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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou hodně zvláštní rok loňský a vstup do roku 2021 zřejmě s jediným přáním
– aby byl lepší a přežili jsme jej hlavně ve zdraví. Všichni doufáme a věříme, že konečně
skončí chaos spojený s neustále se měnícími omezeními a vrátíme se k normálnímu stavu.
Ještě se vrátím k posledním dnům roku 2020. Velké diskuse vyvolalo skácení lípy na
ulici Lípová. Na facebookových stránkách se objevily úvahy o nepovoleném kácení narychlo
nebo o tom, zda lípu nebylo možno zachovat. Už v červencovém Zpravodaji paní místostarostka o špatném stavu lípy napsala hezký článek, možno si jej lehce dohledat na odkazu
http://www.ludgerovice.cz/zpravodaj/2020_cervenec.pdf. Na stav lípy jsme si nechali zpracovat posudek, který konstatoval, že lípu budeme muset vzhledem k velmi špatnému stavu
(postupující hniloba, výrazné prosychání, všechny větve napadeny jmelím) nechat skácet.
Následně jsme požádali příslušný úřad o povolení ke kácení, který toto na základě posudku
vydal. Kácení provedla firma, která se zabývá i rizikovým kácením, neboť riziko, že se lípa,
rostoucí hned vedle cesty, při kácení může například rozpadnout, bylo poměrně velké. Kácení se pochopitelně uskutečnilo v době vegetačního klidu, což bylo také podmínkou vydání
souhlasu. Navíc v daném místě počítáme s úpravou svahu a výsadbou nových lip, protože ty
na ulici Lípová prostě patří. I v povolení ke kácení je nařízena náhradní výsadba 2 nových
lip nejpozději do konce roku 2022, předpokládáme však, že je stihneme vysadit dříve. Na
závěr jen připomenu, že skutečně jen nekácíme, například v loňském roce jsme vysadili
spolu s občany 32 nových lip podél Farské cesty.
Po letech čekání byl schválen nový Zákon o odpadech, který byl prezidentem podepsán dne 4. 12. 2020 a nabyl účinnosti 1. 1. 2021. Tento zákon byl bohužel schválen ve
znění, které zdaleka neodpovídá mnohaletým jednáním Ministerstva životního prostředí
s odbornou veřejností. Největší změnou, která se bezprostředně dotkne rozpočtu obcí, je
navýšení skládkovacího poplatku z 500 Kč za tunu na 800 Kč za tunu a zvýšení rekultivačního poplatku ze 100 Kč za tunu na 145 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu
na skládce. Obce však mají možnost uplatnit si u provozovatele skládky nárok na zahrnutí
části odpadů do tzv. výjimky, což v praxi znamená, že množství odpadů do výše 200 kg na
občana pro rok 2021 bude mít obec zpoplatněno částkou 500 Kč na tunu a množství nad
200 kg na občana a rok bude zpoplatněno částkou 800 Kč za tunu. Problém je v tom, že
dodnes přesně nevíme, jakým způsobem se do výjimky slevy budou započítávat. K tomuto
zákonu je potřeba vydat prováděcí vyhlášky – bez nich nelze provést závazný výklad schváleného zákona. Společnost OZO Ostrava nám zaslala nový Ceník služeb platný pro celý
následující kalendářní rok. S ohledem na výše uvedené nejasnosti výkladu zákona si však
vyhrazuje možnost provést po vydání prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu další změnu
cen k 1. 7. 2021. V novém ceníku je zatím promítnuta pouze inflace ve výši cca 5 %.
Co to však znamená pro naši obec? Je jisté, že likvidace odpadu bude stále dražší.
Ludgeřovice prozatím drží pro občany v roce 2021 cenu stejnou, jako v předchozích letech, tedy 500 korun za osobu a rok. Už v minulých letech jsme se připravovali na tento
„náraz“, zajištěním nádob na papír a plast u každé nemovitosti, klademe důraz na maximální
třídění odpadu, podporujeme svoz bioodpadu v hnědých popelnicích. V prosinci se podařilo
zajistit další dotaci na pořízení 400 kusů komposterů, připravujeme výběrové řízení na jejich
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dodavatele a věříme, že na jaře již budou k dispozici pro občany Ludgeřovic. Chystáme také
podklady na projektovou dokumentaci pro vybudování sběrného dvora vedle sběrny. Je nám
jasné, že současná cena za odvoz odpadu je dlouhodobě neudržitelná, ale dokážeme-li
společně co nejvíce snížit množství netříděného komunálního odpadu i celkové množství odpadu, nebude dopad na naše peněženky tak drtivý. Teď bude záležet skutečně na
nás všech, jak k nakládání s odpady přistoupíme. Vzkaz tvůrců Zákona o odpadech je
jasný: „Vyprodukujete více odpadu = zaplatíte více!“
Závěrem si dovolím trochu úvah o roce 2021. Jaký bude? Co nám přinese? Pomůže plošné očkování proti koronaviru? Jisté je jedno, svět už nebude stejný jako dříve. Dlouho jsme
žili v relativním klidu a pohodě, až jsme nabyli dojmu, že se nám nemůže stát nic zlého.
Osobně mám pocit, že matka příroda teď trestá lidstvo za troufalost a zpupnost. Berme
tuto lekci jako varování, že nejsme neomezení vládci zeměkoule. Zkusme přehodnotit své
priority, začněme se chovat pokorněji a slušněji nejen k přírodě, ale i k lidem kolem sebe.
Snad máme na nápravu ještě čas…
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

ZASTUPITELSTVO OBCE
Ze 12. zasedání zastupitelstva obce

Zasedání se konalo se v sále Obecního domu 9. prosince 2020. Přítomno bylo 16 zastupitelů. Vzhledem k platnému nouzovému stavu kvůli pandemii koronaviru byly v sále stoly
rozmístěny daleko od sebe, u každého stolu seděl jen jeden zastupitel. Jednání sledovalo
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vedle pracovníků obce ještě dalších 5 občanů obce. Před zahájením jednání uctili všichni
přítomní minutou ticha památku Ing. Bernarda Lukáše, starosty obce Ludgeřovice v letech
1994 až 2000, který minulý měsíc zemřel.
Zastupitelé zejména projednali a schválili rozpočet obce na příští rok. Tento rozpočet
respektuje poklesy příjmů státu z daní způsobené současnou pandemií a vyvolanými významnými změnami právních předpisů týkajících se rozdělení příjmů státu z daní na obce,
kraje atd. Rozpočet také předpokládá získání až 50 milionů Kč z dotací kraje, státu i EU na
některé připravené investiční a zvelebovací akce.
Dalšími body programu jednání pak bylo např. schválení dvou „kotlíkových dotací“ –
půjček občanům na výměnu kotle na tuhá paliva za kotel plynový, prominutí poloviny nájemného nájemcům restaurací v Obecním domě a na hřišti TJ v době od 14. 10. 2020 do
2. 12. 2020, schválení plánu práce kontrolního a finančního výboru ZO na rok 2021, stanovení termínů zasedání zastupitelstva v příštím roce.
Závěrečná diskuse se zaměřila především na problémy s neukázněnými řidiči v ulicích Hlučínská a Markvartovická, zejména pak u Dolní školy, kde jsou jimi denně ohrožovány děti
a jejich doprovod při cestě do školy a zpět domů. Starosta vysvětlil, proč se tam obci nedaří
prosadit vybudování přechodu pro chodce se semafory, proč se nedaří nezodpovědné řidiče
pokutovat a jinak postihovat. Důvody jsou už několik let stejné, jsou to nedostatek prostor
a zaměstnanců dopravního referátu na Městském úřadu v Hlučíně, který má k řešení těchto
věcí kompetenci. Problémy jsou i s Českou policií v tom smyslu, že jednání s některými policisty o potřebných úpravách dopravního značení a řešení komunikací jsou velmi obtížná.
Starosta také uvedl, že je smutné, že mezi řidiči – hříšníky je i hodně občanů Ludgeřovic.
Závěrem starosta všem poděkoval za práci pro obec, popřál vše dobré na Vánoce i v příštím roce a rozdal malé dárky.
Zasedání včetně závěrečné diskuse trvalo necelé 2 hodiny.
AV.

Výtah z Usnesení ze 12. zasedání
Zastupitelstva obce Ludgeřovice

(dále ZO), konaného dne 9. 12. 2020 v sále Obecního domu v Ludgeřovicích
• ZO schválilo program 12. zasedání, který předložil starosta obce, a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
• ZO schválilo zapisovatelkami průběhu zasedání ZO p. Lenku Jurečkovou a p. Stanislavu
Klemensovou. Sčítáním hlasů pověřilo p. Jiřího Olšáka. Ověřovateli zápisu z 12. zasedání
ZO schválilo Mgr. Jakuba Kolenko a p. Yvonu Ossovou.
• ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 11, konaného dne 9. 9. 2020.
• ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce č. 11.
• ZO vzalo na vědomí informace ekonomky obce o rozpočtových opatřeních č. 14/2020,
15/2020, 16/2020 a 17/2020, schválených v souladu se zmocněním, uděleným radě obce
zastupitelstvem obce na 17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017.
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• ZO schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rozpočet obce Ludgeřovice pro rok 2021 ve znění návrhu zpracovaného, vedoucí finančního úseku Ing. Karen Laitnerovou.
• ZO schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Ludgeřovice na období 2022 – 2023 ve
znění návrhu, zpracovaného vedoucí finančního úseku Ing. Karen Laitnerovou.
• ZO schválilo rozpočet sociálního fondu obce Ludgeřovice pro r. 2021 ve znění návrhu,
zpracovaného vedoucí finančního úseku Ing. Karen Laitnerovou.
• ZO schválilo Plán financování a obnovy kanalizační sítě Obce Ludgeřovice na období
2021 – 2030 ve znění, návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 112020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 180.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 122020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 130.000,- Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO schválilo tyto změny v Programu na poskytování návratných finančních výpomocí
na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za
nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky“:
– Čl. VII. odst. 7: Návratná finanční výpomoc v rámci tohoto Programu může být poskytnuta
pouze na způsobilé výdaje, které byly vynaloženy v období od 6. 2. 2019 do 30. 11. 2021.
– Čl. VIII.: Lhůta pro podávání žádostí: 15. 9. 2019 – 31. 8. 2021.
– Čl. XI: Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě,
nejpozději však do 15. 12. 2021.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o vzdání se práva a prominutí dluhu za nájem nájemci nemovitosti,
vymezené v čl. I. Smlouvy o nájmu, uzavřené dne 4. 9. 2013 mezi Obcí Ludgeřovice (pronajímatel) a p. Markem Myslivcem (nájemce), a to ve výši 50 % z částky 79.274,– Kč za
období od 14. 10. 2020 do 2. 12. 2020.
• ZO rozhodlo, ve shodě s TJ Ludgeřovice, z.s. a v souladu s ustanovením § 85 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o vzdání se práva a prominutí dluhu
za nájem nájemci nemovitosti, vymezené v čl. I. Smlouvy o nájmu a nájmu prostor sloužících
k podnikání, uzavřené dne 30. 12. 2015 mezi Obcí Ludgeřovice a TJ Ludgeřovice (pro5
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najímatelé) a p. Kamilem Kolenkem (nájemce), a to ve výši 50 % z částky 36.538,– Kč za
období od 14. 10. 2020 do 2. 12. 2020.
• ZO rozhodlo, na základě žádosti XXX, o směně části obecního pozemku parc. č. 50
– ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Ludgeřovice, v geometrickém plánu č. 0313114/2019 označené jako pozemek parc. č. 50/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m 2 za část pozemku parc. č. 47/2 – orná půda, k.ú.Ludgeřovice, ve vlastnictví
XXX, v geometrickém plánu č. 03131-14/2019 označenou jako pozemek parc. č. 47/5
– orná půda o výměře 5 m 2. ZO zmocnilo starostu k podpisu směnné smlouvy dle bodu
ZO 8a) tohoto usnesení.
• ZO rozhodlo udělit souhlas se zcizením pozemku parc. č. 3088/21 orná půda v k.ú.
a obci Ludgeřovice tak, že ten bude rozšířen do společného jmění manželů XXX.
• ZO schválilo plán práce Kontrolního výboru ZO na rok 2021 ve znění návrhu, předloženého předsedkyní KV ZO PhDr. Mgr. Danielou Grucmanovou.
• ZO schválilo plán práce Finančního výboru ZO na rok 2021 ve znění návrhu, předloženého předsedou FV ZO Ing. Přemyslem Havlíkem.
• ZO schválilo následující termíny zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice v roce 2021:
10. 3. 2021, 9. 6. 2021, 8. 9. 2021 a 8. 12. 2021.
• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 12. zasedání ZO Ludgeřovice.
VB.

