Obec Ludgeřovice, kronika 2004

Rok 2004

Rok 2004 byl především rokem vstupu České republiky do Evropské Unie a to od
počátku měsíce května. Tato významná událost, která nás definitivně vrátila do
demokratické Evropy, nastala dříve než jsme ještě před několika lety doufali. V obci
se však odbyla bez jakýchkoliv okázalých akcí, občané ji ve velké většině prostě vzali
na vědomí jako například změnu jízdního řádu nebo zdražení benzinu. Je to asi daň
za překotný běh událostí a změn v posledních dvaceti letech, za neustálé trapné
šarvátky politické reprezentace státu. Lidé si na tento překot zvykli, jen máloco u
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nich vyvolá velkou radost nebo euforii. Červnových voleb do Evropského parlamentu
se v obci zúčastnila jen čtvrtina oprávněných voličů.
Ludgeřovičtí hasiči slavili sto let své činnosti. Byla to velká sláva, které se zúčastnilo
více než 30 dobrovolných hasičských sborů ze širokého okolí včetně Polska a řada
významných hostů.
Šestnáctého října bylo slavnostně spuštěno venkovní nasvícení budovy kostela. Od
té doby je i v noci náš kostel krásnou, výraznou, zdaleka viditelnou dominantou naší
obce.
V listopadu se konaly volby do krajského zastupitelstva. Účast voličů byla nízká.
Pětadvacátého listopadu zemřel ve věku devadesáti let čestný občan obce páter
Antonín Dominik, který byl v letech 1980 až 1994 nezapomenutelným ludgeřovickým
farářem.
Po celý rok probíhaly mezi občany vážné diskuse o variantách řešení dopravy přes
obec zejména v souvislosti se změnami, které vyvolá zprovoznění dálnice přes
Ostravu. Opakovaně o věci jednalo i obecní zastupitelstvo.
Obec prodala objekt restaurace na Vrablovci dosavadním nájemcům.
Pokračovaly již asi desátým rokem přípravy na vybudování splaškové kanalizace. Je
zpracováván prováděcí projekt.
Počet a úroveň kulturních, sportovních a společenských akcí v obci rostl. Aktivnější
byla i většina ze čtrnácti v obci působících občanských sdružení. Je to způsobeno
především tím, že obec již druhým rokem měla k dispozici obecní dům s velkým
sálem a klubovnami a také sportovní areál, oboje po rozsáhlých úpravách a
rekonstrukcích. Koncem roku byla na Vrablovci dokončena rekonstrukce bývalé
hasičské zbrojnice na „Společenský dům“, takže i tam se zlepšily podmínky pro
spolkovou činnost.
Největšími zvelebovacími akcemi financovanými z obecního rozpočtu byly
rekonstrukce hřbitovní kaple a oplocení hřbitova, výstavba chodníků, oprava povrchů
obecních cest.
V průběhu roku ukončily činnost dvě prodejny se smíšeným zbožím „WIPPLER“ a
„FOLTÝNEK“, které desítky let sloužily občanům. Nepřežily konkurenci supermarketů
v Hlučíně a v Ostravě.
Mimořádně záslužnou práci koná v obci Charita Hlučín, ta především provozuje
Charitní domov sv. Mikuláše a v něm Domov spokojeného stáří a Chráněnou dílnu,
významně také pomáhá ošetřovat staré a dlouhodobě nemocné, vozí jim obědy.
Každoročně pořádá charitativní třikrálovou sbírku.
O opuštěné matky s malými dětmi se stará Dům sv. Eufrasie.
Nejčastěji se Ludgeřovice objevovaly v mediích v souvislosti s aférou pana Ostárka
z ulice Nad Nádražím kvůli jeho nedostatečné péči o jim chované psy.
V obecním zastupitelstvu se začalo uvažovat o zpracování koncepčního materiálu
„Strategie obce“ na nejbližší desetiletí a o vybudování páteřní sítě pro rychlý Internet.
Byl to velmi suchý rok, úroda na polích byla přesto výrazně nadprůměrná. Obec
nepostihla žádná živelní pohroma.
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Hasiči slavili výročí
Naši hasiči slavili 100 let svého
trvání. K tomuto výročí dostala
hasičská
zbrojnice
novou
fasádu a na ní pamětní desku.
Velká slavnost k tomuto výročí
se konala 2. května. Přijeli na
ni dobrovolní hasiči z třiceti
obcí okresů Opava, Ostrava a
také z Polska.
Slavnostní
průvod se řadil u Obecního domu. Bylo v něm asi 300 hasičů v uniformách, 41
hasičských praporů a asi 200 „civilistů“. V 10 hodin se průvod hnul ke kostelu, kde se
konala mše celebrovaná biskupem ostravsko-opavské diecéze Msgr. Lobkowitzem.
Kostel byl zcela naplněn. Plné bylo i prostranství před kostelem. Po mši ještě
slavnost pokračovala pro pozvané hosty obědem v Obecním domě.
Hasiči jsou dlouhodobě velmi
uznávaným
a
užitečným
spolkem v obci. Zasahují při
požárech,
při
povodních,
pomáhají odstraňovat škody
po řádění přírodních živlů, po
dopravních nehodách atd.
Dobře se starají o dorost,
mladí hasiči mají ve sboru své
pevné místo - takže o
budoucnost
ludgeřovických
hasičů není potřeba mít obavy.

foto Patrik Lange
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Foto Patrik Lange

