou obce Ludgeřovice. Jsou jimi: Radek Artim, Marek Hromádka,
Stanislav Kliš, Martin Popek.
Jménem svým i všech spoluobčanů jim ze srdce děkuji. Zcela určitě si zaslouží
uznání nás všech.
V listopadu 2012

Měsíc říjen se nesl zejména ve znamení voleb do zastupitelstev krajů a částečně
také voleb senátních, které se nás však tentokrát netýkaly. Kteří zastupitelé kterých
politických stran byli zvoleni, se jistě můžete dočíst téměř kdekoli. Jsem velmi
potěšen, že jsem opět mezi 65 zastupiteli, kteří budou po další čtyři roky rozhodovat
o budoucnosti našeho kraje. Chci však proto poděkovat zejména Vám, svým
spoluobčanům, za podporu, kterou jsem dostal ve své obci. Určitě mne tato důvěra
těší a také zavazuje, věřím, že budu moci opět Ludgeřovicím pomoci i z postu
krajského zastupitele.

V posledních měsících řešíme v naší obci opakovaně poškozování kontejnerů na
elektroodpad. Jedná se o vylamování dvířek pro vhazování drobných
elektrospotřebičů do kontejnerů. Někteří nenechavci, kteří opakovaně chodí tyto
kontejnery vybírat, si tak ničením obecního majetku usnadňují jejich výběr. Nejen, že
tak působí škodu na majetku obce, ale také se dopouštějí přečinu krádeže.
Upozorňuji, že obec má ze zákona povinnost zajistit likvidaci odpadu, což znamená,
že pokud někdo vhodí odpad do velkoobjemového kontejneru na separovaný odpad,
tento odpad se stává majetkem obce. Pokud tedy někoho přistihneme při ničení
kontejneru nebo vybírání věcí z něj, budeme na něm vyžadovat náhradu škody.
V prosinci 2012
mnoho z Vás jistě zaregistrovalo, že jsem se stal na ustavujícím zasedání
zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 9. listopadu 2012 náměstkem hejtmana
pro dopravu, silniční hospodářství, životní prostředí a zemědělství. Zároveň jsem v
této souvislosti dostal několik dotazů, zda to znamená můj odchod z funkce starosty
naší obce. Nejprve mi ještě jednou dovolte poděkovat všem za podporu, neboť bez
ní bych se nemohl dostat ani do zastupitelstva kraje, natož na pozici náměstka.
Zároveň Vás chci ubezpečit, že zůstanu i nadále
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starostou obce, jen na nejbližším zasedání zastupitelstva obce požádám o změnu na
pozici tzv. neuvolněného starosty. Vzhledem ke skutečnosti, že mám kolem sebe
řadu schopných kolegyň a kolegů, věřím, že společně zvládneme i nadále vést naši
obec k rozkvětu a má nová pozice mi umožní zajistit další finanční prostředky pro její
rozvoj.
Další dotazy, které jsem v poslední době dostal opakovaně, směřují k otázce nájmu
restaurace v Obecním domě. Nájemní smlouva současnému nájemci platí až do 31.
8. 2013 a byla uzavřena předchozím starostou Mgr. Kolarzem na dobu 10 let. Rada
obce se vzhledem ke skutečnosti, že současný nájemce opakovaně neplní závazky,
vyplývající ze smlouvy (zejména neplacení nájmu ve stanovených termínech,
porušování zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky MV číslo 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního dozoru) a také s ohledem na skutečnost, že nájemní
smlouva není již pro obec výhodná, rozhodla smlouvu neprodloužit a vypsat nové
výběrové řízení na nájem restaurace. Dezinformace o tom, že jsme již dohodnuti s
jiným nájemcem, musím označit za lživé. Mohu Vás všechny ubezpečit, že výběrové
řízení proběhne za jasně stanovených pravidel a zcela transparentně.
Mnozí z Vás si jistě všimli, že Ludgeřovice mají novou zastávku. Jedná se o zastávku
Ludgeřovice - Nádražní, nově vybudovanou na točně autobusů za hřbitovem poblíž
církevní mateřské školy. Tato zastávka bude sloužit jako nástupní a výstupní
zastávka linky č. 67. Snažíme se tak zajistit bezpečný příjezd a odjezd dětí z
Vrablovce, navštěvujících naši základní školu. S tím souvisí také úprava jízdního
řádu linky č. 67, kterou můžete nalézt v tomto čísle Zpravodaje.