KULTURA
Slavnost rozsvícení obecního vánočního stromu

Rozsvícení stromu se konalo kvůli pandemii coronaviru v režimu stávajícího nouzového
stavu, tj. bez účasti veřejnosti. Obecní vánoční strom na Menšíkové louce už byl postaven a vyzdoben. Strom je nádherný, obci jej darovala rodina pana Kostky, vyrostl na jejich
pozemku. Skácení, převezení a postavení stromu na Menšíkové louce obstarali pracovníci
firmy Škrobánek, o instalaci výzdoby se postarala firma EL-EKO p. Jana Ondruše a rozsvícení zajistily Technické služby Ludgeřovice.
V 17 hodin 29. 11. 2020 se ke stromu dostavili starosta obce Daniel Havlík, místostarostka Alena Janošová, ludgeřovický farář Václav Koloničný a jáhen Zdeněk Uher. Po krátkých
proslovech místostarostky a starosty pan farář pronesl modlitbu, požehnal vánočnímu stromu. Pak se odpočítalo od deseti a strom se rozsvítil. Je krásný.
Slavnost snímal kamerou pan Pavel Kramný, záznam bude dostupný na jeho facebooku. Na místě přihlíželo několik desítek rodin s malými dětmi rozptýlených po celé
louce. Věřme, že v příštím roce se bude tato slavnost konat bez letošních omezení,
tj. jako v minulých letech se spoustou lidí, s kulturním programem, svařeným vínem
atd…
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nástavba nového patra pro speciální učebny
na hlavní budově základní školy rychle pokračuje

Práce probíhají podle harmonogramu, který předpokládá ukončení celé této velké stavební
akce před začátkem příštího školního roku 2021 – 2022. Nové patro je už postaveno a zastřešeno.
Kromě stavby nového patra jsou prováděny i rozsáhlé stavební úpravy v dosavadních patrech.
Jak je zřejmé ze snímků z 20. 11. 2020 budova ludgeřovické základní školy s nástavbou
je opravdu velká:

AV.
8
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Výsledky Covidového osmiboje

Jelikož bylo v listopadu a prosinci zakázáno sportování ve vnitřních prostorách, přišli jsme
s nápadem připravit tzv. Covidový osmiboj. Jednalo se o splnění osmi sportovních disciplín v areálu naší základní školy, na což měli zájemci jeden celý měsíc. Osmiboj se nakonec i přes chladné
počasí rozhodlo splnit přes padesát soutěžících z řad žáků, jejich sourozenců, kamarádů, rodičů
či učitelů.
Tento zájem nás mile překvapil a zároveň nás velice potěšila zpětná vazba účastníků, kteří si
náš nápad i disciplíny moc pochvalovali. Menšími drobnostmi jsme se rozhodli obdarovat všechny, kteří se osmiboje zúčastnili. Pro ty, kterým se však podařilo umístit se na stupních vítězů, už
byly připraveny ceny daleko hodnotnější. Zmínit můžeme například tablety, sportovní oblečení
a pomůcky, hry a mnoho dalších skvělých cen! Prostě, kdo zaváhal a nešel zabojovat, udělal velkou
chybu :-).
Kategorie 6 – 10 let
1. místo
2. místo
3. místo

chlapci
Dominik Matloch
Matěj Glac
Petr Zapletal

dívky
Elen Matlochová
Eliška Kampíková
Klára Nevřelová

Kategorie 11 – 15 let
1. místo
2. místo
3. místo

chlapci
Maxmilian Pischczek
Jan Musálek
Michal Čanko

dívky
Katarína Glacová
Veronika Konetzná
Veronika Watorová

Kategorie 16 a více let
1. místo

muži
Martin Musálek

ženy
Lucie Matlochová

Ještě jednou všem zúčastněným moc děkujeme!

Mgr. Petr Stočes a Mgr. Jan Schreier

Vědomostní soutěž o knihu
Hasičských pohádek 2

V době distanční výuky se žáci naší školy zapojili
do celorepublikové vědomostní soutěže, jejímž organizátorem byl Hasičský záchranný sbor České republiky.
Výhercem listopadového kola 2020 této soutěže se stal
Ondřej Tač ze 7. C. Srdečně blahopřejeme a předáváme
knižní odměnu.
Marie Plačková, ZŠ a MŠ Ludgeřovice
obal knihy
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Hours of code 2020

Žáci naší školy se zúčastnili od 7. do 13. prosince v rámci hodin informatiky Hodiny
kódu s Minecraftem.
Nejlepší z nich byli oceněni certifikáty. Jeden z nich je zde k nahlédnutí.

certifikát

Marie Plačková, ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Má distanční výuka a digitální stopa

Ve dnech 7. až 15. prosince proběhla na naší
škole v rámci projektu O2 Chytrá škola soutěž
Má distanční výuka a digitální stopa. Cílem
soutěže bylo žákům ukázat, jak mohou být na
internetu zneužita jejich data a jak se proti tomu
bránit.
Žáci 6. a 7. ročníků sledovali svou každodenní
digitální stopu. Jejich každodenní vlastní příběh
na internetu vedl žáky k zamyšlení nad svým
chováním na internetu. V každé třídě byly tři
nejlepší práce oceněny sluchátky.
Své znalosti pak mnozí zúročili ve hře kahoot
a testu v socrative.
Ceny pro vítěze byly financovány z projektu
O2 Chytrá škola.
ZŠ a MŠ Ludgeřovice
10
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Krabice od bot 2020

Po loňských pozitivních ohlasech se naše škola také letos zapojila do vánočního
projektu Krabice od bot. Obyčejnou krabici od bot může kdokoliv naplnit drobnostmi,
které na Štědrý den udělají radost především dětem z rodin v nouzi.
Letošní rok jsme podpořili sběrné místo v Hlučíně. Jsme velmi rádi, že rodiče neodradila nutnost se registrovat a pod školním vánočním stromečkem se nám sešla spousta
dárků, které jsme převezli na dané sběrné místo. Věříme, že mnozí rodiče s dětmi
dárky také odnesli osobně.
Letošní projektovou novinkou byly také dárkové krabice pro maminky a tatínky.
Této výzvy jsme využili my učitelé a společně připravili deset krabicových radostí,
protože nejen děti by se měly pod stromečkem usmívat. Tato pomoc nebyla nikdy více
třeba, jelikož situace rodin v nouzi se v důsledku pandemie koronaviru zhoršuje.
Děkujeme všem, kteří pomohli a i nadále je možnost pomoci online na www.krabiceodbot.cz.

dárky věnované lidem v nouzi v rámci projektu Krabice od bot

ZŠ a MŠ Ludgeřovice
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SPOLKY
Rozsvícení vánočního stromku
na Vrablovci

Tak jako každý rok i letos jsme se chystali na zdobení stromku s dětmi z Mateřské školky z Vrablovce
a rozsvícení vánočního stromku s obyvateli Vrablovce.
Vše bylo jinak. Stromek jsme rozsvítili 27. listopadu
2020 v 17 hodin jenom s výborem SDH Vrablovec bez
účasti veřejnosti.
Letos nám stromek darovala p. Ivana Plaskurová,
za což jí děkujeme.
Marie Blokešová, SDH Vrablovec

vánoční stromek na Vrablovci

Informace pro členy Klubu důchodců Ludgeřovice

Z pověření výboru Klubu důchodců v Ludgeřovicích zdravím srdečně všechny členy
klubu v tomto náročném období, způsobeném již tolikrát proklínanou pandemií.
V listopadovém čísle „ Zpravodaje“ jsem Vás, plný optimismu, ubezpečil, že se znovu uvidíme na Mikulášské nadílce. Bohužel všechno je jinak.
Dnes, když píšu tento příspěvek ještě v čase obvyklého předvánočního shonu a očekávání krásného období souvisejícího s Vánocemi si uvědomuji, že mnohým z Vás kalí
tyto krásné dny skutečnost, že právě teď někdo z rodiny či blízkých přátel onemocněl
touto zákeřnou nemocí. Přeji proto všem brzké uzdravení.
Věřím, že s nově nalezenou vakcínou se našim zdravotníkům podaří tuto nemoc
potlačit a vrátit tak i naše životy do normálních kolejí.
Protože plán akcí našeho klubu bude začátkem roku 2021 ovlivněn úrovní protiepidemiologických opatření vlády ČR, budeme Vás o tomto programu akcí našeho klubu
informovat zprávou v obecním rozhlase, případně článkem v tomto zpravodaji. Prosíme
o tlumočení této informace i ostatním členům klubu.
Na závěr mi zbývá vyslovit a tlumočit Vám jménem celého výboru klubu ještě toto
novoroční přání:

V roce 2021 přeje výbor Klubu důchodců v Ludgeřovicích všem svým
členům a jejich rodinám mnoho zdraví, úspěchů v osobním životě,
pohody v rodinném kruhu a celkové spokojenosti ve Vašem konání.
Těšíme se na Vás a zdravíme.
12
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PF 2021

Za výbor Klubu důchodců
místopředseda Jiří Dudek

ČČK Vrablovec na své seniory nezapomíná

Vánoce 2020 se musely v ČČK Vrablovec bohužel obejít bez tradičního vánočního večírku pro seniory. Proto jim byly doručeny dárkové balíčky, které snad aspoň trochu potěšily.
Věříme, že se příště opět setkáme osobně.
ČČK Vrablovec přeje všem svým členům i občanům Ludgeřovic i Vrablovce do roku 2021 hodně
zdraví a štěstí.
Eva Šenkeříková

Statistiky činnosti hasičů v roce 2020
Divný. Tak nejen hasiči hodnotí uplynulý rok.