Foto Patrik Lange

4

Obec Ludgeřovice, kronika 2004

Volby do Evropského parlamentu
Konaly se ve dnech 11. – 12. června, počet oprávněných voličů 3810. Voleb se
účastnilo 981 voličů, tj. 25,75 %. Kandidovalo 32 stran a hnutí, více než 1,5%
odevzdaných hlasů získalo 6 z nich:
Název strany

Počet
hlasů

Hlasy v Hlasy v
%
% za
za ČR
obec

Občanská demokratická strana

301

30,80

30,0

Komunistická strana Čech a Moravy

153

15,66

20,3

Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová

138

14,12

9,6

Česká strana sociálně demokratická

111

11,36

8,8

SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté

105

10,74

11,0

87

8,90

8,2

Nezávislí
Aféra pana Karla Ostárka

O publicitu obce Ludgeřovice se v červenci a srpnu postaral jednasedmdesátiletý
pan Karel Ostárek z ulice Nad Nádražím. Byla to však špatná publicita. Televize i
noviny šířily zprávy o podivínském chování výše jmenovaného, o tom jak týral
chovaná zvířata, jak špatně vycházel se sousedy atd. Opakovaně musel zasahovat
obecní úřad. Chovaná zvířata mu byla odebrána.

Jeden z článků o panu Karlu Ostárkovi. Tento byl vytištěn 3. srpna v novinách Region
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Volby do krajského zastupitelstva
Konaly se ve dnech 5. – 6. listopadu, počet oprávněných voličů 3805. Voleb se
účastnilo 1185 voličů, tj. 31.14 %. Kandidovalo 21 stran a hnutí, více než 1,6%
odevzdaných hlasů získalo 5 z nich:
Počet
hlasů

Název strany

Hlasy v Hlasy v
% za
% za
MS kraj
obec

Občanská demokratická strana

465

39,70

44,62

Česká strana sociálně demokratická

190

16,22

16,92

Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová

165

14,09

12,31

SNK - sdružení nezávislých

159

13,57

4,80

Komunistická strana Čech a Moravy

132

11,27

26,15

Nasvícení budovy kostela
Šestnáctého října večer bylo příšerné počasí. Bylo velmi chladno, hustě pršelo,
foukal nepříjemný vítr. Okolí kostela přesto bylo plné lidí. Všichni čekali na zahájení
slavnostní ceremonie při které bylo do provozu uvedeno plně automatické,
energeticky šetrné nasvícení kostela ze všech jeho stran tak, aby kostel byl už
z dálky krásnou, výraznou dominantou obce, ať se k ní přijíždí z kterékoliv strany,
nejen ve dne, ale i v noci. Nové nasvícení nahradilo dosavadní, ručně spouštěné,
které osvětlovalo kostel jen ze strany od Petřkovic a pro velkou energetickou
náročnost používané jen o největších svátcích.
Celý systém nasvícení realizovala firma PEN-COM. Pan Petr Návrat, ředitel
společnosti, o tom uvedl:
„Celá rekonstrukce osvětlení byla složitá nejen zajištěním finančních prostředků (1,8
mil. Kč.), ale také zpracováním projektové dokumentace.
Se zajištěním financí výrazně pomohla dotace krajského úřadu a se zpracováním
projektové dokumentace pomohla společnost Illumino Olomouc, která má dlouholeté
zkušenosti s nasvětlováním historických
objektů jak u nás, tak i v zahraničí.
Celý projekt vycházel ze studie, která byla
už v minulosti zpracována VŠB Ostrava.
Záměrem bylo, aby celý objekt kostela
vyniknul i po stránce architektonické, aby se
stal noční dominantou širokého okolí a
v neposlední řadě byl i energeticky
nenáročný.
Při návrhu svítidel byly využity velmi dobré
zkušenosti se svítidly italské firmy Guzzini.
Systém osvětlení je tvořen třemi okruhy.
První je okruh zemního osvětlení, který je
tvořen soustavou zemních reflektorů
rozmístěných po obvodu kostela s příkonem
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945 W. Druhý okruh tvoří reflektory umístěné na stávajících sloupech s příkonem
5200 W a třetí okruh je svítidlo umístěné v malé věžičce s příkonem 250 W.
Celý systém je napájen z veřejného osvětlení a je tímto také spínán. Svítidlo ve
věžičce je spínáno dálkově při sepnutí veřejného osvětlení.
Při montáži byly zároveň demontovány původní halogenové reflektory a vzdušné
vedení.
Srovnání s příkonem původního nevyhovujícího osvětlení je následující: původní
příkon činil 7,5 kW a osvětloval velmi nedokonale a provizorně pouze část kostela.
Navíc halogenové osvětlení není vhodné pro nasvětlování historických objektů,
protože oslňuje okolí a je nepřirozené. Nový systém použitý k nasvětlení kostela
využívá technologie světelných zdrojů, které jsou podstatně hospodárnější a
umožňují sladit barvy světelného toku podle typu objektu, který je nasvětlován. Co se
týká spotřeby elektrické energie, jak je uvedeno výše, je celkový příkon nového
osvětlení 6,395 kW. Tento příkon je možno přirovnat k jednomu průtokovému
ohřívači a dvěma varným konvicím, které jsou dnes téměř v každé domácnosti.
Z tohoto srovnání je vidět, že nové osvětlení je úspornější při daleko větším počtu
svítidel a výsledný vizuální efekt je nesrovnatelný.“
Slavnostního aktu prvního rozsvícení se zúčastnili významní hosté. Byli to hejtman
kraje pan Tošenovský, jeho zástupce pan Carbol, biskup ostravsko-opavské diecéze
Msgr. Lobkowitz, poslanec parlamentu pan Holáň, ministr životního prostředí pan
Ambrozek, starostové okolních obcí.
Po slavnostních proslovech začalo ve 21 hodin nasvětlení kostela nabíhat. Všem se
zatajil dech a jak postupně rostla intenzita nasvícení, vynořoval ze tmy náš kostel ve
své plné kráse...
Páter Antonín Dominik, čestný občan obce Ludgeřovice, zemřel
Druhého prosince odjely z Ludgeřovic dva
autobusy s našimi občany do Ostrožské Lhoty
na Slovácku, aby se tam naposled rozloučili
s páterem Antonínem Dominikem, který byl
v Ludgeřovické farnosti farářem v letech 1980
až 1994, tedy dlouhých čtrnáct let. Zanechal
zde po sobě v myslích všech, kteří jej znali, ať
už byli pravidelnými návštěvníky kostela či
nikoliv, nesmazatelnou stopu. Jeho kněžství
bylo především veskrze humánní, obětavé,
laskavé, chápavé a skromné, přístupné
a
srozumitelné všem. Vždy si uměl najít cestu
k duším dětí, dokázal zaujat dospělé, nikdy
nelitoval času ani námahy, když bylo potřeba
potěšit nešťastné, staré, opuštěné, nemocné,
umírající, pozůstalé. Uměl při bohoslužbách
nenapodobitelně rozdávat radost například o vánocích z narození Krista, o
velikonocích z jeho zmrtvýchvstání, při křtech, při prvním svatém přijímání či
svatebních obřadech. Jeho pohřební obřady vždy byly mnohem více o naději než o
smutku. Křesťanské ideje rozdával krásnými prostými slovy, kvůli nimž chodili do
kostela mnozí.
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Páter Dominik se v Ostrožské Lhotě narodil 26.6.1914, knězem byl od roku 1940 a
působil postupně v 19 farnostech, dožil se požehnaných devadesáti let, usnesením
obecního zastupitelstva ze dne 10.3.2004 se stal čestným občanem Ludgeřovic. Byl
to vzácný člověk.