Dalším krokem ke zlepšení vzhledu naší obce bylo jistě i vybudování nové čekárnyna
zastávce Motel Taxi ve směru na Hlučín. Starou nevzhlednou plechovou „boudu“
nahradila moderní prosklená čekárna. Po dlouhém jednání se společností EURO
AWK se podařilo dotáhnout již několik let trvající záměr do zdárného konce. Naše
obec financovala přípojku elektřiny a pronajala potřebnou část pozemku společnosti
EURO AWK, která následně zřídila na své náklady výše zmíněnou zastávku. Určitě
se se mnou shodnete, že je to oboustranně výhodná dohoda a věřím, že se nám
společně podaří takto zrealizovat i další projekty.
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Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Hlučín byla v naší obci opět velmi úspěšná
Letos v Ludgeřovicích vynesla 122 705 Kč, což je jen o necelé 4 tis.Kč méně než byl
loňský rekordní výsledek. Všechny vybrané peníze budou využity pro plnění poslání
Charity Hlučín, tj. na pomoc lidem v nouzi.

Z besedy se spisovatelkou Annou Malchárkovou
Konala se v obecní knihovně 1.3.2012. Paní spisovatelka je z Dolního Benešova,
napsala a stále píše knihy z prostředí Hlučínska. Na besedě o nich velmi zajímavě
vyprávěla. Besedy se účastnili především občané z věkové kategorie pamětníků,
takže si s paní spisovatelkou hezky padli do noty. Byla to zajímavá a velmi vydařená
akce.
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Z besedy s cestovatelem Romanem Vehovským
Beseda pořádaná obecní knihovnou se konala
15.3.2012 ve školní jídelně. Byla o sedmileté cestě
Romana Vehovského (ročník 1976) z nedalekých
Štěpánkovic do Asie, Oceánie, Austrálie a Nového
Zélandu. Kromě několika krátkých přesunů
letadlem cestoval celou dobu stopem. Přitom se
svezl vším možným od velblouda až po námořní
jachtu. Většinou spával v přírodě na karimatce.
V Asii navštívil většinu zemí, mezi nimi například
Čínu, Mongolsko, Irán, Indii, Pakistán, Kambodžu,
Vietnam, Koreu, Japonsko, Jávu, Borneo atd. Vše
potřebné měl v batohu, většinou spával venku
v přírodě na karimatce, cestu si proto organizoval
tak, aby v zimních obdobích byl v tropech. Potřebné
peníze si během sedmiletého cestování vydělával
příležitostnými brigádami při sklizni ovoce nebo i
prodáváním svých fotografií z cest. Jeho vyprávění
o sedmiletém putování bylo velmi zajímavé, bylo
doprovázeno velkým počtem unikátních fotografií.
Na besedě Roman Vehovský také představil knihu „Cestou osudu a náhody“ v níž
své sedmileté putování popsal.
Škoda jen, že se posluchači na besedě dali spočítat na prstech rukou jednoho
člověka a ten ani nemusel mít prsty všechny.
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Noc s Andersenem
V obecní knihovně a nejen v ní, ale vlastně v celé budově obecního úřadu, strávilo
12 dětí ve věku kolem 10 let kouzelný podvečer 30. 3. a celou noc až do rána 31.3.
Účastnily se tam akce pro děti, která se po knihovnách šíří už více než 10 let,
inspirována odkazem světoznámého autora pohádek jako „Noc s Andersenem“ a loni
se v naší knihovně s velkým úspěchem konala poprvé. Pracovnice obecního úřadu
Vlasta Bortlíková, Jana Baránková a Lenka Jurečková, jako průvodkyně nocí i letos
dětem připravily zajímavý program. Děti si hrály, četly, recitovaly, zpívaly. Vše se
točilo kolem pohádkových příběhů. Po večeři v zasedací místnosti obecního úřadu
(podávaly se „hadí ocásky“ a „kouzelný nápoj“) se daly po setmění do hledání
pokladu ukrytého na neznámém místě budovy. Zažily přitom i trochu strachu
z tmavých koutů a pak i velkou radost z nálezu pokladu. Ke spánku na karimatkách
rozložených na podlaze knihovny ulehly až po půlnoci. Domů se po snídani vracely
plné zajímavých dojmů a zážitků. Určitě se už těší na příští „Noc s Andersenem“.
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Z tradičního vítání nových občánků obce
Konalo se v obřadní síni obecního úřadu 14.4.2012. Starosta obce Mgr. Daniel
Havlík na něm mezi občany obce slavnostně přivítal 19 dětí narozených v posledním
půlroce, z toho 12 děvčátek a 7 chlapečků, mezi nimi dvojčátka Marka a Patrika
Svobodovy. Děti ze základní školy vedené paní učitelkou Mgr. Alenou Rajnochovou
všem hezky zazpívaly a zarecitovaly, zněla krásná hudba v podání učitelek hlučínské
hudební školy, rodiče přijali gratulace, přání všeho nejlepšího a dar od obce 2000Kč
za každého přivítaného občánka. Kytičky pro maminky věnovalo květinářství Moniky
Brankové. Byla to krásná slavnost.
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Z besedy s manželi Márovými a jejich synem Jiřím
Pořádala obecní knihovna dne 13. dubna 2012 ve školní jídelně pro žáky
ludgeřovické základní školy. Syn Jiří manželů Márových je upoután na invalidní
vozík. Přesto díky jeho obětavým rodičům s nimi procestoval Nový Zéland, Ekvádor a
Galapágy, Japonsko, Island, Grónsko, JAR, Namibii, Botswanu a Zimbabwe. Na
další cesty se chystá.
Na tříhodinové besedě dětem poutavě vyprávěli o své cestě po Africe. Dětem se
beseda moc líbila.
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Z besedy se spisovatelkou Evou Tvrdou
Konala se v obecní knihovně 13.4.2012. Paní spisovatelka, rodačka z naší obce,
besedovala s žáky 6. tříd základní školy. Začala vyprávěním o tom, jaké různé formy
může mít kniha, pak o svých knížkách z prostředí Hlučínska a o těch pro děti. Knih
už napsala celkem 9 a na dalších pracuje. Také přečetla několik svých povídek. Děti
pozorně poslouchaly, měly celou řadu zajímavých otázek, paní spisovatelka na
všechny stejně zajímavě odpověděla.
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Z jarní burzy výpěstků na moštárně