Jsme zase o rok starší a zkušenější. A tak nezbývá, než opět bilancovat. Jaký rok ten předešlý vlastně byl. Pro většinu z nás to byla jedna velká výzva. Na začátku roku jsme doplnili náš
trojlístek. Měli jsme vyměněnou požární zbrojnici. Proběhlo stěhování do nového. A v plánu ji
bylo představit veřejnosti. Protože je to budova pro nás všechny. Zároveň při exkurzi může člověk spoluobčanům konečně pořádně ukázat a nastínit, o čem celý ten náš „koníček“ je. Bohužel
tento hlavní program, stejně jako ostatní naše typické činnosti, zmařila pandemie. Měli jsme
tedy prvotřídní zázemí na úplně novou situaci. Ta byla nová hlavně v tom, že nikdo nevěděl, co
čekat. A jak se situace bude vyvíjet. Pak navíc přišel jarní lockdown, a my začali komunikovat
už jen virtuálně. Výjezdová činnost byla ta jediná, kterou jsme provozovali. Omezilo se školení.
Následovalo léto, tak nějak typické. Stále nebyla ale chuť něco pořádat. Hlavně kvůli měnícím
se pravidlům. Září jsme trefili celkem v klidu a příchodem žáků do škol otevřeli novou budovu
zbrojnice také veřejnosti. Poté nastalo opět podzimní utahování. Opět fungovala prakticky pouze
zásahová činnost.
Zásahová činnost byla oproti rokům předešlým náročná. Jednalo se o silný rok z hlediska počtů výjezdů. Dominovaly požáry, což je velmi netradiční. Pozadu nezůstaly ani přírodní živly.
Násobně nám narostla také dopomoc záchranné službě při transportu pacienta. Celkově jsme
zaznamenali 33 akutních a 10 neakutních výjezdů (uzavřeno pro potřeby zpravodaje 9/12/2020).
Jmenovitě to loni vypadalo takto:
13
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1. 1. 2020 – požár tují
Patnáct minut nového roku přinesl první požár. Výjezd stále ještě z dočasného stanoviště
v areálu místní firmy.
22. 2. 2020 – požár na Vrablovci
Magické datum. V odpoledních hodinách požár ve Společenském domě Vrablovec. Do poslední chvíle všichni mysleli, že toto musí být přece cvičení. Byla to dva roky naše základna
pro výcviky a školení.
1. 3. 2020 – požár dřeva u RD
Jednotka vyslána na požár u rodinného domu v Ludgeřovicích. Včasným zásahem došlo
k minimálním škodám.
26. 3. 2020 – požár střechy domu
Jednotka vyslána do Bobrovníků. Jeden z nejzávažnějších požárů letošního roku. A určitě
nejsmutnější.
27. 3. 2020 – transport pacienta
O den později si nás vyžádala osádka záchranky. Pomohli jsme se snesením pacienta. Za
tento zásah jsme dostali veřejné poděkování na internetu. Potěšilo.
9. 4. 2020 – požár rodinného domu
Jednotka vyjela k ohlášenému požáru domu do Markvartovic.
30. 4. 2020 – požár skládky
Už takový evergreen vedlejší obce. Opět po čase oheň na skládce v Markvartovicích.
30. 5. 2020 – požár siláže
Skoro měsíc jsme si dali od požárů klid. A pak vyjeli na požár siláže vedle skládky v Markvartovicích.
7. 6. 2020 – požár kravína
Aby byla zemědělská sezóna kompletní, vyjeli jsme na požár kravína u Hlučína. Z naší
strany jsme však spíše poskytovali na místě první pomoc, než hasili.
22. 6. 2020 – jiskřící dráty
Patrně vítr v kombinací se špatnou údržbou okolo drátů zapříčinili jiskření, hned vedle
areálu Lesní školky na Vrablovci.
24. 6. 2020 – záchrana zvířete
Tato záchrana prakticky ukončila požáry, které od prvních měsíců roku přicházely. A my se
mohli věnovat tomu, co hasiči umí nejlépe. Záchrana zapadlé kočičky z podhledu v domě.
26. 6. 2020 – přívalový déšť
První rozmar počasí. Jednotka vyjela k čerpání vody ze sklepů, hlavně ul. Na Návsi. Celkově
jsme zasahovali během noci při třech událostech.
27. 6. 2020 – odstranění stromu, Hlučín
Situace se nezměnila ani na druhý den, kdy jsme vyjeli za vytížený Hlučín. Odstranit strom
za kulturním domem.
2. 7. 2020 – čerpání vody
Druhý přívalový déšť v obci. Opět zatopen jeden sklep, tentokrát v oblasti Finských domků.
13. 7. 2020 – transport pacienta
15. 7. 2020 – transport pacienta
20. 7. 2020 – transport pacienta
28. 7. 2020 – transport pacienta
30. 7. 2020 – požár siláže
14
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Na tzv. „božích mukách“ ohlášen požár. Zasahovalo několik jednotek skoro šest hodin.
31. 7. 2020 – požár siláže
O den později se jelo na totéž místo. K dohašení.
8. 8. 2020 – čerpání vody
Krásný slunný den. Čerpání vody po technické závadě.
22. 8. 2020 – odstranění stromu
Po krátké bouřce pád stromu.
9. 9. 2020 – odstranění větve
Zlomená větev visela nad vozovkou.
26. 9. 2020 – pohotovost jednotky
Opět rozmary počasí. Pohotovost na vlastní zbrojnici díky dosažení třetího povodňového stupně.
26. 9. 2020 – požár sazí
Jednotka vyjela zlikvidovat požár v rodinném domě v Ludgeřovicích.
27. 9. 2020 – požár dílny
Jednotka vyjela do obce Šilheřovice.
30. 9. 2020 – transport pacienta
16. 10. 2020 – monitoring jezera
Opět rozmary počasí. Jednotka vyjela do Hlučína na monitorování přetékající Hlučínské
štěrkovny.
10. 11. 2020 – transport pacienta
27. 11. 2020 – planý poplach
Jednotka vyjela k požáru na poli, který se ale nepotvrdil.
Tak takový byl. Ale s novým rokem jedeme opět nanovo. Opět další nepopsaná stránka.
Moc děkuji klukům z jednotky a našim příznivcům, že na nás ani v uplynulém roce nezapomněli. Doba je těžká. Proto mám radost, že se zde stále drží parta, která neváhá část svého
volna vložit ve prospěch smysluplné věci. V současné chvíli s námi trénují dvě nové posily.
Pokud i vy stále váháte, zda se přidat, není problém se s námi zkontaktovat. Výjezdový hasič
může být opravdu každý občan, který má zájem se něco nového učit a být prospěšný. Hledáme hlavně lidi pracující ve dvou a vícesměnném provozu, popř. ty, kteří mohou podpořit
výjezdy v dopoledních hodinách, např. odchodem z pracoviště.
Všem spoluobčanům přejeme úspěšný rok 2021!

Skaut ve druhé vlně

David Lange, hasiči Ludgeřovice

Opět jsme se nějaký čas nemohli setkávat na našich každotýdenních schůzkách. Na začátku
října jsme stihli podniknout jen jednu výpravu do okolí Ludgeřovic. Světlušky svatováclavskou
cestu, vlčata vyrazila do Černého lesa a benjamínci za dobrodružstvím se skřítky. Někteří skauti
a skautky se svých schůzek nevzdali a setkávali se alespoň online. Pro mladší děti jsme tuto cestu
zavrhli vzhledem k tomu, že počítače si užily dost při distanční výuce. Zvolili jsme raději venkovní aktivity. První byla cesta za tajemným kódem, kdy děti hledaly čtyři tajné zprávy umístěné
v Ludgeřovicích a okolí. Získaný kód potřebovaly pro otevření zámku truhly s pokladem. Skauti
15
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a skautky zase dostali GPS souřadnice pro nalezení „skautské kešky“. Světlušky ještě mohly vyzdobit naši lípu na cestě na Ostříž. Vedoucí taky nezaháleli. Pracovali na pořízení táborového
vybavení. Úspěšně proběhlo i jeho převezení do „úložiště“ v Krnově.
Doufáme v lepší situaci a znovuobnovení naší činnosti, abychom mohli děti při společných
hrách a dobrodružstvích nadchnout pro plnění tří skautských principů: službu Nejvyšší Pravdě
a Lásce, odpovědnost vůči ostatním i sobě.
Skautské heslo na celém světě je „Buď připraven!“ a denní příkaz „Vykonej denně alespoň
jeden dobrý skutek“. Přejeme vám krásný nový rok, ať jste připraveni nést to hezké i těžké,
co přinese a dobro, které vykonáte, ať vás hřeje u srdce, jako naše táborové ohně.

otevřená truhla s pokladem

vyzdobení lípy na cestě na Ostříž

Skauti Ludgeřovice
16
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ZAJÍMAVOSTI
Vážení čtenáři Ludgeřovického zpravodaje,

jsem 25 let kronikářem obce Ludgeřovice. Během té doby jsem také ve Zpravodaji publikoval stovky článků a fotografií pod značkou AV., tyto články jsou ve všech jeho číslech.
Tuto práci jsem vykonával rád, těšila mě. Jsem od roku 1945 sedmým kronikářem obce.
Nejdéle působícím kronikářem přede mnou byl pan Josef Baránek v letech 1969 až 1987,
tedy 19 let.
Před rokem jsem se dožil osmdesátky a moje už nemladé tělo se důrazně hlásí o víc klidu
a odpočinku. Proto jsem se rozhodl, že s kronikařením k 31. 12. 2020 skončím a přestanu
aktualizovat zmíněný web. Tím pádem i ve Zpravodaji výrazně ubude mých článků. Mému
nástupci přeji, aby ho kronikaření bavilo a vydržel u této činnosti aspoň tak dlouho jako já.

Přeji vám všem ve zdraví prožitý rok 2021.
V Ludgeřovicích 12. 12. 2020 Adolf Vjačka, kronikář obce Ludgeřovice v letech 1996
až 2020.

AV.

