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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.
Na podzim zemřela ve věku 100 let současná nejstarší občanka obce paní Eliška
Konetzná.
Obec v průběhu roku nepostihly žádné přírodní pohromy.

Počasí
Leden 2015
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Zima byla velmi mírná, největší ranní mráz byl sedmého a to -8°C. Celkem v 18
dnech ráno klesla teplota k nule nebo několik málo stupňů pod nulu. Jen po sedm
dnů byla odpolední teplota nula nebo slabě pod nulou. V polovině měsíce se dvakrát
odpolední teploty vyšplhaly až na +10°C. Jen 4 dny svítilo sluníčko, jinak bylo
zataženo nebo silně oblačno. Srážek bylo velmi málo. Jen po sedm dnů byly
přeháňky, většinou dešťové, jen třikrát padal mokrý sníh, nejvíce napadlo sedmého a
to 10cm. Sníh pokaždé vydržel nanejvýš do druhého dne.
Únor 2015
Únor byl také teplý. Jen třikrát ranní teplota klesla na -5°C, sedmkrát byla těsně pod
nulou. Odpolední teploty byly jen 4x těsně pod nulou, v poslední dekádě se
pohybovaly v intervalu +5 až +10°C. Slunce svítilo 8 dnů. Bylo sucho, jen osmého a
devátého padal mokrý sníh, celkem 15cm, který během dvou dnů roztál. Prakticky
vůbec nepršelo, jen koncem měsíce byly po dva dny slabé přeháňky

Březen 2015
Slabé ranní mrazíky a to během celého měsíce, těsně pod nulou 15x. Odpolední
teploty byly vždy nad nulou, ty odpolední 15x v intervalu +10°C až +15°C. Suché
počasí pokračovalo. Slunečných bylo 13 dnů. Dva dny drobně pršelo. Až poslední
dva dny v měsíci byly časté prudké přeháňky.

3

Duben 2015
Ranní teploty 7x klesly na nulu, 5x překročily +10°C. Odpolední teploty byly vždy
kladné, v prvním týdnu do +10°C, v dalších týdnech vždy nad +10°C, 4x těsně nad
+20°C. 14 dnů bylo jasných nebo polojasných. Pršelo průměrně a to po pět dnů.
V prvním týdnu 3x sníh s deštěm.
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Květen 2015

Nebyl žádný ranní mrazík, teploty ráno 13x překročily +10°C, Všechny odpolední
teploty byly nad +13°C, 7x nad +20°C. Slunečných bylo 12 dnů. 5 dnů vydatně
pršelo, 4 dny byly přeháňky. Pro zemědělce a zahrádkáře to byl výborný měsíc.
Červen 2015
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Ranní teploty se pohybovaly po celý měsíc mezi +9 až +18°C, ty odpolední od +18
do +33°C. Nad 25°C vystoupily teploty 5x. Po 7 dnů byly přeháňky, trvalý déšť nebyl
vůbec. 14 dnů bylo jasných nebo polojasných a to většinou v první polovině měsíce.
Byl to suchý a teplý měsíc.
Červenec 2015
Ranní teploty od +11 do +20°C, odpolední +17 do +34°C. 30 a více stupňů bylo 14x,
zejména v prvních dvou dekádách. 21 dnů bylo jasných nebo polojasných. Pršelo jen
jeden půlden. 7 dnů byly málo vydatné přeháňky. Jen 8. byla bouřka s vichrem a
hodinovým lijákem. Vichr kácel stromy a poničil jednu střechu. Museli zasahovat
hasiči.

Srpen
Byl to další horký a suchý měsíc. Po 15 dnů byly odpolední teploty +30°C a vyšší, 9.
srpna bylo +37°C. V průběhu měsíce bylo 25 jasných nebo polojasných dnů.
Odpolední teploty nikdy neklesly pod +20°C. Pršelo velmi málo a to čtvrtého jednu
hodinu a pětadvacátého 5 hodin, 4x byly slabé přeháňky.
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Září
Pořádně pršelo jen jednou a to 26.9., po čtyři dny byly slabé přeháňky a to v první
polovině měsíce. Dva dny (1. a 17.9.) ještě odpolední teploty dosáhly +30°C, 22x
bylo +20°C a více, jen 2x klesly těsně pod +15°C (koncem měsíce). Nejchladnější
ráno bylo 22.9. a to +2°C. Bylo většinou oblačno, slunečných dnů bylo jen 6.
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Říjen
Další suchý měsíc. Pršelo jen jednou a to 16.10. několik hodin v podvečer, jinak jen
2x byly slabé přeháňky. Celý první týden bylo jasno, 1. a 2.10. Ranní teploty jen 3x
slabě přesáhly +10°C, přízemní mrazíky byly dva a to 1. a 2. 10, zatím první a jediný
ranní mráz ve dvou metrech byl 28.10. a to -1°C. Odpolední teploty jen 2x dosáhly
+20°C, 8x byly pod +10°C.Bylo 9 jasných a polojasných dnů.