Tato tradiční akce místní organizace Českého svazu zahrádkářů se konala
12.5.2012 ráno od 7.30hod. Výpěstků sazenic zeleniny a květin i okrasných keřů se
na letošní burze sešlo rekordní množství, přišlo i hodně zájemců o ně. Návštěvníky
burzy také přilákalo příjemné počasí se sluníčkem. Ledoví muži s mraky, deštěm a
zimou přišli až po deváté hodině, kdy už burza končila.
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Z besedy se spisovatelem Petrem Čichoněm

Beseda s Petrem Čichoňem, ludgeřovickým rodákem, se konala 15. května 2012
v obecní knihovně. Spisovatel zde četl ze svého Slezského románu jehož děj se
úzce dotýká naší obce i celého Hlučínska v dramatickém 20. století. Také recitoval
ze své dvojjazyčné básnické sbírky Pruské balady / Preussische Balladen. O jeho
Slezském románu pak účastníci besedy s autorem pilně diskutovali.
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Ze soutěže nejmladších hasičů
Bylo to IV. kolo Hlučínské ligy mládeže. Pořádali ho ludgeřovičtí dobrovolní hasiči
17.6.2012. Na hřišti základní školy se k soutěži sešlo 15 družstev hasičského dorostu
dobrovolných hasičů z blízkých obcí, z toho 6 družstev mladších žáků a 9 družstev
starších žáků. Záštitu převzal starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Za pěkného letního
počasí se soutěžilo s velkým nasazením. Byla to moc pěkná soutěž, bylo se opravdu
na co dívat. Ludgeřovické družstvo starších žáků v soutěži zvítězilo. Uznání si
zaslouží pořadatelé, soutěžící i jejich instruktoři.
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Klub důchodců Ludgeřovice tradičně přivítal léto na moštárně

Předposlední letošní červnový den byl opravdu letní, teplota 30°C, jasno. Na
moštárně se v 16 hodin sešlo asi 60 členů KD Ludgeřovice a většina z nich se tam
první dvě hodiny snažila před prudkým sluncem ukrýt do stínu. Dobrá zábava však
vůbec nevázla, vydržela až do setmění.
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Čápi na věži ludgeřovického kostela