Rozruch kolem dálničního přivaděče
V současné době je rozestavěn pro
Moravskoslezský kraj nesmírně důležitý
úsek dálnice D47 z Lipníka nad Bečvou do
Ostravy a dále až na hranice s Polskem.
Pilně se pracuje na úseku přes město
Ostravu, konkrétně podél pravého břehu
řeky Odry v Přívoze a Mariánských Horách.
Tento úsek má být zprovozněn v roce 2008.
V místě naproti Lhotky se staví dálniční
křižovatka po které budou na dálnici najíždět
auta prakticky z celého Hlučínska. Dálniční
přivaděč z Hlučínska na tuto křižovatku má
podle územního plánu velkého územního
celku vést také přes Ludgeřovice a to
v úseku od katastrální hranice u hlučínské
cihelny, východně od chaty Ostříž, západně
od areálu firmy HP-TREND, přes areál
ludgeřovických rybníků asi 200 m západně
od jižního rohu zástavby rodinných domků a
přes ludgeřovický les. Není zatím stanoveno, kdy se má tento přivaděč začít stavět,
snad v horizontu 5 – 10 let. Po dokončení má odvézt podstatnou část
automobilového provozu z dosavadní „Nové Hlučínské“. Zejména z iniciativy města
Hlučína byl formulován a prosazován záměr následně rekonstruovat „Novou
Hlučínskou“ na tramvajový provoz pro spojení Ostrava – Hlučín. Obecní
zastupitelstvo svým usnesením ze dne 9.6.2004 uložilo starostovi prosazovat u
krajského úřadu nesouhlas s umístěním uvedeného dálničního přivaděče i se
záměrem tramvajového provozu na „Nové Hlučínské“. Dne 8.9.2004 obdržel starosta
v osmi variantách technicko-ekonomickou studii tramvajového provozu na trase
Ostrava – Hlučín. Obecní zastupitestvo, které v tento den shodou okolností zasedalo,
rozhodlo svolat k projednání stanoviska obce k uvedené studii na 15.9.2004
mimořádný aktiv zastupitelů. Výsledkem aktivu a dalších následných jednání bylo
usnesení zastupitelstva ze dne 8.12.2004, ve kterém schválilo variantu tramvajového
provozu přes obec po „Staré Hlučínské“ a trvalo na nesouhlasu s průběhem
dálničního přivaděče podle územního plánu. Zastupitelům se nelíbí, že by dálniční
přivaděč výrazně narušil kaskádu ludgeřovických rybníků a ludgeřovický les a
dopravní hluk by rušil obyvatele oblasti „Finských domků“. Chtějí proto zachovat
stávající automobilový provoz na „Nové Hlučínské“, která by měla být využívána i pro
přístup k dálnici (přes ulici Slovenskou v Přívoze), předpokládaný tramvajový provoz
by pustili přes obec po „Staré Hlučínské“. Toto stanovisko zastupitelstva však
zdaleka nesdílejí ani všichni zastupitelé ani všichni občané. Zejména ti, kteří bydlí
podél „Staré Hlučínské“ a „Nové Hlučínské“ mají zcela opačný názor – nechtějí
tramvajový provoz přes obec, ani nárůst automobilového provozu na „Nové
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Hlučínské“ , který by byl nevyhnutelný, pokud by se tudy z většiny Hlučínska jezdilo
k dálnici.