Listopad
Pršelo jen 15. a 16.11. a to velmi slabě, jen po tři dny byly slabé přeháňky. 23.11.
spadlo několik prvních sněhových vloček. Jasných nebo polojasných dnů bylo 7.
Ranní teploty 7x slabě klesly pod nulu, nejchladněji bylo 25.11. a to -6°C, 7x přesáhly
+10°C. Odpolední teploty nikdy neklesly pod nulu, koncem měsíce byly 9x do +5°C,
v prvních dvou dekádách 15x přesáhly +10°C.
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Prosinec
Byl to velice suchý, větrný a na prosinec teplý měsíc. Pršelo jen jednou a to 6 hodin
večer 18.12., jen 4x byly slabé přeháňky. Celý měsíc nespadla ani vločka sněhu.
Ranní teploty klesly pod nuly až v druhé polovině měsíce a to 3x těsně pod nulu a
v posledních dvou dnech roku pod -5°C. Nejchladněji bylo ráno na Silvestra a to
-11°C. Odpolední teploty klesly pod nulu jen v posledních dvou dnech roku, kdy bylo
-3°C. Jasných a polojasných dnů bylo jen 5. Téměř po celý měsíc foukal poměrně
silný vítr.
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Celkově
Celý rok byl nadprůměrně teplý, v červnu, červenci a srpnu až nepříjemně horký. Po
celou dobu bylo sucho. Sněhu bylo minimum, ve 4. čtvrtletí žádný. Deště hluboko
pod průměrem, za celý rok spadlo necelých 400 mm, což je asi polovina
dlouhodobého průměru. Vydatnější srážky byly jen v květnu. Až na bouřku se silným
vichrem a hodinovým lijákem 8. července, se naší obci vyhnuly ničivé projevy počasí,
byl to v tomto směru pokojný rok. Jasných a polojasných dnů bylo rekordních 145, po
35 dnů byly odpolední teploty 30°C a více. Zemědělcům a zahrádkářům chyběla
vláha, na druhé straně nebyly sklizně narušovány deštěm a plísněmi. Ovoce, hrozny
vína, papriky i rajčata, vše bylo dobře vyzrálé a zdravé.
měsíc roku
2015

Srážky mm
odhad

Počet jasných
a polojasných
dnů

20
20
15
40
100
15
40
50
30
30
20
10
390

4
8
13
14
12
21
21
25
6
9
7
5
145

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

Počet dnů
s odpolední
teplotou 30°C
a více
4
14
15
2
35

Počet dnů
s celodenním
mrazem
7
4
2
13

Z článků starosty obce Mgr. Daniela Havlíka
v Ludgeřovickém zpravodaji, kterými se obracel na občany
Ludgeřovic.
Tyto články dobře postihují řadu aktuálních událostí, záměrů a problémů obce, záslužné činy
některých občanů, ale např. i různé nešvary:

V lednu:
Vážení spoluobčané,
jsem skutečně velmi potěšen, že se spolu setkáváme nad řádky prvního letošního
Zpravodaje. Je to znamení, že jsme úspěšně vstoupili do roku 2015, a věřím, že to
bude rok pro nás všechny úspěšný.
Za úspěšný se dá označit i konec roku minulého. Po více než roce se nám podařilo
ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR definitivně uzavřít projekt
„Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích“. Výsledkem je získání 200 ks zahradních
kompostérů o obsahu 900 litrů pro občany Ludgeřovic. Část kompostérů bude
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na základě Smlouvy o výpůjčce zdarma předána přednostně občanům, kteří před cca
2 lety vyplněním dotazníku projevili o kompostéry aktivní zájem. Dalších přibližně 100
kusů bude poté nabídnuto ostatním zájemcům. Zároveň všichni majitelé obdrží
brožuru o správném kompostování a dle potřeby připravíme pro zájemce i odborné
školení. V rámci projektu jsme získali rovněž 20 kusů kompostérů o obsahu
2000 litrů, které mohou využít naše školy, školky a Technické služby
Ludgeřovice. Navíc jsme zakoupili z dotace také štěpkovač pro štěpkování
větví až do tloušťky 15 centimetrů, který byl předán k užívání Technickým
službám. Celkové náklady projektu činí 902.055,-Kč, nutno však říci, že většinu
nákladů pokryla dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 90%.
Obec tedy vynaložila ze svých finančních prostředků pouze 90.205,-Kč.
Předpokládám, že zájem o zahradní kompostéry bude patrně vyšší, proto již nyní
čekáme na další dotační výzvu, v níž bychom chtěli získat dotaci na pořízení dalších
cca 400 kusů kompostérů.
Dne 9.12.2014 jsme pak společně s velitelem naší zásahové hasičské jednotky ing.
Patrikem Langem osobně přebrali 2 nové kompletní přetlakové dýchací přístroje,
které mohou být využívány Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice
při požárech. Tyto přístroje jsme získali darem z Moravskoslezského kraje a
jejich pořizovací cena činí 79.098,-Kč. Naše jednotka je skutečně hodnocena za
jednu z nejlepších v kraji a jsem velmi rád, že se podařily zajistit další prostředky
posilující její akceschopnost v případě nutných zásahů.
Hasičům patří mé poděkování i za celoroční práci. Netýká se pouze zásahů a
výjezdů, ale také za jejich aktivitu při kulturních akcích. Skvěle se zhostili také
zajištění občerstvení u rozsvěcení našeho vánočního stromu, kde navíc společně se
zaměstnanci Technických služeb po tři noci hlídali velké stany, které nám zapůjčil
Záchranný útvar HZS Hlučín. Akce se určitě zdařila nad očekávání.
Na zasedání Zastupitelstva obce jsme měli možnost ocenit dalšího dárce krve z naší
obce. Za 80 bezpříspěvkových odběrů byl Českým červeným křížem oceněn
Zlatým křížem III. třídy pan Jan Vevjorka. I v tomto případě musím jménem nás
všech poděkovat panu Vevjorkovi za jeho nezištnou ochotu darovat tu skutečně
nejcennější tekutinu na světě…
V únoru:
Vážení spoluobčané,
počátek roku je vždy neodmyslitelně spojen s plesovou sezónou. V Ludgeřovicích ji
již tradičně zahajuje reprezentační ples obce. Letos se tak stalo v sobotu 10. 1. 2015,
kdy proběhl XIII. reprezentační ples. Plný sál Obecního domu, výborná hudba, skvělá
vystoupení, bohatá tombola a zábava až do ranních hodin potvrdily, že se ples
vydařil. Musím opravdu velmi poděkovat všem spolupracovníkům za skvělou
organizaci plesu a sponzorům za všechny krásné dary do tomboly.
V Ludgeřovicích letos proběhne v Obecním domě a na Vrablovci celkem 15 plesů pro
dospělé a 3 maškarní reje pro děti. Číslo je to téměř neuvěřitelné, svědčí ale o
skutečnosti, že v Ludgeřovicích kulturou prostě žijeme.
S kulturou nebo spíše „nekulturou“ některých lidí souvisí také prožívání
silvestrovských oslav. Mnoho z nás se sešlo počátkem prosince na Menšíkové louce