V neděli 5. srpna dopoledne přistáli na atikách nad hodinami věže kostela tři čápi a
vydrželi tam sedět i při zvonění kostelních zvonů v 9.30hod. Asi vyhlíželi čapí hejno
k odletu do teplých krajin. Na snímcích je zachycen jeden z nich, ten odletěl
poslední. Bylo právě zataženo a hustě pršelo, což výrazně zhoršilo kvalitu snímků.
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Ze VII. ročníku ludgeřovického železného hasiče
Tato už tradiční hasičská soutěž se konala 18.8.2012 za krásného letního počasí na
Menšíkové louce. K soutěži se sešlo 17 družstev z Česka, Polska a Slovenska.
Vítězství a putovní pohár si nakonec sebou odvezla dvojice z HZSP Letiště Ostrava
Martin Koliba a Petr Boček, která náročnou trať absolvovala v čase 3:25,77.
Z domácích byla nejlepší dvojice Tomáš Schlossarek, Jan Knězů na 4. místě
s časem 4:06,96.
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Ze slavnostního zahájení školního roku 3. září 2012
Žáci a u těch z nižších ročníků i jejich rodiče, se začali před ludgeřovickou základní
školou scházet už kolem půl osmé. Stejně jako v minulých letech se všichni v 8.00
shromáždili na chodbě v přízemí hlavní budovy slavnostně vyzdobené školy, kde jim
na uvítanou vybraní žáci zazpívali, zahráli a zarecitovali. S krátkými proslovy pak
vystoupili starosta obce Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík, ludgeřovický farář Mgr.
Václav Koloničný a nový ředitel školy Mgr. Pavel Lokaj. Všem žákům popřáli, aby se
jim ve škole líbilo, dobře se učili a měli dobré známky. Ředitel školy také stručně
představil své plány a záměry týkající se chodu a rozvoje školy. Pak se už žáci
rozešli do svých tříd.
Letošní prvňáčci byli pozváni do školy až na devátou hodinu, kde v aule absolvovali
slavnostní pasování na školáky. Pak už je nejstarší žáci deváťáci odvedli do jedné ze
dvou prvních tříd, kde se jich ujaly jejich paní učitelky. Svědky slavnosti pasování i
první chvíle prvňáčků ve třídách pochopitelně byli jejich rodiče.
Byla to opravdu hezká slavnost zahájení školního roku.
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Ze zahrádkářské výstavy

Ludgeřovická místní organizace Českého svazu zahrádkářů v letošním roce slaví 50
let úspěšné existence. Ve dnech 8. a 9. září 2012 uspořádala při této příležitosti
v areálu moštárny v ulici U Statku výstavu o své historii a současnosti.

Byla to netradiční zahrádkářská výstava. Kromě ovoce, zeleniny, květin a okrasných
keřů bylo vystaveno i 130 velkých fotografií formátu A3 pořízených ze snímků na
akcích ludgeřovických zahrádkářů v průběhu posledních padesáti let. Své výpěstky
zde vystavovali i zahrádkáři z Petřkovic a zahradnická firma NOVÁK z Hlučína.
Zahrádkáři na výstavě také představili zajímavé výsledky některých svých členů
v jiných oblastech než je zahradničení. Vystaveny byly modely letadel pana Viléma
Kováře, sbírka hodin pana Alfréda Ostárka a kroniky obce Ludgeřovice kronikáře
pana Adolfa Vjačky.

Pro návštěvníky výstavy bylo připraveno i příjemné posezení na zahradě moštárny.
Přišlo jich přibližně 200, mezi nimi např. místostarosta obce Mgr. Pavel Lokaj,
zahrádkáři z Petřkovic a předseda okresního územního sdružení Opava Českého
svazu zahrádkářů MVDr. Stanislav Šmajdler. Podívat se přišel i nejstarší aktivní člen
místní organizace devadesátiletý pan Alois Poruba.
Byla to velmi zdařilá a zajímavá výstava, návštěvníkům se líbila, přálo i počasí.
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Nový panel s cyklomapou Hlučínska u Boží muky