Jeden z řady článků o problému – tento vyšel v novinách Region dne 19.října 2004

Nejpodstatnější však je, zda krajský úřad požadavkům našeho zastupitelstva vyhoví.
Lze jen doufat, že řešení, které nakonec bude realizováno bude to nejméně špatné
ze všech možných ....
Charita Hlučín a její působení v obci
Hlučínská charita, jejíž ředitelkou je naše občanka Ing. Marta Porubová oslavila
v roce 2004 výročí 10 let svého působení. I v naší obci významě pomáhá starým,
nemocným a zdravotně postiženým. V první řadě provozuje ludgeřovický Charitní
domov sv. Mikuláše, otevřený v roce 2001. Jsou v něm dvě oddělení:
Domov
spokojeného stáří a Chráněná dílna.
Domov spokojeného stáří má kapacitu 23 lůžek, z toho 15 pro trvalé pobyty a 8 pro
krátkodobé pobyty. Domov poskytuje péči ve všech oblastech lidského života:
tělesné, duševní i duchovní a je zařízen i pro komplexní ošetřovatelskou péči a pro
péči o nepohyblivé klienty. Jeho kapacita je neustále plně využívána. O klienty se
starají vrchní sestra dvě zdravotní sestry, devět ošetřovatelek, sanitářek a osobních
asistentů, jeden společník.
Chráněná dílna má kapacitu 23 uživatelů, ta je plně využívána. Uživateli jsou
zdravotně postižení všech věkových kategorií. V dílně se kompletují plastové hračky
pro firmu Lena, s.r.o, jsou zde i další dílny - keramická, zámečnická, šití. Provoz
zajišťuje vedoucí a jeho zástupce. Na vedení dílny se podílejí i její uživatelé.

Charitní domov sv. Mikuláše
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Vlevo organizační tabule Charitního domova, vpravo vrchní sestra Domova spokojeného stáří paní
Irena Prchalová (ročník 1960)

Zleva vedoucí chráněných dílen pan Michal Tvrdý (ročník 1974), práce v jedné chráněné dílně

Další oblastí působení Hlučínské charity v obci je ošetřovatelská péče a dodávání
obědů pro staré a nemocné. Každodenně je možné v obci vidět auta charity při cestě
za potřebnými.
Charita Hlučín také v posledních letech pořádá třikrálovou charitativní sbírku, kdy děti
v „královských“ kostýmech obcházejí s kasičkou dům od domu. V roce 2004 takto
v Ludgeřovicích vybrali 77 108, 50 Kč.

Dům svaté Eufrasie
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Působí v domě č. 22 na Markvartovické ulici od 3. října 1977 jako přechodný domov
(nejdéle na jeden rok) pro osamělé matky s dětmi v tísni, které např. zůstaly bez
střechy nad hlavou. Dům sv. Eufrasie provozuje řád „Sestry Dobrého Pastýře“. Řád
byl založen roku 1835 ve Francii patronkou řádu sv. Eufrasií. Mottem řádu je „Jeden
člověk má větší cenu než celý svět“.
Ředitelkou Domu sv. Eufrasie je sestra Doris (ročník 1950), původem z Malty.
Vedoucí provozu je paní Danuta Zavadilová (ročník 1950), původem Polka. Personál
tvoří dvě řádové sestry a 4 laické vychovatelky. Dům má celkovou kapacitu 9
maminek + 18 dětí. Dům je neustále plný, dosud se v něm vystřídalo více než 200
maminek a dětí. Každá maminka má k dispozici svůj pokoj. Kuchyně, jídelna a pokoj
s hračkami pro děti jsou společné. V domě je také improvizovaná kaple, kde je každý
měsíc sloužena ludgeřovickým farářem mše svatá. Provoz v domě se řídí domácím
řádem. Potřebné maminky vedení Domu sv. Eufrasie vybírá ve spolupráci se
sociálními odbory pověřených městských úřadů.

Zleva ředitelka sestra Doris s obrazem patronky sv. Eufrasie, vedoucí paní Danuta Zavadilová

Sestry řádu Dobrého Pastýře hledají v České republice své nové členky, které by
převzaly vedení Domu sv. Eufrasie.
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Občanská sdružení a spolky v obci
Klub důchodců Ludgeřovice
Působí od roku 1997, má 148 členů. Předsedkyní je paní
Edeltruda
Tomečková
(ročník
1939).
Vedle
velkých
společenských akcí v Obecním domě (ples, jarní setkání, oslava
Dne matek, oslava jubilantů, mikulášská nadílka) pořádá
přednášky, výlety, zájezdy, posezení u taboráku. Všechny akce
klubu se těší velké oblibě, jsou hojně navštěvovány. Na
společenských akcích je sál Obecního domu vždy zcela naplněn.
Předsedkyně paní Edeltruda Tomečková

Klub důchodců Vrablovec
Působí od roku 1994, letos slavil
desáté výročí činnosti. Má 67 členů.
Od počátku jsou v čele klubu obětaví
organizátoři – manželé Markéta
(ročník 1930) a Evald (ročník 1927)
Jurčkovi.
Paní
Jurčková
jako
předsedkyně,
pan
Jurček
jako
jednatel. Klub je velmi aktivní, v roce
2004 uskutečnil 34 klubových akcí,
například ples, módní přehlídku,
pochod pro zdraví, oslavu Dne matek,
zájezd do Kravař na vánoční prodejní
výstavu, večírky atd.
Manželé Jurčkovi nad kronikou klubu

Tělovýchovná jednota TJ Ludgeřovice
Založena v roce 1946, v současnosti má 349 členů. Má tři oddíly, a to fotbalový (239
členů), asociaci sport pro všechny - ASPV (91 členů), šachový (19 členů). Předsedou
TJ a vedoucím fotbalového oddílu byl v roce 2004 pan Jindřich Balgar, vedoucí
ASPV
paní
Dana
Vjačková,
vedoucím
šachového oddílu Ing.
Pavel Tchuř.