Z kroniky obce Ludgeřovice za období let 1996 až 2019

kostel sv. Mikuláše
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Rok 1996
V roce 1996 poznamenaly život v naší obci především tři povodně, od nichž měla obec
řadu let pokoj, a proto s nimi už málokdo počítal, dále dvoje volby, na jaře do parlamentu,
na podzim do senátu. Na začátku a také na konci roku byla nezvykle tuhá zima. Na jaře se
zima dlouho vracela a léto bylo proti těm několika minulým o dost chladnější a vlhčí. Ovoce, zejména jablek, se urodilo málo, možno mluvit o vyložené neúrodě, zato brambor byly
hromady. Jinak obec žila především pokračující plynofikací. Také budovy školy a obecního
úřadu začaly být vytápěny plynem. Na plynofikaci si obec půjčila 5 milionů korun. Firma
TELECOM instalovala v obci 15 nových telefonních automatů. V kostele bylo několik zdařilých koncertů. Ve škole byla otevřena moderní počítačová učebna. Tělovýchovná jednota
slavila 50 let trvání. Renesanci zaznamenal místní fotbal. Bylo navázáno partnerství s obcí
Tisovec v okrese Rimavská Sobota ve Slovenské republice. Místní knihovna se stala majetkem obce. Začalo se uvažovat o pomníku obětem obou světových válek. Byly vydlážděny
chodníky na hřbitově. Ve vedení místních organizací politických stran, spolků a sdružení
nenastaly proti roku 1995 žádné personální změny.
Rok 1997
Rok 1997 přinesl obci a jejím občanům především tyto události:
V červenci nejtěžší povodeň, jakou si kdo pamatoval. Naštěstí se obešla bez úrazů a také
škody na obecním i soukromém majetku, i když byly nemalé, ve srovnání se škodami v obcích podél řek Opavice a Morava byly zanedbatelné.
V říjnu byla, až na drobné nedodělky, dokončena plošná plynofikace obce a tím vytvořeny
předpoklady pro trvalé zlepšení čistoty ovzduší. V dalších letech čeká obec nelehký úkol
přesvědčit i ty nejzatvrzelejší občany, že topení uhelnými kaly a pálení odpadků v kotlech
ústředních topení do civilizované společnosti nepatří.
Ludgeřovická farnost dostala nového faráře P. Radomíra Hradila.
Ludgeřovický kostel byl postaven před 90 lety.
Počasí bylo nevýrazné. Pořádná zima se sněhem a mrazy byla jen na začátku ledna. Léto
bylo mokré, takže rajčata a okurky, ale i ovoce, byly většinou zničeny nebo poškozeny plísněmi.
Rok 1998
Rok 1998 byl především rokem voleb. V červnu se uskutečnily mimořádné volby do parlamentu, v listopadu pak volby komunální. Ty červnové proběhly bez většího vzruchu. O to
živější byly přípravy na volby komunální. Neobešly se bez vzájemného slovního napadání
zástupců jednotlivých volebních stran v obecní radě, v obecním zastupitelstvu, na veřejných
schůzích a také v Ludgeřovickém zpravodaji. Došlo dokonce k udání volebního konkurenta na policii, samozřejmě, jak ukázalo šetření, zcela neopodstatněného. Prostě přípravy na
volby nebyly zrovna příkladem korektního jednání. Na volební scéně Ludgeřovic se objevil
nový subjekt – Česká strana sociálně demokratická (ČSSD).
Pokračovaly práce spojené s prodejem obecních domů na Vrablovecké ulici č.p. 830, 908,
909, 910 stávajícím nájemníkům.
V areálu školy bylo vybudováno moderní hřiště na míčové hry s umělým povrchem.
Obecní zastupitelstvo i rada po celý rok jednaly s Tělovýchovnou jednotou (TJ) Ludgeřovice
o možnostech rekonstrukce nevyhovujícího fotbalového hřiště.
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Obec vstoupila do „Sdružení obcí Hlučínska“. Toto sdružení by mělo prosazovat zájmy
regionu.
Byly učiněny první přípravné kroky pro stavbu kanalizace odpadních vod.
Rok 1998 se na rozdíl od let předcházejících obešel bez přírodních katastrof. Počasí bylo
u nás po celý rok mírné, zima se obešla bez velkých mrazů a sněhových kalamit, léto bylo
nevýrazné. Povodně z předchozích let však vzbuzovaly obavy. Obec proto s porozuměním
přispěla částkou 25 tisíc Kč obcím okresu Rychnov nad Kněžnou, jimiž se toho roku prohnala obdobně ničivá velká voda. Proto byly i za obecní peníze zpevňovány břehy potoka,
čištěno a prohlubováno jeho dno. Byly rekonstruovány povodněmi nejvíce narušené mostky.
Ukázalo se však, že prakticky žádný mostek přes potok nevyhovuje současnému velkému
provozu, v nejbližších letech musí být všechny přestavěny.
Několik těžkých dopravních nehod se smrtelnými úrazy na křižovatce staré a nové silnice
do Hlučína přimělo obecní radu i zastupitelstvo k úvahám o vybudování světelné signalizace.
Pokračovaly práce na opravách povrchů ulic a chodníků poškozených při plynofikaci.
Obecní rada začala uvažovat o stavbě obecního kulturního domu.
Začaly opravy věže našeho kostela.
Pokračovala tradice koncertů vážné hudby v našem kostele organizovaných obecním úřadem a farním úřadem. Největší úspěch měl společný vánoční koncert souborů Hradišťan
a Bambini di Praga, který byl natáčen pro Českou televizi. Byl pak vysílán jako jeden z hlavních programů na štědrý večer na ČT 1.
Rok 1999
Rok 1999 byl klidný. Nepřišla žádná živelní pohroma ani enormní výkyvy počasí. Nekonaly se žádné volby. O větší vzrušení se postaraly diskotéky v sále restaurace u Volných, po
nichž v pozdních nočních hodinách tropili někteří účastníci hluk a výtržnosti, poškozovali
majetek občanů a dokonce se dopouštěli vandalství na hřbitově.
Za obecní peníze byla zejména vybudována světelná signalizace na frekventované křižovatce staré a nové silnice do Hlučína, postaveno rezervní fotbalové hřiště s mlatovým
povrchem, provedena náročná rekonstrukce stropů v budově obecního úřadu, ve škole vybudovány 2 byty pro učitele a zaměstnance školy a rekonstruováno sociální zařízení, ve
značném rozsahu byly budovány chodníky se zámkovou dlažbou. Obec se stala významným
spoluinvestorem při rekonstrukci zdevastovaných hospodářských budov fary na Domov svatého Mikuláše pro staré občany a vozíčkáře.
Byly prodány obecní domy s byty č.p. 830, 908, 909 a 910 jejich dosavadním nájemníkům.
V dalších 300 rodinných domcích začali topit plynem.
Obec vstoupila do „Programu obnovy venkova“ podporovaného ministerstvem pro místní rozvoj a pokračovala v diskusích o řešení kanalizace odpadních vod.
Rok 2000
Rok 2000 byl ve své první hodině v obci nebývale hlučný. Řada zejména mladších občanů
vítala významnou změnu letopočtu nebývale velkým počtem rachejtlí a jiných hluk a oheň
produkujících nástrojů. Vše se to naštěstí obešlo beze škod na zdraví a majetku.
Rok 2000 byl teplý. Mírná zima vyvrcholila počátkem března třemi bouřkami s blesky,
kroupami a hromobitím. Ta poslední byla 9. března a co do intenzity se vyrovnala nejsilněj19
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ším bouřkám v létě. Od druhé poloviny dubna se střídala velmi teplá období s poledními
teplotami přes 20 °C, kdy tyto často překračovaly 30 °C, s obdobími chladnějšími a to až do
poloviny října. Podzim byl spíše teplý a pravá zima se sněhem a celodenním mrazem začala
až 30. prosince. Zaznamenány nebyly žádné škody způsobené rozmary počasí.
30. dubna se péčí obecního úřadu a místních hasičů konala v parku pod zdravotním střediskem slavnost stavění máje vedená snahou obnovit pěknou tradici.
V průběhu roku byl předmětem živých diskusí záměr obce propojit novou komunikací
silnici z Hlučína (novou) s ulicí Markvartovickou v místě ulice Budovatelské. I když šlo
o dlouhodobý záměr, který není z finančních důvodů v nebližších letech realizovatelný,
vyvolal silné protesty občanů z rodinných domků na ulici Budovatelské.
V listopadu se poprvé konaly volby do zastupitelstva kraje. Účast voličů byla nízká – jen
32 %, v obci vyhrála s velkým náskokem volby ODS, když získala 37 % podaných hlasů.
K významným akcím patřilo například odhalení pomníku obětem válek na místním
hřbitově, zřízení internetové stránky obce, rekonstrukce obřadní síně a vstupu obecního
úřadu, zpevňování hrází rybníků a břehů potoka, pokračování v rekonstrukcích chodníků
a sportovišť u školy.
Na jiné působiště odešel pan farář Msg. Radovan Hradil, novým farářem ludgeřovické
farnosti se stal P. František Kučera.
V prosinci požádal starosta obce pan Ing. Bernard Lukáš o uvolnění z funkce starosty.
Podle jeho slov jej k tomuto rozhodnutí vedly věk (63 let) a tomu odpovídající již nedobrý zdravotní stav, dále některé nedávné postoje vrcholových politiků, ale i skupiny občanů
a členů obecního zastupitelstva k řešení vážných problémů našeho státu a obce. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání konaném 4. prosince jeho žádosti vyhovělo a stanovilo datum
uvolnění a volby nového starosty na 3. ledna 2001.
Rok 2001
Obec vstoupila do třetího tisíciletí volbou nového starosty. Na zasedání obecního zastupitelstva konaného 3. ledna byl starostou zvolen Mgr. Petr Kolarz (59 let), dosud profesor
fyziky na Gymnáziu v Hlučíně.
Odstupující starosta Ing. Bernard Lukáš působil ve funkci více než 6 let. Za celou tu
dobu se především zasazoval o zlepšení životního prostředí v obci. Významným způsobem
přispěl k tomu, že obec byla plně plynofikována. Hodně energie věnoval přípravě výstavby
splaškové kanalizace. Vedl zastupitelstvo obce i obecní úřad k maximální šetrnosti k obecnímu rozpočtu s cílem postupně vytvořit finanční rezervu, která by umožnila výstavbu
investičně mimořádně nákladné splaškové kanalizace v příštích letech zahájit. Obecní pokladnu předával novému starostovi s více než 26 miliony Kč, což je v době, kdy je většina
obcí v republice zadlužena určitě pozoruhodné.
Co do počasí byl celý rok průměrný bez velkých výkyvů, přírodní živly byly klidné. Zima
se obešla bez větších mrazů a bez velkých teplotních výkyvů. Počátkem února již začaly
kvést sněženky a talovíny. Od začátku května až do poloviny října pravidelně přicházela
velmi teplá období. Zima se sněhem a mrazy se vrátila až v prosinci.
Určitě nevýznamnější akcí roku bylo otevření domu s pečovatelskou službou – Domova
svatého Mikuláše. Obec tím získala jednak tolik potřebné zařízení pro staré občany a pro
vozíčkáře, jednak krásný objekt, který spolu s kostelem a budovou fary tvoří komplex, který
je ozdobou obce i celého regionu.
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Rok byl také ve znamení rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště na hřiště s kvalitním travnatým povrchem. Tato finančně nákladná akce byla předmětem velkých diskusí
mezi občany, měla dost příznivců, ale i těch, kteří se domnívali, že obec potřebuje naléhavěji
jiné věci, jako například opravit cesty.
Velkou investiční akcí za 2,5 milionů korun byla také rekonstrukce ulice Růžová a to
včetně položení kanalizace. Byla to malá zkouška na to, jak obtížné bude budování splaškové
kanalizace v obci.
Byla provedena rozsáhlá oprava budovy Mateřské školy na Hlučínské ulici, která obec
stála 1,5 milionů Kč.
K 1. březnu proběhlo v republice sčítání lidu. Podle něho měla obec 4 620 obyvatel.
Rok 2002
Rok 2002 byl v obci plný významných událostí:
Konaly se troje volby, a to do poslanecké sněmovny, do senátu a do zastupitelstva obce,
byl volen starosta a členové obecní rady.
Bylo dokončeno a slavnostně otevřeno fotbalové hřiště s prvotřídním zavlažovaným travnatým povrchem, po němž toužili hráči i fandové místního fotbalu více než 40 let.
Obec koupila, opravila a do plného provozu uvedla restauraci U Volných a konečně tak
získala důstojný stánek pro pořádání kulturních a společenských akcí.
Obec koupila od paní Hildegardy Menšíkové pozemek ležící u světelné křižovatky mezi
starou a novou silnicí do Hlučína a po více než padesátiletém usilování tak konečně získala
strategické území pro předpokládané doplnění občanské vybavenosti centra obce.
Byly zahájeny přípravy oslav sedmisetletého výročí první písemné zmínky o obci, které
připadá na rok 2003.
Svaz zahrádkářů Ludgeřovice oslavil 40. výročí činnosti.
Počasí zlobilo. Obec sice nezasáhly katastrofální povodně, které poničily řadu měst a obcí
v Čechách včetně Prahy, silné přívalové deště přesto zatopily několik domů a poničily cesty.
Blesk zničil významný strom, lípu „U Vilíma“ u potoka v ulici Na Návsi.
Rok 2003
Byl to jubilejní rok, rok 700letého výročí první písemné zmínky o naší obci. V archivu
města Hlučína je uložen latinsky psaný originál listiny o darování pozemků, vydané na
hradě Landek 28. ledna 1303. V listině je uvedeno, že byla vydána za přítomnosti svědků,
mezi nimiž je jmenován i dědičný fojt z Rudgersdorfu (Ludgeřovic) Balderam. Je zřejmé,
že Ludgeřovice byly založeny již před rokem 1303, avšak datování první písemné zmínky
o naší obci je nezpochybnitelné a je pádným důvodem k zamyšlení o historii, k uvědomění
si sounáležitosti se všemi, kteří kdy v obci žili. Je jistě i důvodem k oslavám. Celá obec výročím žila, do kulturních a společenských akcí se zapojily prakticky všechny korporace v obci
– obecní úřad, škola, politické strany, občanská sdružení (hasiči, sportovci, zahrádkáři, důchodci, chovatelé, červený kříž a další), církev, podnikatelé i řada jednotlivců.
Byl to horký a suchý rok. Od dubna až do září přicházely dny s teplotami nad 30 °C,
pršelo velmi málo, ještě štěstí, že vodovod v obci je napojen na kružberský přivaděč, takže
nebyl problém se zaléváním zahrádek ani s naplňováním bazénů u rodinných domků, těch
přibylo nebývale. Sucho poznamenalo zejména jehličnaté stromy a keře, ty ve velkém počtu
usychaly.
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Značný rozruch způsobilo uplatnění nových právních předpisů týkajících se myslivosti.
Stalo se, že nejznámější a nejaktivnější myslivecké sdružení v obci „Ostříž“, fungující více
než 40 let, zůstalo bez honitby.
Nebyly žádné volby, konalo se však velmi sledované referendum o přistoupení České
republiky do Evropské unie.
Došlo k několika změnám v obecním zastupitelstvu a ke změně v radě obce.
Byl to rok, kdy obec žila, kromě běžných radostí a starostí, především svým výročím. Byl