Péčí Sdružení obcí Hlučínska, jehož členem je i naše obec, jsou cyklostezky na
území Hlučínska vybavovány Informačními panely s cyklomapami a tam, kde je to
vhodné i odpočinkovými lavičkami a stolky. Na území naší obce je už sedm takových
stanovišť. Jsou v ulici Na Návsi pod zdravotním střediskem, v ulici Na Návsi u vrby,
na Vrablovci u hospody, dva u ludgeřovických rybníků, u kapličky Urbánek na hranici
s markvartovickým katastrem a nově u Boží muky.
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Budově fary se vrací původní podoba z roku 1903
Střecha ludgeřovické fary byla při přechodu válečné fronty v dubnu 1945 silně
poškozena. Opravy tehdy nemohly být pro nedostatek materiálů provedeny úplně,
byla vypuštěná střešní okna a místo břidlice byla střecha pokryta eternitem.
Zapůsobil také zub času, do budovy začalo zatékat. Ludgeřovická farnost proto letos
přikročila k opravám a také k úpravám do původní podoby. Fara bude po nich ještě
krásnější. Fota před zahájením oprav, z 14.8.2012 a 18.8.2012.
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Slavnostní pasování nových malých čtenářů v obecní knihovně
V pátek 21.9.2012 přišli do obecní knihovny žáci druhých tříd základní školy se svými
učitelkami, aby zde absolvovali pasování na čerstvé čtenáře. Vzhledem k věku
adeptů byla akce pojata jako pohádkový příběh, v němž vystupovali pan starosta
obce Mgr. Daniel Havlík, oblečený a vyzbrojený jako rytíř a knihovnice paní Jana
Baránková oblečená jako dvorní dáma.

Slavnost byla zahájena zkouškou. Každý adept na nového čtenáře musel přečíst
jednu větu z knihy pohádek a podepsat se v seznamu adeptů. Pan starosta jako rytíř
pak oznámil, že všichni zkoušku úspěšně vykonali a z pergamenu přečetl slavnostní
slib, který musí všichni vykonat, v němž prohlásí, že budou pilně číst, nebudou knihy
poškozovat a ty půjčené budou včas a v pořádku vracet. Žáci pak postupně
předstupovali před pana rytíře, kde poklekli a prohlásili, že slib budou plnit. Pan rytíř
každého poklepal speciálním pasovacím mečem a jmenoval ho rytířem - mladým
čtenářem. Každý novopečený čtenář ještě dostal pamětní list, knihu pohádek,
bonbon a poukázku na bezplatné přihlášení za čtenáře obecní knihovny.
Byla to krásná slavnost.
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Ošetření koruny Janovy lípy, jediného památného stromu v Ludgeřovicích
stanoveného postupem podle zákona o ochraně přírody a krajiny
Janova lípa roste už přibližně 200 let na vyvýšenině východně od ulice Na Návsi na
pozemku bývalého Tchuřova statku. Je to krásný, zdaleka viditelný monumentální
strom, jeho výška se blíží 30 metrům, kmen 1m nad zemí má obvod 4,3m, průměr
1,37m. V současné době stojí v jeho bezprostřední blízkosti 5 rodinných domků.
Kdyby se lípa při vichřici nebo zásahu blesku skácela, byly by tyto domky i jejich
obyvatelé v ohrožení. Její koruna sice byla před časem zpevněna ocelovými lany,
stav koruny a její zpevnění je však nutné čas od času zkontrolovat, provést potřebné
opravy, odstranit poškozené a uschlé větve apod. tak, aby riziko pádu stromu nebo
jeho větví bylo minimální. Ostravské pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR tuto údržbu letos objednalo u zahradnické firmy z Ostravy - Hošťálkovic, ta práci
provedla v pátek 21.9.2012.
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Z tradičního vítání nových občánků obce
Konalo se v obřadní síni obecního úřadu 6.10.2012. Starosta obce Mgr. Daniel
Havlík na něm mezi občany obce slavnostně přivítal 18 dětí narozených v posledním
půlroce, z toho 8 děvčátek a 10 chlapečků. Vícekrát se vyskytla dvě jména – Adam
3x, Jan 2x. Děti z mateřské školky vedené paní ředitelkou Margit Hvizdákovou a
paní učitelkou Irenou Šustkovou všem hezky zazpívaly a zarecitovaly, zněla krásná
hudba v podání učitelek hlučínské hudební školy, rodiče přijali gratulace, přání všeho
nejlepšího a dar od obce 2000Kč za každého přivítaného občánka. Kytičky pro
maminky věnovalo květinářství Moniky Brankové. Byla to půvabná slavnost.
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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
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Ve čtvrtek 4. října 2012 byl v parku pod zdravotním střediskem slavnostně za účasti
hlavních aktérů stavby poklepán symbolický „základní kámen“:
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Ve středu 9.10.2012 se v sále Obecního domu konala veřejná schůze pro občany
obce, na které starosta a zástupci firem, které budou kanalizaci stavět, poskytli řadu
důležitých informací o všem co se stavbou souvisí. Schůze byla perfektně
připravená, poskytované informace byly dobře vybrány a srozumitelně sdělovány,
všechny dotazy (bylo jich hodně) občanů byly ke spokojenosti zodpovězeny. A tak i
když bylo posluchačů na ludgeřovické poměry opravdu velký počet a stavba
splaškové kanalizace určitě bude dost dlouho značně komplikovat život v obci,
proběhla schůze v naprostém klidu, bez bouřlivých výměn názorů.
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Z voleb do Zastupitelstva MS kraje 12. a 13. října 2012
V Ludgeřovicích se voleb účastnilo 1584 voličů, tj. 39,98%. Více než 5% s celkového
počtu odevzdaných hlasů získalo 5 stran a hnutí:

ČSSD 38,00%, KSČM 16,10%, ODS 10,43%, KDU-ČSL 8,93%, NEZÁVISLÍ 8,47%
Ostatních volených16 stran a hnutí získalo dohromady 18,07% hlasů.

Výsledky voleb v Ludgeřovicích nijak nevybočily z výsledků za celý kraj. Celkově byly
úspěšné stejné strany a hnutí jako v Ludgeřovicích, stejné bylo i pořadí jejich
úspěšnosti.
Z ludgeřovických občanů byl do krajského zastupitelstva zvolen starosta obce
Mgr. Daniel Havlík. Gratulujeme.
V Ludgeřovicích se volilo v už tradičních čtyřech volebních místnostech a to v hlavní
budově školy, v sále Obecního domu, v budově dolní školy a ve Společenském
domě na Vrablovci.

Hned v první hodině voleb všechny čtyři volební místnosti navštívili starosta a
místostarosta obce Mgr. Daniel Havlík a Mgr. Pavel Lokaj a v příslušné volební
místnosti také odvolili.
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Z besed se spisovateli v obecní knihovně
V listopadu 2012 se konaly dvě tyto besedy:
-

1. 11. se spisovatelkou, místní rodačkou Evou Tvrdou, která už napsala celou
řadu u čtenářů úspěšných knih zejména o životě obyvatel Hlučínska ve 20.
století a krásných knížek pro děti. Tentokrát besedovala s žáky 7. tříd. Ty
velmi zaujala jak čtením ukázek ze svých knih, tak povídáním o tom jak se
kniha píše a o složité cestě od rukopisu až po hotovou knihu na pultě
v knihkupectví.
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-

8. listopadu s autorem knihy „Největší tajemství III. říše“ Milanem Zachem
Kučerou, velkým hledačem a průzkumníkem takovýchto tajemství a záhad.
V uvedené knize autor píše o všem co je známo o velkém podzemním
systému chodeb a sálů na území Polska, jen několik kilometrů severně od
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českého Broumova. Snad v nich měl být jeden z Hitlerových „hlavních stanů“,
snad prostory pro výzkum, zkoušky a výrobu „zázračných“ tajných zbraní atd.
Kniha balancuje na rozhraní ověřená fakta – hypotézy a domněnky. Autorovo
povídání bylo velmi zajímavé, reportáž o besedě přišla natočit i regionální
televize, posluchači bohužel přišli jen tři.
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Starosta obce Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík zvolen náměstkem hejtmana MS
kraje

Nové Zastupitelstvo MS kraje na svém prvním
zasedání dne 9.11.2012 volilo hejtmana a ostatní
členy Rady kraje. Mgr. Daniela Havlíka zvolilo
jedním z radních jedenáctičlenné Rady ve funkci
náměstka hejtmana pověřeného řízením oblastí
doprava, silniční hospodářství, životní prostředí a
zemědělství.
Našemu starostovi přejeme pevné zdraví, hodně sil
a úspěchů při výkonu této zodpovědné a náročné
krajské funkce.