Předseda TJ pan Jindřich
Balgar, znak TJ

Fotbalový oddíl má 6
manšaftů:
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· Muži A – hrají 1b třídu,
· Muži B – hrají městskou soutěž,
· Dorost – hraje krajskou soutěž,
· Starší žáci – hrají krajskou soutěž,
· Mladší žáci – hrají krajskou soutěž,
· Benjamínci – hrají přebor Ostravska.
ASVP provozuje pravidelné hodiny aerobiku, organizuje jarní pochod za zdravím,
dětský den a ples sportovců.
Šachový oddíl hraje okresní přebor.
Český červený kříž - Místní skupina Ludgeřovice
Působí nepřetržitě od roku 1948, kdy byla založena.
V současnosti má 92 členů. Pro členství se nedaří
získávat mladé. Již 22 let je předsedkyní paní Anna
Dočkalová (ročník 1938). V roce 2004 místní skupina
zorganizovala předvedení ukázek první pomoci (v
kavárně u Piatka), zdravotní tělocvik, ozdravnou
vycházku s dětmi do přírody a uskutečnila několik
společenských akcí (setkání ke dni matek, výstavka
ručních prací členů, návštěvy jubilujících členů).

Předsedkyně paní Anna Dočkalová

Český červený kříž - Místní skupina Vrablovec
Založena v roce 1949, od té doby nepřetržitě působí.
Má 239 členů, z toho 20 mladších osmnácti let.
Prvním předsedou byl učitel pan Čumpelík.
Současným předsedou je již 6 let pan Otmar
Mandaček (ročník 1954), který je členem už 25 let.
Místní skupina se orientuje na charitativní a
společenské akce. Z nejnovějších charitativních akcí
lze jmenovat sběr šatstva a peněz, příspěvek na
mzdu asistenta vozíčkáře, koupení nádobí pro dům
sv. Eufranázie. Ze společenských akcí je známý
zejména každoroční country bál na Ostříži. S dalších
akcí lze jmenovat např. ples, šachový turnaj,
fotbalový turnaj, zájezdy, mikulášskou nadílku,
vánoční večírek. Spolupořádají Vrablovecké letní
slavnosti.
Předseda pan Otmar Mandaček

Sbor dobrovolných hasičů Ludgeřovice
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Jedno z nejvýznamnějších občanských sdružení v obci, založené, jak už bylo
uvedeno, před 100 lety. V současnosti má 132 členů, z toho 33 žen, 32 členů do 26
let. V čele sbory jsou starosta sboru pan Josef Pudich, místostarostka sboru paní
Lucie Kalvarová a velitel zásahové jednotky pan Patrik Lange. Sbor má svou kroniku,
prapor, internetovou stránku (http://hasici-ludgerovice.wz.cz). V roce 2004 jednotka
sboru zasahovala pětkrát:
-

2.4. hasila požár trávy v Ludgeřovicích v Rybářské ulici č. 8,

-

19.11. na třech různých místech (v Hlučíně, na staré silnici do Hlučína, na
silnici do Hati ve „Štípkách“) odstraňovali spadlé stromy po větrné smršti,

-

5.12. hasili požár volně ložené slámy u nové silnice do Hlučína.

Sbor se udržuje v dobré formě požárními cvičeními a soutěžemi. V roce 2004 se
družstvo žáků a družstvo dorostu účastnily celkem 8 soutěží v okresním měřítku,
většinou velmi úspěšně. Družstvo dospělých se obdobně účastnilo tří soutěží.
Hlavní společenskou událostí byly oslavy 100. výročí založení sboru ve dnech 1. – 2.
května (slavnostní valná hromada + slavnostní mše svatá) a 4. září (valná hromada
s odhalením pamětní desky). Jako každoročně se konal velmi oblíbený hasičský
ples, v roce 2004 to byly dokonce dva (14. a 28. února).

Zleva starosta sboru pan Josef Pudich, místostarostka Ing. Lucie Kalvarová, velitel pan Patrik Lange

Český svaz chovatelů – Základní organizace Ludgeřovice
Založena v roce 1966. V současnosti má 17 členů, vlastní
klubovnu v prostoru bývalého nádraží, kde (v současnosti jako
jedinou akci) pořádá vždy v listopadu výstavu kanárů a
okrasného ptactva. Problémem je vysoký věk členů a stále
menší zájem o chovatelství mezi mladými. Současným
předsedou je již třináctým rokem pan Walter Reintaler (ročník
1934).
Předseda pan Walter Reintaler

Český zahrádkářský svaz (ČZS), základní organizace Ludgeřovice
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Působí nepřetržitě od roku 1962, má 82 členů. V ulici U Statku vlastní pozemek
s dřevěnou budovou (chatou) v níž je moštárna a klubová místnost. Předsedou je
pan Bruno Drobík.
Pro všechny zájemce každoročně pořádá na podzim
zahrádkářskou výstavu (v Obecním domě), na jaře burzu pěstebních přebytků svých
členů, čas od času odbornou přednášku, zahradnický ples. Pro své členy například
přátelská posezení u taboráku, zájezdy na zahradnické výstavy.
Nejznámější aktivitou je moštování ovoce pro všechny zájemce. Moštárna je
v provozu koncem každého léta již od roku 1972, bylo v ní dosud zpracováno 220 tun
ovoce.