to rok klidný, ani příroda, ani lidé, ani úřady nezpůsobili žádnou katastrofu.
Nejvýznamnějším počinem bylo vydání knihy o historii a současnosti obce „Ludgeřovice
v sedmi staletích“.
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 benzínu. 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 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.
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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 tříkrálovou 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.
Rok 2005
Pro obec to byl dobrý, klidný rok. Nekonaly se žádné volby, nepřišly žádné vážnější přírodní pohromy.
Počasí potrápilo občany nezvykle bohatou sněhovou nadílkou, mrazíky koncem dubna,
deštivým a chladným létem a potěšilo je krásným, slunečným podzimem.
Uplynulo 60 let od konce druhé světové války.
Ludgeřovický rodák a občan pan Alfons Bőhm se dne 12. prosince dožil 100 let.
Varhany z roku 1933 v chrámu sv. Mikuláše prošly generální opravou.
Na podzim se v hlučínském zámku konala výstava „Toulky Hlučínskými chodníčky“
o Hlučínsku, na níž se na výstavních panelech prezentovaly jednotlivé obce tohoto regionu
včetně Ludgeřovic.
V obci má své provozovny přibližně 100 firem a firmiček (včetně ordinací lékařů, hospod
a obchodů), největší z nich HP Trend zaměstnává 132 pracovníků.
Hasičské auto Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice nemá funkční cisternu na vodu,
ta se definitivně pokazila.
Metropolitní síť v obci, která měla občanům sloužit především k bezdrátovému připojení
do sítě internet, nebude.
V průběhu roku došlo k pěti personálním změnám ve složení zastupitelstva obce a k jedné personální změně ve složení rady obce.
Postupně je opravováno spárování fasády kostela.
Pokračovaly přípravy na budování splaškové kanalizace. Stavební práce budou pravděpodobně zahájeny v roce 2007.
Rok 2006
Byl to v Ludgeřovicích zajímavý a rušný rok.
Počasí se po celý rok uchylovalo k extrémům. Silná sněhová pokrývka ležela nepřetržitě od Nového roku až do konce března, pravidelně doplňována silným sněžením. Úklid
sněhu odčerpal z obecní pokladny rekordní sumu. Bylo i několik extrémně mrazivých dnů
s ranními teplotami kolem –25 °C. Počátek léta byl nezvykle chladný, ale pak přišla velká
vedra bez deště, která vydržela od poloviny června až do začátku srpna. Po celý podzim bylo
nezvykle teplo, které trvalo až do konce roku. Kromě jednoho dne v listopadu jsme sníh
vůbec neviděli.
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Konaly se dvoje volby, v červnu do parlamentu, v říjnu do obecního zastupitelstva. Komunální volby předcházela nezvykle intenzivní, nákladná a ostrá předvolební kampaň,
mnohem větší než při volbách do parlamentu. Komunální volby přinesly výrazné personální
změny ve vedení obce. Starostou byl zvolen Mgr. Daniel Havlík.
29. května se v našem kostele konal varhanní koncert tradičního ostravského mezinárodního hudebního festivalu „Janáčkův máj“. Byl to velký kulturní svátek s krásnou hudbou,
s řadou významných hostů. Kostel byl zcela naplněn posluchači zdaleka nejen z Ludgeřovic.
Tělocvičná jednota Ludgeřovice oslavila 60 let své existence a na hřišti provedla velkou
rekonstrukci tribuny včetně celého zázemí pro sportovce.
Pokračovaly projekční přípravy výstavby splaškové kanalizace.
Ludgeřovičtí hasiči získali plně funkční velké terénní hasičské auto Tatra s cisternou.
V listopadu došlo v obci ke dvěma ošklivým dopravním nehodám. Na Markvarovické
ulici projíždějící nákladní auto narazilo do plotu před domem pana Tichého a přitom utrhlo uzávěr plynu (HUP). Unikající plyn hrozil výbuchem, lidé z pošty a několika dalších
okolních domů museli být evakuováni. Naštěstí k výbuchu nedošlo. Druhá havárie však
měla tragické následky. Na světelné křižovatce staré a nové silnice do Hlučína se srazila dvě
osobní auta – výsledkem byl jeden mrtvý a dva těžce zranění.
Rok 2007
Rok 2007 byl v Ludgeřovicích především rokem oslav 100letého výročí posvěcení chrámu sv. Mikuláše. Konala se k němu celá řada kulturních, společenských a církevních akcí.
Kromě kostela byl nejvýznamnějším místem společenského a kulturního života v obci sál
Obecního domu.
Pokračovala příprava výstavby splaškové kanalizace, stavět se však ještě nezačalo, nejsou
peníze.
Výročí slavily:
10 let existence – slavily:
– největší ludgeřovická firma HP TREND s.r.o,
– Domov sv. Eufrasie pro ženy v těžké životní situaci,
– Klub důchodců Ludgeřovice,
45 let činnosti oslavila místní organizace Českého zahrádkářského svazu.
80 let činnosti slavili hasiči na Vrablovci.
Před 100 lety přišly do Ludgeřovic Služebnice Nejsvětější panny Marie.
Charita Hlučín otevřela počátkem roku v Ludgeřovicích sociálně terapeutickou dílnu.
Ve věku 94 let zemřel významný ludgeřovický rodák pan Prof. Dr. Dr. Eduard Kroker,
SVD.
Obecní časopis „Ludgeřovický zpravodaj“, původně dvouměsíčník, začal být od března
2007 vydáván každý měsíc.
Koncem roku 2006 byly do seznamu kulturních památek ČR zapsány dvě ludgeřovické
kapličky, a to „Panská kaple“ na „Staré cestě“ (na ulici Vrablovecká) a kaplička „U Tichého“.
Ve 4. čtvrtletí komplikovala život občanům Vrablovce výměna hlavního vodovodního
řadu, ulice Vrablovecká byla po jedné straně rozkopána.
Počasí bylo poněkud zvláštní, zima bez mrazů a bez sněhu, suché jaro i léto, mrazivý
prosinec. Celý rok se v obci obešel bez živelních pohrom a bez katastrof.
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Rok 2008
Byl to v Ludgeřovicích docela klidný rok bez přírodních pohrom, bez velkých havárií,
nebo skandálů.
Byly krajské a senátní volby. V nich, stejně jako téměř v celé republice, dali naši občané
velkou většinu hlasů kandidátům ČSSD.
Ludgeřovičtí fotbalisté po 36 letech konečně postoupili. Hrají nyní I. A třídu a to zatím
velmi úspěšně.
Zastupitelstvo obce ocenilo občany, kteří svými činy nebo úspěchy přispívali k dobrému
jménu Ludgeřovic. Osobností obce Ludgeřovice za rok 2007 vyhlásilo spisovatelku Mgr.
Evu Tvrdou.
Terasa spojující obě budovy školy na Markvartovické ulici byla zastřešena. Byly tím odstraněny desítky let trvající veliké problémy s prosakováním dešťové vody do šaten žáků
a vytvořen krásný sál pro konání kulturních a společenských akcí.
Přes potok v ulici Na Návsi byl postaven nový most.
Byla postavena nová ohradní zeď hřbitova podél Markvartovické ulice.
Havárie rozvodu vody v Mateřské škole na Hlučínské ulici si vynutila dvouměsíční přerušení provozu v budově této školky.
V kostele sv. Mikuláše se již potřetí konal koncert Mezinárodního hudebního festivalu
Janáčkův máj.
Novou velkou společenskou akcí v obci byly třídenní první Ludgeřovické dny.
Kamenné svatby po 65 letech trvání manželství oslavili manželé Bernard a Lucie Dintrovi a manželé Erhard a Hildegarda Hajní.
Ludgeřovický farář P. Jan Kučera oslavil 50. narozeniny.
Ve věku nedožitých 103 let zemřel nejstarší občan obce pan Alfons Bőhm.
Výstavbu splaškové kanalizace se zahájit nepodařilo, stále na ni nejsou peníze.
Největší pozdvižení v obci vyvolal záměr Cihelny Hlučín vybudovat ve svém areálu provoz na separaci biologického odpadu (včetně odpadů z masa a jiných potravin). Na základě
zkušeností z podobných zařízení (např. v obci Klokočov) byly zejména velké obavy ze zápachu. Naštěstí po masivních protestech obyvatelstva v širokém okolí bylo od tohoto záměru
upuštěno.
Na Obecním úřadě v Ludgeřovicích byl dne 1. 2. 2008 zprovozněn tzv. CZECH POINT, tj. místo, kde může každý získat ověřené výstupy z veřejných informačních systémů
veřejné správy, tj. z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku
a z rejstříku trestů. Odpadá tím nutnost jezdit pro tyto výstupy do Ostravy nebo Opavy.
Rok 2009
Byl to pro naši obec dobrý rok. Nestihla nás žádná přírodní katastrofa, obec se i v těžších
podmínkách současné hospodářské krize rozvíjela, např.:
Školní budovy byly zatepleny a dostaly novou hezky barevnou fasádu. Také začala rekonstrukce budovy obecního úřadu. Obě akce v hodnotě více než 10 milionů Kč jsou hrazeny
z veřejných rozpočtů.
Soukromní podnikatelé vybudovali a do provozu uvedli zařízení či provozovny, které
slouží občanům. Jsou to nový činžovní dům, nová restaurace, nové fitcentrum, nový bowling, nová kavárna s cukrárnou.
Začala intenzivní příprava budování nového centra obce s náměstím, poštou, obchody apod.
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Na slušné úrovni byl i společenský a kulturní život v obci, např. bohatá plesová sezona,
krásný koncert Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj v našem kostele, vydařené Dny obce Ludgeřovice, činorodá občanská sdružení jako Kluby důchodců Ludgeřovice
a Vrablovec, zahrádkáři, chovatelé a další.
Dařilo se i ludgeřovickým sportovcům, např. všechna fotbalová mužstva TJ Ludgeřovice
(muži, dorostenci, starší žáci, mladší žáci) skončila podzimní část sezony uprostřed svých
tabulek.
Radost můžeme mít i z ludgeřovických hasičů, jejich zásahová družstva jsou na velmi
dobré úrovni. V roce 2009 byli např. nasazeni na odstraňování povodňových škod na Novojičínsku.
Byly pochopitelně i skutečnosti a události, ze kterých v žádném případě radost mít nemůžeme, např:
Koncem roku 2009 neznámí zloději vykradli hasičskou zbrojnici, odnesli zařízení za více
než 100 tis. Kč.
Stále nezačala výstavba splaškové kanalizace, stále na to nejsou peníze.
Vysoká nezaměstnanost.
Jedovatý kouř z některých komínů stále ničí kvalitu ovzduší – bezohlednost jejich majitelů je neomluvitelná.
Konaly se jedny volby – volby do Evropského parlamentu. Volební účast byla v Ludgeřovicích jen 28 %.
Rok 2010
Rok 2010 přinesl především extrémy v počasí. Sněhová pokrývka vydržela rekordně
dlouho, a to v prvním čtvrtletí 40 dnů, ve čtvrtém čtvrtletí 33 dnů. V lednu leželo až 50 cm
sněhu a bylo v něm pět arktických dnů s ranními teplotami pod –15 °C a odpoledními pod
–10 °C. Prakticky po celý měsíc květen bylo zataženo a denně pršelo, což výrazně nepříznivě
ovlivnilo úrodu ovoce a zeleniny. Řepka kvetla hodně pozdě (až v polovině května). Deštivé
jaro a léto bylo příčinou tří povodní v obci. Ludgeřovický potok dvakrát dosáhnul 2. SPA
(17. 5., 17. 7.), jednou dokonce překročil 3. SPA (2. 6.). Na podzim začaly celodenní mrazy
už 25. listopadu a prakticky vydržely až do konce roku. 12. listopadu se obcí prohnala vichřice, která vyvrátila hodně starou (více než stoletou) dominantní lípu na kopci u Boží muky.
Konaly se dvoje volby. V květnu parlamentní, v říjnu komunální. V Ludgeřovicích v obou
výrazně vyhrála ČSSD, v těch komunálních dokonce získala 11 míst v zastupitelstvu obce
z celkového počtu 19, tj. nadpoloviční většinu.
V průběhu roku byla provedena za přispění finančních prostředků z Evropské unie nákladná rekonstrukce budovy obecního úřadu, která jí vrátila přibližně takovou podobu, jakou měla po postavení před sto lety.
Ministerstvo zemědělství a životního prostředí schválilo v březnu 2010 obci Ludgeřovice
dotaci na stavbu splaškové kanalizace ve výši přes 400 milionů Kč. Obec tak mohla zahájit
akce vedoucí k výběru dodavatele. Samotná stavba by měla začít v roce 2011. Po téměř dvacetiletých přípravách se snad stavět konečně začne.
Stále vázne příprava výstavby nového centra obce v prostoru tzv. Menšíkové louky. Nedaří se dosáhnout dohody o prodeji s majitelkou budovy (je v ní květinářství paní Brankové
a šilheřovická prodejna pečiva) a pozemku kolem. V tomto místě je projektován kruhový
objezd, což je nutná součást projektovaného centra obce.
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Rozpočet obce byl i v roce 2010 nepříznivě ovlivňován důsledky ekonomické krize. Pro
nižší příjmy musely například být omezeny opravy a rekonstrukce místních komunikací.
Rok 2011
Byl to v naší obci klidný rok. Počasí nezpůsobilo žádné pohromy, naopak přispělo k dobré
úrodě na polích i zahradách. Nekonaly se žádné volby. Jednání obecního zastupitelstva byla
i díky početní převaze zastupitelů za ČSSD velmi klidná. Bohužel, zájem občanů o práci
zastupitelstva byl velmi malý, jejich zasedání zpravidla sledovalo méně než 20 občanů.
Nejstarší občanka obce paní Anastázie Krokrová se dožila sta let.
Charita Hlučín, která významně pomáhá potřebným lidem i v naší obci, oslavila 20 let
svého působení a její Domov pokojného stáří sv. Mikuláše v Ludgeřovicích 10 let.
V polovině roku došlo k výměně správce ludgeřovické farnosti, dosavadní farář P. Jan
Kučera odešel na nové působiště v Dolních Životicích, novým farářem v Ludgeřovicích se
stal P. Václav Koloničný.
Celou řadu významných úspěchů na republikové i mezinárodní úrovni dosáhli ludgeřovičtí sportovci.
Nová fasáda budovy obecního úřadu byla vyhlášena nejhezčí fasádou Moravskoslezského
kraje za rok 2010.
Konkrétní obrysy dostal záměr zástavby výstavby rodinných domků na devítihektarovém
obecním pozemku v území od ulice Vrablovecké pod bývalou vodárnou podél ulice U Rybníků.
Rok 2011 však přinesl i věci nedobré:
Dvě největší dlouhodobě připravované investiční akce obce, tj. stavby splaškové kanalizace a nového centra obce se z příčin mimo obec nepodařilo v roce 2011 dovést k zahájení
stavebních prací:
Bohužel se nezačala budovat splašková kanalizace a to jednoznačně pro liknavost Státního fondu životního prostředí, kterému trvalo rok, než stanovil a potvrdil své požadavky
na podmínky pro výběrové řízení na dodavatele stavby. První kolo tohoto výběrového řízení
proběhlo až ve 4. čtvrtletí 2011, jeho konečné výsledky budou známy až počátkem roku
2012. Následovat bude druhé kolo výběrového řízení a pak snad koncem jara 2012 se konečně začne kopat.
Přípravné práce pro zahájení výstavby nového centra obce v prostoru Menšíkové louky se
bohužel zcela zastavily, když majitelka trojúhelníkového pozemku a budovy (spíše budky)