Stavba splaškové kanalizace v obci začala
Už byly vybagrovány první metry výkopů, uloženy první kanalizační šachtice a roury.
Fotografie z 12.11.2012 jsou z prostorů u firmy Malnat, z parku pod zdravotním
střediskem a z ulice Na Návsi v místě „U vrby“. Na Menšíkové louce byl postaven
velký informační panel o stavbě.
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Z výstavy kanárů a exotického ptactva
Krásná velká výstava se konala ve dnech 17. a 18. listopadu 2012 v areálu
ludgeřovických chovatelů. Celkem 29 vystavovatelů z MS kraje, Polska a Slovenska
zde vystavovalo přes 300 ptáků. Byli to postavoví kanáři, výstavní andulky, žebřičky,
chůvičky, papoušci a korely. Pořadatelem byl Klub chovatelů barevných a
postavových kanárů Ostrava. Hostitelem akce byli ludgeřovičtí chovatelé, osm z nich
zde i vystavovalo, z toho čtyři ještě školou povinní.
Mezi návštěvníky výstavy bylo i dost dětí. Zdá se, že ludgeřovičtí chovatelé se
nemusí obávat chybějícího dorostu.
Vystavené ptáky hodnotili 3 posuzovatelé, ti vždy vyhodnotili 3 nejlepší v každé
kategorii a podle výsledků také určili „mistra klubu“, tj. vystavovatele nejlepší kolekce
kanárů a nejlepšího kanára ze všech jako „šampióna výstavy“. Před ukončením
výstavy se chovatelům předávaly medaile a poháry za jejich vystavované ptáky
hodnocené v příslušné kategorii na prvních třech místech.
Výstavu hezky doplnily obrázky ptáků nakreslené žáky naší základní školy.
Takováto výstava (určitě největší v celém našem regionu) se zde konala už po
jednadvacáté. Ludgeřovickým chovatelům za to patří obdiv a velké uznání.
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Z tradičního vánočního jarmarku Charity Hlučín v Domově pokojného stáří sv.
Mikuláše v Ludgeřovicích
Letos se konal 11.12.2012. Nabídka vánočního zboží od externích prodejců i výrobků
charitní terapeutické dílny byla bohatá, přišlo i dost návštěvníků. Vládla zde mezi
spoustou krásných věcí příjemná předvánoční pohoda.
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Splašková kanalizace v naší obci se už staví na deseti místech
Fotografie z 28.11. 2012 jsou:
- z ulice Na Návsi u křižovatky s ulicí Dlouhá,
- u potoka v areálu firmy KORS,
- z ulice Hlučínská,
- z ulice Horní,
- z farské zahrady,
- z ulice Požární,
- z parku pod zdravotním střediskem,
- z ulice Na Svahu.
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Z bývalé aleje podél ulice Hlučínská už stojí jen několik stromů
Hlučínská ulice je součástí silnice z Petřkovic do Hlučína postavené v roce 1869.
Úsek od Petřkovic po současnou křižovatku s ulicí Markvartovická vznikl rozšířením a
rekonstrukcí starší silnice Petřkovice – Markvartovice. V té době bylo okolí silnice
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z Petřkovic do Hlučína zastavěno jen v úseku cca 200m od hranice s Petřkovicemi,
jinak procházela poli a nic tam nebránilo výsadbě aleje po obou stranách. Na první
fotografii z dobové pohlednice (kolem roku 1910), pořízené přibližně z místa, kde
z ulice Hlučínská kolmo odbočuje dnešní ulice Okružní, je vlevo alej patrná. Stáří
stromů na ní lze odhadnout na cca 20 let, což znamená, že v současnosti by měly
více než 120 let.
Druhá fotografie z počátku roku 1963 zobrazuje část úseku silnice od současné
světelné křižovatky směrem ke Hlučínu, alej na ní tak má cca 70 let.

Do října 2012 zůstalo z celé aleje od Petřkovic po konec souvislého zastavění obce u
ulice Nad Nádražím jen 14 stromů, z toho 11 lip a 3 jasany (viz další fota
z 20.10.2012), všechny nádherné, majestátní. V poslední době jsou zde každoročně
káceny 2 až 3 stromy, takže hrozí, že alej v zastavěné části ludgeřovického katastru
do 10 let zcela zmizí.
Důvodů, proč jsou stromy v aleji káceny je několik. Je to určitě vzhledem k věku a
poškození znečištěným životním prostředím reálná obava z jejich pádu. Důvodem je
z části i to, že lidem v jejich okolí vadí jejich stín a na podzim spousty spadaného
listí. Už letos bude navíc nutné několik z nich skácet při stavbě splaškové kanalizace.