Znak Českého svazu zahrádkářů, předseda ZO Ludgeřovice pan Bruno Drobík, budova moštárny

Svaz tělesně postižených v České republice – Místní organizace Ludgeřovice
Založena v roce 1951, má v současnosti 220 členů, od roku 2000 je předsedou pan
Jaromír Hermann (ročník 1964), zástupcem předsedy je paní Blanka Pavelčáková
(ročník 1961). Posláním organizace je pomoc svým členům. Zprostředkovává právní
porady, rekondiční cvičení, poradenství. V současné době usiluje o to, aby i do
Ludgeřovic denně zajížděl nízkopodlažní autobus veřejné dopravy. Pravidelně
organizuje ples, mši svatou, oslavu dne matek atd.

Vlevo předseda místní
organizace pan Jaromír
Hermann, vpravo zástupce paní
Blanka Pavelčáková

Klub turistů Ludgeřovice
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Založen v roce 1978, má 17 členů, předsedou je pan Milan
Košák (ročník 1959). Hlavním zaměřením klubu je
organizování letních rekreačních pobytů pro děti ve
stanových táborech v Beskydech, Jeseníkách, Moravském
Krasu, Údolí Moravice, Oderských vrších. Připravují otevření
vlastního stanového tábora v Žimrovicích. Pro své členy a
známé organizují turistické a lyžařské zájezdy doma i
v zahraničí. V roce 2004 se na pobytech a zájezdech
pořádaných klubem vystřídalo 50 dospělých a 40 dětí.
Pan Milan Košák, předseda klubu

Český svaz žen, základní organizace Ludgeřovice
Základní organizace, tehdy Československého svazu žen, byla založena koncem
čtyřicátých let. Až do roku 1989 měla 70 až 100 členek. Orientovala se především na
organizování společenských akcí, tj. plesů, večírků a
podobně. Od roku 1990 počet členek postupně klesal
k počtu 30. Poslední členská schůze se konala 15.12.2003.
Na této schůzi se členky rozhodly, že činnost základní
organizace přeruší a vyčkají dalších kroků ústředního výboru
svazu (byly nespokojené s vývojem ve svazu). Tento stav
trvá dodnes. Podle předsedkyně základní organizace (od
roku 1997) paní Marie Kolenkové (ročník 1952) bude těžké
činnost obnovit, protože převážná většina členek dovršila
důchodový věk a stala se členkami Klubu důchodců.
Předsedkyně ZO paní Marie Kolenková

Klub maminek Dráček
Založen v roce 1997, od té doby velmi aktivní, i
když jde o volné sdružení bez evidování členů.
Působí pro obce Ludgeřovice a Markvartovice.
Včele je přibližně desetičlenný tým, jehož složení
se podle potřeby mění. Stálými členkami týmu jsou
od založení paní Rita Műnsterová z Ludgeřovic (43
let) a paní Sylva Morysová (40 let) z Markvartovic.
Klub se schází v budově mateřské školy
v Markvartovicích. Maminky s dětmi se v klubu
scházejí pravidelně jednou týdně, kde spolu tráví
odpoledne hrou, zpíváním a podobně. Občas se
scházejí i maminky samy na přednáškách, aby se
naučily nové výtvarné technice atd. Klub pořádá
dětské dny, drakijády, zájezdy s dětmi. Klub vede
svou kroniku.
Paní Rita Műnsterová

Moravskoslezský
Ludgeřovice

kynologický

klub,

základní

organizace
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Základní organizace založena v šedesátých letech minulého století. Od té doby
funguje nepřetržitě. Má 18 členů, předsedou je pan Jan Pőpperl (ročník 1949).
Orientuje se na výchovu a výcvik německých ovčáků. Každoročně se členové se
svými psy účastní cca 10 výstav psů po celé republice. V roce 2004 na nich získali 8
pohárů. V roce 2004 předváděli dovednost svých psů na dětském dnu ve Vřesině.

Předseda, pan Jan Pőpperl se svým psem

Klub německých přátel
Založen v roce 1997, má 60 členů, vesměs v důchodovém
věku, předsedkyně paní Ilona Volná (ročník 1930). Ročně
klub pořádá 4 společenské akce pro své členy (masopusní,
letní, krmášovou a vánoční). Předsedkyně se 17. října
2004 zúčastnila v Praze „Shromáždění Němců v Čechách,
na Moravě a ve Slezku“.
Zmenšená kopie str. 72 brožury o „Shromáždění Němců v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku“, které se konalo v Praze dne 17. října 2004

Společenský dům na Vrablovci
V průběhu roku obec prodala objekt
restaurace (včetně sálu) na Vrablovci
jejímu nájemci. Aby místní občanská
sdružení a spolky nepřišly o
bezplatné prostory pro své akce,
rozhodlo vedení obce, že pro tyto
účely
bude
upravena
bývalá
vrablovecká
hasičská
zbrojnice.
Úpravy byly provedeny ve 4. čtvrtletí.
Dne 17.12.2004 pak byl upravený
objekt slavnostně předán jako
„Společenský dům“ k užívání.

Obchody WIPPLER a Foltýnek skončily
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Byly naposled otevřeny koncem zimy. Následovaly tak samoobsluhu na Vrablovci
(postavenou v „akci Z“ na počátku sedmdesátých let minulého století), kterou zavřeli
už před asi deseti lety. Samoobsluha WIPPLER, před privatizací prodejna PRAMEN,
byla rovněž postavena v „akci Z“ v sedmdesátých letech. Prodejna Foltýnek byla
otevřena v roce 1928, od té doby fungovala nepřetržitě (za socialismu jako prodejna
PRAMEN) až do roku 2004.