mezi farskou zahradou a ulicemi Hlučínská a Markvartovická nedala souhlas k zahájení
územního řízení.
Při dopravních nehodách na světelné křižovatce na ulici Hlučínská byla způsobena milionová škoda na světelné signalizaci. Koncem roku při dopravní nehodě v ulici Na Návsi
zahynul člověk.
Zloději několikrát „navštívili“ obchody i rodinné domky, jeden z nich opakovaně kradl
měděné dešťové svody na budově obecního úřadu.
Příjmy obecního rozpočtu omezovala ekonomická krize v republice.
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.
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Významné pro obec byly také výsledky letošních voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Starosta obce Mgr. Daniel Havlík (ČSSD) byl již ve druhém volebním období
zvolen krajským zastupitelem. Navíc jej krajské zastupitelstvo na svém prvním zasedání po
volbách zvolilo členem rady kraje ve funkci náměstka hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství.
Po 15letech 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.
Rok 2013
Rok 2013 byl pro obec Ludgeřovice především rokem velkých investic. Naplno probíhala
stavba splaškové kanalizace, na budově základní školy byla instalována fotovoltaická elektrárna
a budova tělocvičny byla zateplena, byla provedena velká výměna podlah a další opravy v sále
Obecního domu, obec zakoupila nový traktor a nový samosběrný vůz na čištění komunikací.
Ludgeřovická farnost nechala vyměnit krytinu na střeše hlavní lodi chrámu sv. Mikuláše.
Konaly se dvoje volby a to volba prezidenta republiky a předčasné volby do poslanecké
sněmovny.
Občanská vybavenost se zlepšila instalací prvního bankomatu v obci, přestěhováním lékárny ve zdravotním středisku do vhodnějších a lépe přístupných prostor, otevřením nové
lékárny na petřkovickém konci obce a přestěhováním ordinace dětské lékařky do nových
prostor v ulici Hlučínská. Přibyla nová (soukromá) mateřská škola v ulici Hlučínská. Instalovány byly kontejnery na sběr žactva a elektroodpadu. V zájmu zlepšení dostupnosti
komunálních služeb pro obec i občany rozhodlo zastupitelstvo obce o zřízení společnosti
Technické služby Ludgeřovice, která zahájí činnost v roce 2014.
Byl to pro obec rok významných výročí, zejména 710. výročí nejstarší dochované písemnosti o existenci Ludgeřovic, 50. výročí postavení základní školy v ulici Markvartovická,
110. výročí zřízení ludgeřovické farnosti.
Obdobně jako v předcházejících letech byly centrem kulturního, společenského a sportovního dění v obci především kostel (velké koncerty), Obecní dům (plesy a řada dalších
akcí), areál TJ Ludgeřovice, na Vrablovci pak Společenský dům a Hostinec na Vrablovci.
Obecní úřad na základě svých dobrých zkušeností s elektronickou aukcí na dodávky plynu a elektřiny zorganizoval pro občany 2 kola takovéto aukce firmou ECENTRE. Přihlásily
se stovky občanů, kterým by to mělo přinést nemalé finanční úspory.
Obec v roce 2013 nepostihly žádné živelné pohromy. Z hlediska počasí to byl spíše suchý
a teplý rok, ovšem s řadou extrémů.
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Rok 2014
Byl to především rok, v němž byla dokončena stavba stok splaškové kanalizace, začala
příprava kolaudace její stavby a byly opraveny všechny stavbou zasažené komunikace.
Konaly se troje volby a to do Evropského parlamentu, doplňovací volby do senátu a zejména komunální volby. V těch pro obec nejdůležitějších, tj. komunálních, uspělo dosavadní
vedení obce. Starosta, místostarosta i všichni ostatní členové obecní rady zůstali ve svých
funkcích. Nově se členy zastupitelstva obce stali čtyři z kandidátky hnutí ANO 2011.
Na Vrablovci bylo postaveno nové moderní hřiště pro děti. V budovách základní školy
byla provedena řada dalších úprav a rekonstrukcí. Máme v Ludgeřovicích krásnou moderní
školu na úrovni doby. Připomínala se významná výročí a to 110 let činnosti ludgeřovických
dobrovolných hasičů, 50 let od zahájení vyučování v tehdy nově postavené budově školy
v ulici Markvartovická, 20 let činnosti Klubu důchodců Vrablovec.
Provoz zahájily obcí nově zřízené Technické služby Ludgeřovice, s.r.o. nabízející občanům např. sekání trávy, odvoz sutí a odpadů na skládku.
Péčí ludgeřovické farnosti byla provedena výměna krytiny (břidlice) na střeše kostela nad
severojižním křídlem a nad částí kněžiště.
Zemřeli dva nejstarší občané obce a to nejstarší občanka paní Anastázie Krokrová –
102 let a nejstarší muž pan Bernard Dinter – 96 let.
Tři ludgeřovičtí dobrovolní hasiči byli během roku 2014 velmi zaměstnaní, zasahovali
v 51 případech a při dalších dvaceti neakutních událostech. K největším zásahům patřilo
hašení požáru tří střech objektů v Černém lese (tzv. Annin dvůr) 11. 1. 2014 a požár skládky
v Ostravě – Hrušově 4. 5. 2014.
Ludgeřovičtí fotbalisté neudrželi příslušnost do I. A třídy, sestoupili a hrají nyní ve třídě
I. B. Celkově to byl pro obec velmi dobrý a úspěšný rok bez živelných pohrom.
Obdobně jako v předcházejících letech byly centrem kulturního, společenského a sportovního dění v obci především kostel (velké koncerty), Obecní dům (plesy a řada dalších
akcí), areál TJ Ludgeřovice, na Vrablovci pak Společenský dům a Hostinec na Vrablovci.
Rok 2015
Byl to pro obec dobrý rok. Přes dva roky budovaná splašková kanalizace, pro obec stavba
století, byla na jaře úspěšně zkolaudována a uvedena do provozu. Občané k ní začali připojovat jednotlivé domy, do konce roku už jich bylo připojeno 530. Připojování zbývajících
proběhne v roce příštím. Dokončeny byly i všechny zbývající opravy povrchů cest dotčených
stavbou kanalizace.
Naše Základní devítiletá škola pokračovala v systematickém zvyšování úrovně výuky
i vybavení a vzhledu školy. Začala rekonstrukce a přístavba budovy Dolní školy, práce úspěšně pokračují tak, aby zde vyučování mohlo být po několikaleté přestávce obnoveno 1. září
2016.
Obec však postihly dvě velké ztráty. Zemřeli dva významní členové obecního zastupitelstva a obecní rady MUDr. Petr Bělan, chirurg (zemřel 3. 6. 2015) a Mgr. Pavel Lokaj,
ředitel ludgeřovické školy (zemřel 9. 8. 2015). Členy zastupitelstva a rady se místo nich stali
Ing. David Lange (ČSSD) a Ing. Alena Janošová (Nezávislí). Ing. Alena Janošová byla zvolena místostarostkou obce.
Nový ředitel ludgeřovické školy byl vybrán ve výběrovém řízení, stal se jím Mgr. Karel
Moric.
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Na podzim zemřela ve věku 100 let současná nejstarší občanka obce paní Eliška Konetzná.
Obec v průběhu roku nepostihly žádné přírodní pohromy.
Rok 2016
Byl to pro Ludgeřovice úspěšný rok. Podařilo se v první řadě úspěšně dokončit čtyři
významné investiční akce:
Byla to především velká rekonstrukce a přístavba budovy tzv. Dolní školy včetně úpravy
školního pozemku a dovybavení o moderní školní hřiště. Celá tato akce začala na podzim
2015 a byla dokončena v létě 2016, 1. září 2016 zde začalo normální vyučování a to v 1. třídě
základní školy a v jedné třídě mateřské školy.
Pod zdravotním střediskem u kostela bylo na jaře 2016 vybudováno a dětem do užívání
předáno nové velké, moderní dětské hřiště.
Před budovou základní školy u obecního úřadu bylo vybudováno a 1. září 2016 zprovozněno obratiště, které významně usnadnilo rodičům dovoz dětí do školy a jejich odvoz
ze školy.
Pro ludgeřovické hasiče se podařilo získat nové dobře vybavené velké nákladní terénní
hasičské auto s cisternou.
Významné je, že i po těchto nákladných investicích je obec, zejména díky úspěšně získaným a využitým dotacím od EU, státu i kraje, zcela bez dluhů.
Dobře pokračovalo i připojování domů k nově vybudované splaškové kanalizaci. K 31.
12. 2016 už bylo připojeno 1 150 domů, dosud není připojeno jen několik desítek budov
neobydlených nebo majitelů – opozdilců.
Fotbalové mužstvo TJ Ludgeřovice nejenže postoupilo do I. A třídy a dokonce jako nováček v této vyšší třídě vyhrálo i její podzimní část.
Přetrvávají však zejména tyto problémy:
Znečišťování ovzduší v obci z lokálních topenišť. V některých rodinných domcích stále
spalují nevhodná pevná paliva, nebo mají nevhodný kotel, případně obojí. Snad v nejbližších letech situaci zlepší tzv. „kotlíková dotace“ na nákup nových kotlů a přísnější právní
předpisy.
Stále nezačala stavba centra obce na Menšíkové louce, od něhož se především čeká, že
tam bude nová pošta. Provoz stávající pošty přináší nemalé problémy s bezpečností dopravy.
V dolní polovině obce chybí obchod s potravinářským zbožím, což výrazně vadí především starším občanům.
Bezpečnost provozu na komunikacích v obci je stále nedostatečná vinou neukázněných
řidičů.
Obec nepostihla žádná přírodní pohroma.
Rok 2017
Byl to pro Ludgeřovice klidný, dobrý rok, byl bez přírodních katastrof. Připomínala se
řada významných výročí:
110. výročí posvěcení našeho kostela sv. Mikuláše,
90 let činnosti spolku vrabloveckých hasičů,
20 let azylového Domu sv. Eufrasie v Ludgeřovicích,
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20 let činnosti Klubu důchodců Ludgeřovice,
10 let činnosti sociálně terapeutické dílny Charity Hlučín v naší obci.
Až na několik výjimek bylo dokončeno připojování domů na splaškovou kanalizaci, voda
v potoce je nyní nesrovnatelně čistší.
Byla dokončena revitalizace tzv. Farské cesty jako nejkratší spojnice Vrablovce s centrem
obce pro pěší a cyklisty.
Pokračovala příprava na zahájení výstavby víceúčelové budovy na Menšíkové louce, v níž
bude obchod, pošta a prostory pro další služby.
Stále přetrvávají problémy uvedené v kronice za rok 2016:
Znečišťování ovzduší v obci z lokálních topenišť. V některých rodinných domcích stále
spalují nevhodná pevná paliva, nebo mají nevhodný kotel, případně obojí. Situaci sice postupně zlepšuje tzv. „kotlíková dotace“ na nákup nových kotlů a přísnější právní předpisy,
stav však stále není optimální.
Stále nezačala stavba centra obce na Menšíkové louce, od něhož se především čeká, že
tam bude nová pošta. Provoz stávající pošty přináší nemalé problémy s bezpečností dopravy.
V dolní polovině obce chybí obchod s potravinářským zbožím, což výrazně vadí především starším občanům.
Bezpečnost provozu na komunikacích v obci je stále nedostatečná vinou neukázněných
řidičů.
Velká většina všech kulturních, společenských a sportovních akcí v obci se koná v kostele,
v Obecním domě a na hřišti TJ.
Rok 2018
Byl to pro Ludgeřovice dobrý rok. Obec nemá žádné dluhy, byly dostavěny dosud chybějící části ohradní zdi kolem hřbitova, byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce hasičské zbrojnice
a také dostavba a rekonstrukce mateřské školy Hlučínská. Postaveny byly dvě nové ulice
Nová a U Kapličky. V lokalitě rybníky obec prodala 31 stavebních pozemků, na nichž noví
majitelé už staví rodinné domky. Připravuje se stavba splaškové kanalizace pro Vrablovec.
Byl vybudován nový informační systém pro efektivní a transparentní obecní úřad. Od jara
funguje v celé obci nový systém sběru a odvážení domovního odpadu. U každého domu jsou
tři sběrné nádoby a to zelená na směsný odpad, žlutá na plasty a modrá na papír.
Pro zvýšení bezpečnosti v obci byly modernizovány stávající kamerové systémy a na silnicích v obci instalovány čtyři radarové měřiče rychlosti vybavené záznamovým zařízením.
Aktuálními problémy obce jsou zejména nevyhovující umístění pošty, nedostatek parkovacích míst v centru a nedostatečný počet a rozmístění obchodů s potravinami.
Komplikovaný proces získání stavebního povolení však způsobil, že ani v roce 2018 nebyla zahájena výstavba plánovaného centra obce na Menšíkové louce, která by měla tyto
problémy řešit.
V roce 2018 se konaly dvoje volby. V lednu jsme volili prezidenta, v nichž u nás zvítězil
Miloš Zeman. V říjnu pak volby komunální, zvítězila ČSSD. Výsledky komunálních voleb
nevyvolaly žádné zásadní změny ve složení rady a zastupitelstva, zůstali i dosavadní starosta
a místostarostka.
Vzpomínali jsme na 100leté výročí konce první světové války a vzniku Československé
republiky.
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Rok 2019
Byl to pro obec Ludgeřovice především rok budovatelský. V areálu mateřské školy
v ulici Hlučínská byl postaven nový moderní pavilon pro jednu třídu a dosavadní budova se dvěma třídami prošla generální opravou a rekonstrukcí. Byla provedena zásadní
rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice. Na hřbitově bylo postaveno nové moderní
sociální zařízení v úpravě i pro vozíčkáře a bývalá márnice byla upravena na pracoviště
a sklad hrobníka. V součinnosti obce a farnosti byly provedeny rozsáhlé náročné opravy
části venkovní strany zdiva budovy kostela. Na hřišti TJ bylo vybudováno další fotbalové hřiště s travnatým povrchem, automatickým systémem zalévání plochy a moderním osvětlením. Připravována byla dostavba dalšího patra s novými třídami na budově
základní školy, stavba splaškové kanalizace na Vrablovci a pokračovaly přípravy stavby
kruhového objezdu na křižovatce ulic Hlučínská a Markvartovická. Byla dokončena
výsadba lípové aleje na Farské cestě až k rohu lesa.
Ludgeřovičtí hasiči slavili 115. výročí trvání jejich spolku. K té příležitosti si s pomocí dotací pořídili nový krásný prapor.
Obec nepostihly žádné přírodní katastrofy. Byl to však extrémně suchý rok, zejména
úroda ovoce byla nejslabší, jakou vůbec pamatuji.
V naší obci je v současné době 6 mateřských škol. V rámci Základní školy a Mateřské školy jsou to Sovičky v ulici Hlučínská, Vrabčáci na Vrablovci a Ledňáčci v bývalé
Dolní škole. Dále Církevní mateřská škola v ulici Nádražní a dvě soukromé mateřské
školy Liščata v ulici Hlučínská a Lesní školka na Vrablovci. Stále to však není dost.
V obci rychle přibývá obyvatel a samozřejmě i dětí. Bude asi nutné připravovat postavení další školky.
AV.