Je zajímavé, že mimo zastavěnou oblast, jak ukazuje poslední snímek, se většina
stromů v aleji zachovala. Hlavními důvody pravděpodobně jsou, že je tam neničí
exhalace z komínů rodinných domků a jejich listí nepadá nikomu na dvůr nebo
zahradu, a občané u nich méně vnímají nebezpečí pádu. I zde však nemocných a
uschlých stromů přibývá, jejich kácení bude nezbytné. Na rozdíl od zastavěného
území zde není nemožné vysadit stromy znovu.
Až poslední stromy z aleje v zastavěném území zmizí, ztratí Hlučínská ulice na
zajímavosti. Bohužel.
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Z obecního úřadu za rok 2012
Matrika, ohlašovna
Matrika eviduje v tomto roce celkový počet uzavřených manželství 54, z toho
civilních 27 a církevních 27. Celkový počet narozených dětí je 44, úmrtí 62.
Nejstarším občanem je paní Anastázie Krokrová 101 let.
Komise pro projednávání přestupků

Komise řešila v roce 2012 24 přestupků, z toho žádný přestupek proti pořádku ve
státní správě a územní samosprávě, 2 přestupky proti veřejnému pořádku, 18
přestupků proti občanskému soužití a 4 přestupky proti majetku.
Stavební úřad
Stavební úřad vydal v roce 2012 26 územních rozhodnutí, 81 územních souhlasů,
28 stavebních povolení, 31 sdělení k ohlášeným stavbám, 7 povolení změn staveb
před dokončením, 19 kolaudačních rozhodnutí, 15 kolaudačních souhlasů, 45
oznámení o užívání staveb, 6 povolení demolic staveb, 29 ostatních rozhodnutí,
96 ostatních vydaných opatření.
Rozpočet obce
Obec v roce 2012 hospodařila takto:
Příjmy v tis. Kč
Daňové
V tom: daň z příjmu fyzických osob
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty

43977
34838
8415
7644
14625

daň z nemovitostí

1486

správní poplatky

181

ostatní daně a poplatky
Nedaňové
Kapitálové (příjmy z prodeje majetku)
Transfery
V tom: od kraje

2487
3682
21
5436
636

od obcí

507

z všeobecné pokladní správy

170

v rámci souhrnného dotačního vztahu
ze státního rozpočtu

3383
740

od regionální rady

-

převody z rozpočtového účtu terminovaného

-
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Výdaje v tis. Kč
Běžné

36056
33692

V tom: silnice a chodníky
dopravní obslužnost

odvádění a čištění odpadních vod

1754
902
480

mateřské školy

1016

základní školy

5903

knihovna
kultura
tělovýchova

657
1034
383

bytové a nebytové hospodářství

1075

veřejné osvětlení

1592

pohřebnictví
sběr a svoz komunálního odpadu

177
3806

veřejně prospěšné práce

135

požární ochrana

124

místní správa a zastupitelstvo

8846

ostatní (z toho převod na term. účet 20mil. Kč)

5808

Kapitálové (investiční)

2364

v tom: silnice a chodníky

49

odvádění a čištění odpadních vod

855

úprava vodního toku

52

tělovýchova

10

pozemky
dopravní prostředky
ostatní

267
1015
116

V obci Ludgeřovice je nová ulice „Bezová“
Jde o ulici ve zcela nové zástavbě rodinných domků. Odbočuje na jih od ulice
Vrablovecká na východním konci Vrablovce. O pojmenování nové ulice rozhodlo
zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání dne 7.12.2011. Dá se předpokládat, že
někdy v příštích letech dojde k pojmenování všech ulic na Vrablovci, protože se tato
část obce v nedávné době značně rozšířila. Vzrostla tím potřeba konkrétnějších
adres např. pro doručování pošty nebo pro místní podnikatele.
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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 na Ludgeřovice v roce 2012
Viz příloha 5
Zápis do kroniky obce Ludgeřovice za rok 2012 zpracoval kronikář
Ing. Adolf Vjačka
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