Zleva zavřená samoobsluha na Vrablovci, zavřená prodejna WIPPLER na Hlučínské ulici, dům
v němž byla prodejna Foltýnek na Hlučínské ulici

Zemřel dlouholetý kostelník pan Lukáš
Pan Vilém Lukáš, ročník 1916, povoláním stolař, byl
v našem kostele 30 let kostelníkem. Před 30 lety
zemřel dřívější kostelník pan Josef Vjačka, po něm
tuto funkci převzal a prakticky denně obětavě sloužil
našemu kostelu až do svých posledních dnů. Zemřel
18. ledna 2004. Byl to tichý, vlídný, usměvavý člověk.
Znal ho každý návštěvník kostela. Bude nám všem
chybět.
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Kulturní a společenské akce pořádané obcí Ludgeřovice

Počasí
19
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Na Nový rok 2004 napadlo 30cm mokrého sněhu. Pořádná zima přišla po 20. lednu
s ranními teplotami pod -100C.
Únor byl převážně teplý, bez sněhu, s denními teplotami nad nulou. Zima se dvakrát
krátce vrátila 10. a 20. února.
V březnu byly nejnižší ranní teploty šestého (-140C) a osmého (-80C). Nejvyšší
teploty pak v době od 16.3. do 24.3. a to až +130C.
Duben i květen se obešly bez mrazíků. Nejchladněji bylo 11. dubna (+5,20C).
Nejtepleji bylo na konci dubna a na konci května (+230C).
V červnu bylo nejchladněji dvacátého (+140C). Nejtepleji bylo od osmého do
desátého (+260C). Dvacátého byl poslední pořádný déšť, po celé léto pak bylo velmi
sucho.
V červenci se střídala chladná období s teplotami kolem +180C (od 11. do 15., od 27.
do 29.) s horkými dny s teplotami přes +250C (od 16. do 26.).
Srpen byl velmi teplý a suchý, teploty po 10 dnů překračovaly +250C. Devatenáctého
bylo + 32,90C.
Září bylo také poměrně teplé. Letní teploty kolem +250C vydržely do 8.9.. Desátého
byl první a v září jediný ranní mrazík (-10C). Na konci měsíce teploty postupně klesly
na +100C.
V říjnu bylo nejchladnější ráno šestnáctého (-30C). Dny byly po celý měsíc teplé,
suché s teplotami v intervalu +10 až +220C.
V listopadu zima poprvé pořádně udeřila až dvaadvacátého, kdy napadlo 15 cm
sněhu a ranní teplota klesla na -80C. V listopadu poprvé od jara řádněji zapršelo.
V prosinci přišel první celodenní mráz jedenáctého (-20C) a držel až do17.12. Mráz
přišel ještě 22., kdy bylo v poledne -60C. Jinak se teploty držely nad nulou. Celý
prosinec byl bez sněhu.
Jeden z nejsušších roků, jaké pamatuji, skončil. Sucho naštěstí příliš nepoznamenalo
úrodu na polích, naopak výnosy obilí byly velmi dobré.
Z obecního úřadu
Matrika, ohlašovna
Matrika eviduje v toto roce celkový počet uzavřených manželství 47, z toho civilních
19 a církevních 28. Celkový počet narozených dětí je 31, úmrtí 56. Nejstarším
občanem je p. Alfons Böhm – 99 let.
Komise pro projednání přestupků
Komise řešila v roce 2004 29 přestupků, z toho 2 přestupky proti veřejnému pořádku,
15 přestupků proti majetku, 10 přestupků proti občanskému soužití, 2 přestupky proti
pořádku ve státní správě.
Stavební úřad
Stavební úřad vydal v roce 2004 12 územních rozhodnutí, 4 stavební povolení pro
plynofikaci rodinných domků, 53 ostatních stavebních povolení. Kolaudovány byly 4
plynofikace rodinných domků a 54 jiných staveb.
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Rozpočet obce
Obec v roce 2004 hospodařila takto:
Příjmy
daně z podnikání
daně z nemovitostí
ostatní daně
správní poplatky
dotace státu a obcí
financování
prodej majetku
ostatní příjmy (vlastní činnost 677, pronájmy 808, úroky 452)
Příjmy celkem

tis. Kč.
25 994
818
2 077
197
16 568
- 2 658
4 548
2 194
49 738

Výdaje
údržba komunikací + investice
dopravní obslužnost
odvádění a čištění odpadních vod
mateřské školy (vč. platů učitelů)
základní školy (vč. platů učitelů)
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
činnost místní správy
svoz odpadů, údržba zeleně
sociální výpomoc občanům
ostatní činnosti (z toho údržba hřbitova 1229, veřejně
prospěšné práce 842, zastupitelstvo 888, požární ochrana 571)
Výdaje celkem

tis. Kč.
13 367
526
194
2 321
15 300
821
965
7 340
2 993
35
5 876
49 738

Údržba a zvelebování obecního majetku
Podle plánu zpracovaného radou obce byly v průběhu roku realizovány tyto akce:
Popis akce
Oprava oplocení mezi pozemkem kostela a hřbitovem podle
požadavků Státní památkové péče
Oprava střechy hřbitovní kaple

Náklady
v tis. Kč
591
78

Oprava mramorového kříže před kostelem

111

Renovace fasády hasičské zbrojnice

254

Oprava sociálního zařízení v hasičské zbrojnici

37

Nátěr podlah garáží v hasičské zbrojnici

10

Nové parkoviště u Obecního domu
Oprava střechy Obecního domu

194
45
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Úpravy chodníků (zámková dlažba) v ulici Hlučínská od
Obuvnické po ulici Stolařskou

ulice

Nový asfaltový chodník v ulici Výjezdní
Drobné opravy chodníků, obrubníků a kanalizace
Opravy dešťových vpustí v ulicích Pod Poštou a Makkvartovická