SOCIÁLNÍ

Každá získaná podpora nám pomáhá udržovat a kvalitně poskytovat naše služby a aktivity. Proto jsme za ni velmi vděčni.
Děkujeme obci Ludgeřovice, která v roce 2020 naši činnost také podpořila.
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. se věnuje manželské, rodinné a sociální problematice. Usiluje o podporu manželství, rodiny a vztahů prostřednictvím činnosti dvou
středisek:
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1 / 2021

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

• Středisko RODINA – nabízí programy na podporu fungování vztahů a rodiny, rodičovské kurzy, komplexní poradenství v nepříznivých situacích, pomoc při řešení
nedorozumění apod.
• Středisko V ÝZVA – nabízí sociální služby a aktivity pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením, jejich rodiny a osoby o ně pečující (osobní asistenci OASA, odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE, odlehčovací službu RESPIT
a sociálně aktivizační službu BRÁNA, mimo režim sociálních služeb VÝZVA dále
nabízí Rehabilitační asistenci a půjčovnu pomůcek pro osoby se zdravotním postižením).
Každý jdeme životem s nějakou výzvou. Pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny je životní výzvou jejich nelehká situace. Středisko VÝZVA jim již
18 let pomáhá překonávat překážky, aby mohli žít běžným životem.
Dětem a mladým lidem se zdravotním postižením pomáhá žít životem, který se
podobá běžnému životu jejich vrstevníků, nabízí jim nové možnosti a zkušenosti a překonává s nimi znevýhodnění, které jim jejich situace přináší.
Pečující rodiny podporuje, provází a pomáhá jim zvládat náročnou péči a těžkou
životní situaci.
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava,
IČO: 48804517, www.prorodiny.cz
facebook.com/prorodiny
Bankovní spojení: ČS Ostrava č. ú.: 1660723399/0800
Zázemí služeb na adrese: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Středisko VÝZVA,
Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Vítkovice, www.vyzva.prorodiny.cz

Sociální služby a poskytované aktivity Střediska V ÝZVA
pro obyvatele obce Ludgeřovice

Co jsme za rok 2020 prožili? Aneb zvládli jsme a také dále překonáváme dobu „COVIDOVOU‘‘.
„cvičím, abych byl…“ REHABILITAČNÍ ASISTENCE
Aktivita Rehabilitační asistence je poskytována dětem a mladým lidem ve věku od
7 do 35 let se závažným tělesným postižením nebo závažným tělesným postižením
v kombinaci s jiným postižením. Pravidelnou rehabilitační asistenci vykonávají studenti oboru fyzioterapie nebo ergoterapie, kteří jsou pod dohledem odborných garantů.
Aktivita je poskytována každému klientovi individuálně na základě konkrétního rehabilitačního katalogu s podrobnými postupy fyzioterapeutem doporučených cvičení,
který je následně rozšiřován dle pravidelných konzultací asistenta s garantem. Tento
katalog je každému klientovi vytvářen tzv. „na míru“.
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Cílem Rehabilitační asistence je zlepšit nebo udržet zdravotní stav klienta, zlepšovat tak
jeho celkovou zdravotní i fyzickou kondici. Rehabilitační asistence probíhá formou ambulantní a terénní.
Ambulantní forma je poskytovaná v zázemí aktivity ve Středisku VÝZVA v areálu Syllabova
19, v Ostravě – Vítkovicích, kde
je k tomu přizpůsobena rehabilitační místnost se speciálními pomůckami, kterou můžou klienti
s asistenty po domluvě využít.
Forma terénní naopak probíhá
v přirozeném prostředí klienta,
což je vnímáno velmi pozitivně
z toho důvodu, že klient nemusí
rehabilitace
nikam dojíždět a rodina se tak
o nic nemusí starat. Asistent dle
domluvy s klientem jezdí cvičit přímo k němu domů.
Aktuálně má Rehabilitační asistence 14 zaměstnanců – 12 rehabilitačních asistentů oboru fyzioterapie a ergoterapie a 2 garanty, kteří pracují formou DPP. Asistenti mají povinnost
účastnit se minimálně dvou školení za rok, které jsou podstatné pro jejich rozvoj. Školení
probíhají ve zdravotnickém zařízení ve Frýdku – Místku, konkrétně v organizaci FyzioBeskyd anebo pod vedením dvou garantů, kteří si pro ně připraví školení vlastní.
V souvislosti s nouzovou situací způsobenou virem COVID-19, měla aktivita
v průběhu roku 2020 několikrát pozastavený provoz, což znemožnilo uskutečnit
nábor nových rehabilitačních asistentů,
který vždy probíhá na Ostravské univerzitě u druhých a třetích ročníků již výše
zmíněných oborů. Aktivita byla pozastavena v období od 13. 3. 2020 do 7. 5. 2020.
Po rozvolnění opatření byla opět aktivita
zprovozněna. Asistenti museli dodržovat přísná nařízení – museli rehabilitovat v rouškách a rukavicích, aby nedošlo
k ohrožení zdraví klientů. Jelikož se na
podzim 2020 opět situace spojená s tímto
virem zhoršila, aktivita musela být znovu
pozastavena, a to od 23. 9. 2020 do 30. 11.
2020 (v této době je psán tento příspěvek).
rehabilitace
Od ledna do září 2020 však i s tímto
omezeným provozem poskytli naši rehabilitační asistenti celkem 332 hodin rehabilitační
asistence 15 dětem a mladým lidem se zdravotním postižením.
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„nejsme na to sami…“ odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
Rodinný průvodce poskytuje bezplatně a anonymně odborné sociální poradenství a podporu při řešení obtížné životní situace dětem a mladým lidem do 35 let
se zdravotním postižením, jejich rodinám a osobám pečujícím. Kromě poskytování
odborného sociálního poradenství v oblasti sociální, vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, platné legislativy, zdravotnických systémů, kompenzačních,
rehabilitačních a didaktických pomůcek se zaměřuje na podporu a pomoc při orientaci
v těžké životní situaci, poskytuje zázemí a prostor pro setkávání pečujících osob a výměnu jejich zkušeností, podporuje jejich vzdělávání a seberealizaci.
Poradna Rodinného průvodce se řídí zásadami individuálního přístupu, diskrétností a možností zůstat v anonymitě.
Rodinný průvodce poskytuje odborné sociální poradenství v oblastech týkajících se
života se zdravotním postižením (dávky pro osoby se zdravotním postižením, průkazy OZP, příspěvek na péči, invalidní důchody, svéprávnost, získávání kompenzačních
pomůcek ze zdravotního pojištění, nadací, vzdělávání a inkluze osob se zdravotním
postižením, apod.).
Pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (námitky, odvolání, doprovody při jednání, apod.). Nabízí konzultace ke kompenzačním, rehabilitačním a speciálním sportovním pomůckám pro osoby se zdravotním
postižením a možnosti aktivního využití volného času pro rodiny se zdravotně postiženým členem. Nabízí tematická setkávání pečujících jako možnost získávání dovedností
ke zvládání životní situace, podporuje tak vzdělávání a seberealizaci pečujících osob.
Zprostředkovává informace prostřednictvím knihovny s odbornou literaturou.
Služba poskytuje informace o navazujících službách a pomáhá je také zprostředkovat. Službu zajišťují 2 pracovnice poradny za podpory odborných lektorů.
K dnešnímu dni služba Rodinný průvodce poskytla prostřednictvím poradenství
172 rodičům a jejich dětem 1 079 intervencí a 253 kontaktů a zorganizovala 8 setkání
skupin rodičů.
Bc. Adam Kratochvíl
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Tři králové přijdou. Koledování bude bezpečné