509
68
156
30

Oprava povrchů vozovek autobusových zálivů u zastávky Wippler
(nyní „hřiště“) a Motorest Taxi

427

Opravy výtluků místních komunikací

544

Oprava komunikace ulice Horní – 1. úsek

399

Oprava povrchů komunikací ulic Písečná, Rozvětvená

545

Oprava vodorovného dopravního značení v obci

55

Rozšíření veřejného osvětlení

185

Výměna hlavních rozvaděčů veřejného osvětlení

116

Rozšíření středotlakého plynovodu v ulici Vrablovecká

112

Tři nové plakátovací tabule

30

Podíl na vybudování nového sociálního zařízení na hřišti TJ
Ludgeřovice (obec je spoluvlastníkem ½)

100

Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na Vrablovci na Společenský
dům

1978

CELKEM

6574

Změny v obecním zastupitelstvu
Na svůj mandát rezignoval pan Mgr. Daniel Havlík, jeho mandát zaniknul dnem 23.
4.2004. Na jeho místo postoupil náhradník z kandidátní listiny ČSSD Mgr. Roman
Krakovka. Ten se však mandátu také vzdal, takže ode dne 1.5.2004 se zastupitelem
stal druhý náhradník z kandidátní listiny ČSSD Ing. Přemysl Havlík.
Na závěr
Rád konstatuji, že obci Ludgeřovice, to je zejména jejím občanům, se v roce 2004
vcelku dařilo. Svědčí o tom i vzhled obce. Rychle přibývá pěkných barevných fasád
na domcích, okrasných zahrad a zahrádek, osobních aut. Místním firmám se daří.
Ve stále lepším stavu jsou chodníky a zelené plochy. Dobře funguje systém sběru a
odvážení komunálního odpadu, lidé si zvykají využívat kontejnery na tříděné odpady.
Jen velmi málo domácností nemá chladničku, automatickou pračku, barevný
televizor. Mobilní telefony už mají i děti základní školy, rychle přibývá osobních
počítačů s připojením na internet. Už většina mladých po základní škole pokračuje na
školách středních a z nich asi polovina na vysokých školách. Poptáváním jsem zjistil,
že přibližně třetina obyvatel ročně tráví dovolenou v zahraničí, nejčastěji u moře.
Všechny restaurace (je jich v současnosti 8) v obci bývají plné, v rodinách se ve
velkém slaví například kulaté narozeniny. Přibývá lidí, kteří neztrácejí čas vařením a
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obědvají v restauracích. V restauraci u kostela a v Obecním domě denně úspěšně
nabízejí menu v ceně do 60 Kč.
Stále však zůstává dost věcí, které lidi trápí. Uvedu některé.
Snad největším problémem je vysoká nezaměstnanost, ta je už několik let vyšší než
10% z práce schopného obyvatelstva. To především přináší velké finanční problémy
rodinám s nezaměstnanými. Vážné je také to, že stále více lidí, často mladých, si
zvyklo žít z podpory v nezaměstnanosti, případně ze sociálních dávek a do práce se
jim už nechce. Prakticky v každé větší ulici je několik takových případů.
Občany dále trápí stále hustší automobilový provoz a neukáznění řidiči. Ještě před
dvěma roky bylo např. parkoviště u obecního úřadu většinou poloprázdné.
V současnosti je plné aut po celé dny. Vyjet například z ulice Požární na ulici
Markvartovickou je obtížné a riskantní, protože od rána do večera každou minutu
z Hlučínské na Markvartovickou „vletí“ aspoň jedno auto nejméně sedmdesátkou.
Sedmdesátkou jezdí někteří i po ulici Na Návsi. Zejména o víkendech riskují zdraví a
životy své i ostatních mladí motorkáři, kteří většinou s půjčenými
mohutnými japonskými motorkami „Honda“, „Kawasaki“ a podobně, projíždějí po
Hlučínské a Markvartovické více než stokilometrovou rychlostí. Obec i v těchto
souvislostech stále naléhavěji postrádá obecní policii.
Obci velmi chybí splašková kanalizace, bez ní je ludgeřovický potok mrtvá,
smradlavá stoka. Bydlet u potoka, zejména v horkých dnech, je za trest. Páchnoucí
potok je podle mého názorů v současnosti již větší hygienickou, ekologickou a
estetickou zátěží než dožívající „smraďoši“, kteří se stále neodnaučili pálit v kamnech
a kotlech ústředního topení gumáky, PET láhve a podobně.
V obci je sice osm prosperujících hospod, chybí však cukrárna s pořádným
posezením, kde by se mohly na voňavý zákusek, kávu, čaj, limonádu zastavit třeba i
maminky s kočárkem.
Jsou to však problémy řešitelné. Věřím, že se republice bude v EU dařit a
nezaměstnaných bude ubývat, že připravovaný přísnější zákon o provozu na silnicích
omezí hazardní počínání některých řidičů. Pilně se pracuje na prováděcích
projektech splaškové kanalizace, blíží se doba, kdy se začne budovat. Věřím, že i my
důchodci se ještě dožijeme času, kdy budou v našem potoku živé ryby.
V Ludgeřovicích dne 30. června 2005
Zapsal Adolf Vjačka, kronikář obce.

Ještě malý kronikářův přídavek:
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Když se v Ludgeřovicích začíná stmívat:
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A když je už úplná tma:

Viďte, že je v naší dědině krásně!
Buďte všichni zdraví, šťastní, spokojení, v pohodě.
AV.
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