Tříkrálová sbírka 2021 se blíží, těšíme se na koledu a věříme, že ani vy si nenecháte
setkání s koledníky ujít. Jsme připraveni, že ve všech obcích a městech Hlučínska koledníci vyrazí do ulic, aby předali radostnou zvěst a napsali na dveře písmena K+M+B+
s číslovkou 2021.
Naši nejvyšší prioritou je, aby sbírka byla bezpečná. Proto jsme každou z 320 koledujících skupin vybavili dezinfekcí a nakoupili jsme 1 200 roušek pro koledníky. Ti
budou dodržovat i další pravidla, vč. bezpečného odstupu a nevstupování do domů či
bytů.
Hlavním obdobím pro koledování je víkend 8. – 10. ledna 2021. Může se ale stát,
že vlivem epidemie se koledování prodlouží. Celostátní pravidla počítají s tím, že lze
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koledovat až do 24. ledna. Je tedy možné, že právě u vás koledníci zazvoní až později
než bylo zvykem v předchozích letech. Pokud byste se s koledníky minuli, na stránkách
www.trikralovasbirka.cz bude probíhat online koleda, kde je možné přispět do sbírky,
a to konkrétně pro naši Charitu Hlučín.
Situace se může výrazně měnit podle vývoje epidemie. Proto jsme na stránkách
www.charitahlucin.cz zřídili kapitolu, která přináší aktuální informace a změny. Ty
jsou také k dispozici na našem profilu na facebooku.
Ať už do sbírky přispějete koledníkům nebo přes online koledu, chci vám z celého
srdce poděkovat. Pro naši hlučínskou Charitu jde o velmi důležité prostředky, které
prostřednictvím našich služeb pomohou lidem žijícím s námi v našem krásném regionu. Lidem, kteří jsou sami, nemocní, handicapovaní či na odchodu z tohoto světa.
Speciálně v tomto náročném období potřebujeme vaši pomoc. Kromě sociálně terapeutické dílny uzavřené rozhodnutím vlády jsme během obou vln epidemie nepřerušili ani
výrazně neomezili naše služby. Naše zdravotní sestry, pečovatelky a asistentky zůstaly
a zůstávají s potřebnými, ať už v jejich domácnostech, domově pro seniory či dílně.
Každý den projevují obrovskou odvahu a vůli pomáhat. Přijetím koledníků a svým
darem jim vyjádříte svou podporu, kterou si zcela jistě zaslouží.
Obrovské poděkování patří všem koordinátorům a koledníkům, kteří nám i v tomto
nelehkém období pomáhají. Moc si vážíme také pomoci farností a zástupců měst a obcí
Hlučínska.
Věřím, že Tříkrálová sbírka přinese do této zvláštní a nelehké doby paprsek radosti
a naděje.
Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín
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INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – listopad 2020
Jan Hošek
Anežka Sobolová
Igor Foniok
František Bielan
Helga Blachutová
Anna Cigánová
Helga Kolasová
Helga Tomášková
Jan Twirdy
Norbert Vilášek

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

Jubilanti – prosinec 2020
Jindřich Vraník
Eliška Banková
Erich Porvalík
Julius Vjačka

90 let
85 let
85 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Vzpomínka na Ing. Bernarda Lukáše
Ing. Bernard Lukáš byl v letech 1994 až 2000 starostou obce Ludgeřovice. Bylo to velmi náročné
období, které jako starosta úspěšně zvládnul. Obec potřebovala vyřešit zejména:
– Plynofikací se zbavit masivního znečišťování ovzduší i zemského povrchu prachem a jedovatými plyny ze spalování uhelných kalů (šlamu) v topeništích rodinných domků. Tento úkol byl do
roku 1998 splněn.
– Nedopustit zadlužení obce tak, aby byly peníze aspoň na zahájení stavby chybějící splaškové
kanalizace, a to při tehdejších ročních příjmech obce kolem 30 mil. Kč, což je částka proti současnosti méně než poloviční. I tento úkol byl úspěšně zvládnut, obec každým rokem vykazovala
plusovou účetní uzávěrku.
Obec v letech 1996 a 1997 postihly velké povodně. Ta z roku 1997 byla doslova katastrofální.
Náprava způsobených škod na majetku obce byla nákladná.
Bylo by možné jmenovat dlouhou řadu dalších problémů a úkolů, které obec v té době musela
zvládat. Starosta Bernard Lukáš při jejich řešení vždy obstál. Odvedl pro obec velký kus poctivé
práce.
Bernard Lukáš zemřel v listopadu 2020. Čest jeho památce!
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Zimní „radosti“ u technických služeb

I když v těchto dnech počasí nevykazuje známky zimy a na stupnici teploměru převládají podzimní teploty, pracovníci technických služeb mají na svém
rozvrhu různorodé práce, které provádějí podle toho, co je v naší obci potřebné.
A tak ve dnech, kdy není potřeba provádět zimní údržbu, mohou se pracovníci věnovat jiným úkolům. Mezi důležité úkoly patří připravit techniku na
provoz v zimních podmínkách. Jedním z prvních je potřeba přezbrojit stroje na
zimní provoz jako jsou radlice, sypače. Dále kromě výměny olejů, doplnění fridexu do chladiče či nemrznoucí směsi do ostřikovačů se musí promazat všechny
maznice na vozidlech a strojích. Nesmí se zapomenout nalití lihu do brzdového
systému vleček a nosiče kontejneru a samozřejmě zkontrolovat funkci celého
systému vozidla s příslušenstvím.
Než nám sníh a led zasype chodníky, provádíme jejich kontrolu. Jedná se
o různé prolákliny a nerovnosti, které vadí při chůzi. Na místě, kde chodník vykazuje větší nerovnost, dlažba se rozebere, vyplní stavebním materiálem
a zpětně položí. Jedná se vesměs o drobné opravy do velikosti pár čtverečních
metrů.
V tomto příspěvku bych chtěl poprosit řidiče ohledně parkování aut na obecních komunikacích. Zvláště nebezpečné to je v době zimní údržby. Už tak to
mají naši řidiči těžké někdy v úzkých uličkách provádět úklid sněhu nebo posyp
struskou. K tomu se přidají nezodpovědní řidiči, kteří na tuto skutečnost vůbec
nedbají a situaci tím značně komplikují. Někteří jedinci dokonce neváhají postavit svá vozidla přímo v kopcích, kde jsou výjezdy nejsložitější. Pokud taková
situace nastane, že může dojít ke kolizi traktoru provádějícího úklid komunikace a odstaveného vozidla, nebude na této části komunikace provedena zimní
údržba. Přitom vyhláška jasně stanoví, že pro průjezd musí být volný pruh
v jednom směru 3 metry, tj. v obou směrech 6 metrů. Městská policie Hlučín
provádí namátkově kontroly na našich komunikacích a případným „hříšníkům“
bude udělovat pokuty.
A tak, než se zima opravdu ozve a bude chtít zavinout obec svou „bílou šálou“, bude naše technika a pracovníci TS připraveni.
Závěrem bych Vám chtěl za všechny pracovníky TS popřát v roce 2021 hodně pevného zdraví, spokojenosti a radosti v rodinném kruhu.
Za TS Ludgeřovice Josef Balgar
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SPORT
Umístění ludgeřovických fotbalistů v r. 2020
1. A třída sk. A - Muži

Okresní přebor – Dorost
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Krajská soutěž – Starší žáci

Krajská soutěž – Mladší žáci

Michal Pěntka

Segment Cup Jasénky

Jeden stoupák za druhým, napadané listí, sluníčko a spousta dřiny na trati,
to byl letošní krosový Segment Cup Jasénky v Hlučíně, který se konal formou
časovky. Pořadatelé připravili 8,2 km dlouhou a opravdu výživnou trať s převýšením 235 m, a jak již název napovídá, tak bylo na trati pět segmentů, na kterých účastníci užívající aplikaci Strava mohli bojovat o cenné „Korunky“! Start
časovky byl v Hlučíně, kde se vybíhalo po dvojicích a s časovým odstupem tak,
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David Bíbrlík

Valdemar Schubert

Alena Sobková, Lucie Krupová

Markéta Kašná, Radek Artim
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aby byla splněna platná nařízení. Hned po startu následoval první segment,
a tím byl kopec do Bobrovníků dlouhý 1,7 km s převýšením 80 m. Po absolvování prvního kopce následoval seběh z Bobrovníků do chatové osady a zde byl
opět další segment, a to pouze 175 m dlouhý, ale za to prudký stoupák s převýšením 45 m. Po zdolání tohoto segmentu se opět sbíhalo do Kravího Dolu
k řece Opavě, kde byla otočka a hned výběh dalšího a nejnáročnějšího segmentu zpět do Bobrovníků o délce 700 m s převýšením 80 m. Po absolvování kopce
a krátké rovinky v Bobrovnickém lese byl další sešup, a to až do osady Jasénky,
kde se závodníci vydali po cyklostezce směr Hlučín, kde byl poslední stoupací
a nejméně náročný segment o délce 1,3 km s převýšením 30 m. Jakmile závodníci doběhli do Hlučína, čekal na ně poslední „sprinterský“ 300 m dlouhý segment v podobě rovinky! Poté se trať uličkami Hlučína vrátila zpět do cíle. Profil trati byl prostě jako na houpačce a v tom spočívala náročnost celého závodu,
který všichni z 35 účastníků zdárně dokončili! Náš klub měl na startovním
poli největší zastoupení, a to deset závodníků, z nichž pět bralo medaile! Mezi
ženami do 40 let Markéta Kašná brala zlato a Lucka Krupová skončila pátá.
V ženách nad 40 let byla Ali Sobková stříbrná. Mezi muži do 50 let bral bronz
Valda Schubert. Od sedmého až po deváté místo se seřadili David Bíbrlík, Radek Rozmahel a Adam Galdia, který se obětoval a dělal vodiče Market. Mezi
„veterány“ do 60 let jsme měli zlato v podání Radka Artima a bronz bral Luboš
Bardaševský. Předseda Martin Popek skončil na 5. místě. Každý z účastníků
musel makat na 100 %, a to se našim podařilo, protože nikdo nevěděl, jak běží
ostatní a výsledky byly zveřejněny až večer na webu! Vyhlášení a předání cen
bude na Zimním běhu Hlučínem, pokud to situace dovolí!
Michael Kašný
Běžecký klub Ludgeřovice

Mikulášský běh

Na třetí neděli adventní se do Ostravy – Martinova sjela necelá stovka závodníků, aby zase po roce změřili síly v tradičním Mikulášském běhu. Jedná se
o silniční závod na 5 km, který vede celý po asfaltové silnici, takže se očekávaly
rychlé časy, o které letos nebyla nouze a došlo i na jedno veliké překvapení.
Startovalo se ve dvou vlnách po padesáti závodnících. Nejprve přišly na řadu
ženy a veteráni. Zde hned po startu šlo do čela duo Petra Pastorová MK Seitl a Jana Coufalová Gusta Team, která v sobotu absolvovala Mistrovství ČR
v přespolním běhu, kde se postarala o překvapení, když obsadila 4. místo za
elitními běžkyněmi. Na Mikulášském běhu byla Jana od začátku ve vedení
a Petru před sebe po celou dobu nepustila a zvítězila stylem start – cíl a v čase
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18:16 se tak postarala o další překvapení v tomto závodním víkendu. Petra
Pastorová si tedy doběhla pro stříbro a to se často nevidí! Bronzovou příčku
obsadila další závodnice MK Seitl Magdaléna Drastichová. Naše holky Markéta Kašná s Ali Sobkovou doběhly na 4. a 5. místě ve své kategorii. Po ženách
se na trať vydali muži. Zde celý závod opanovalo trio Vítkovických závodníků.
S přehledem zvítězil Michal Stanovský, druhý doběhl Matouš Vrzala a třetí
příčku obsadil Martin Ručka. Za náš klub startovali Kuba Sobek, který skončil 24. ve své kategorii, dále Luboš Bardaševský, který byl 12. ve své kategorii
a za ním hned Martin Popek. V cíli na každého závodníka čekala účastnická
medaile a na vítěze všech kategorií pěkné poháry.

závodníci několik vteřin do startu a jde se na to
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Martin Popek

Lubomír Bardaševský

běžci Běžeckého klubu Ludgeřovice
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Markéta Kašná
Běžecký klub Ludgeřovice
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www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz

tel.: 595 052 578
id datové schránky: n9bb3cx
Starosta obce:

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

553 876 010

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

553 876 022
553 876 011

Stavební úřad – vedoucí:
– referenti:

stavebni@ludgerovice.cz

553 876 015
553 876 016

Matrika:
Ohlašovna:

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:
Hřbitovnictví:

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

553 876 019
553 876 020
553 876 021

Životní prostředí – vedoucí:
– referent:

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

553 876 024

Knihovna:

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

Technické služby Ludgeřovice
– jednatel:

balgar@tsludgerovice.cz

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

– ekonom:

mikulasova@tsludgerovice.cz
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