u rozsvěcení Vánočního stromu a obdivovali jsme jeho krásné osvětlení. Nevím,
komu toto osvětlení vadilo natolik, že o silvestrovské noci rozřezal světelné řetězy,
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několik z nich pak zcela zničil, dokonce při ničení neváhal vylézt i na strom a ničit
kabely ve výšce okolo 3 metrů. Můj rozum tyto eskapády prostě nebere…
Jsem velmi potěšen, že i tentokrát se mohu zmínit o dalším dárci krve z naší
obce. Za 120 bezpříspěvkových odběrů krve byl oceněn Zlatým křížem II. třídy
pan Radek Artim. Věřím, že se i v dalších číslech Zpravodaje budu moci zmínit
o našich spoluobčanech, kteří takto nezištně darují krev nebo její složky a
pomáhají tak zachraňovat lidské životy.
Seznam sponzorů XIII. reprezentačního plesu obce Ludgeřovice
Provádění staveb – p. Milan Vjačka
MUDr. Erich Pudich
ORZO Security, s.r.o.- p. Teodor Reinhold
MUDr. Taťána a Jiří Kačmařovi s.r.o.
TOMPRES CZ s.r.o. – p. Filip Talaczek
Pneuservis Pieran
Stavby Škrobánek s.r.o.
Elektro Paskuda – p. Pavel Paskuda
CK Maxner – p. Radovan Maxner
ZDROJ Fryštacký – p. Alois Fryštacký
VOTOP - p. Miroslav Strachota
MOTOBAR 46 Ludgeřovice
BK Klima – p. Břetislav Kaňa
Elektromontáže Gajdečka – p. Jindřich Gajdečka
za200.cz – internet pro domácnost – p. Jan Šafarčík
El-eko Píšť – p. Jan Ondruš
České dráhy a.s.
Moravskoslezský kraj
Zahradnické služby – p. Erich Adamčík
Ateliér Herzig – p. Oldřich Herzig
Malnat – p. Jiří Janoš
HOFRI.EU – Ing. Jiří Hofrichter
Karosárna Janoš – p. Jan Janoš
GROS Hydroservis – p. Jan Gros
Manželé Monika a Kamil Kolenkovi
STRABAG a.s. – odštěpný závod Ostrava
Selský dvůr - p. Jan Ostárek a Miroslav Ostárek
Kamenické práce – Miroslav Konetzny
DUO Duha – p. Richard Janoš
Fa Richard a Marie Janošovi
HAWLIK & sons s.r.o. – p. Jiří Hawlik
Restaurace Obecní dům – p. Marek Myslivec
Manželé Edita a Přemysl Váňovi
Ing. Jan Vjačka
Salón Šárka – p. Šárka Smolková
For-home-net.cz – p. Pavel Kramný, MBA
Módní salón Iva – p. Yvona Majerová
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Pekárna M&K Šilheřovice – p. Karel Lipinský
Pekařství Velička
Auto Heller – p. Hubert Pavelek
Slavík – Technické plasty – p. Oto Slavík
KMB barvy – p. Kamil Biskup
Lékárna U sv. Mikuláše
Kosmetika OL Jana – p. Jana Olšáková
Květinářství – p. Miluše Václavíková
Vínko Konečný – p. Radek Konečný
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Motel Taxi – p. Jan Piatek
Všem sponzorům děkujeme.
V březnu:
Vážení spoluobčané,
s přibývající délkou dne a snad končící zimou se mnozí začínají zabývat stavem
svých zahrádek. Současně s tím přibývá dotazů na možnost likvidace přebytečné
zeleně a získání zahradních kompostérů. V lednovém Zpravodaji jsem se zmiňoval o
skutečnosti, že se nám pro občany Ludgeřovic podařilo získat 200 ks kompostérů o
obsahu 900 litrů. Pokud máte o kompostéry ještě zájem, prosím, abyste si
pospíšili, neboť jich zbývá již posledních cca 60 kusů. V nejbližších dnech
podáme další žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, nicméně
musíme očekávat, že při schválení dotace získáme další kompostéry pro naše
občany nejdříve v roce 2016.
Dne 6. 2. 2015 jsme na Obecním úřadě v
Ludgeřovicích přivítali vzácnou návštěvu, senátora
Senátu Parlamentu České republiky doc. MUDr.
Petera Kolibu, CSc. (ANO 2011). Společně jsme
diskutovali o možnostech vzájemné spolupráce a o
tom, co naši obec nejvíce trápí. Na závěr jsem
vyslovil přesvědčení, že spolupráce s panem
senátorem Kolibou bude stejně úspěšná, jako
s jeho předchůdcem MUDr. Petrem Guzianou.
V minulém čísle Zpravodaje jsem Vám slíbil
podrobnější rozbor z měření kvality ovzduší v roce 2014, získané z celoročního
provozu měřicí stanice ČHMÚ. Stanice byla po velmi podrobném zkoumání území
umístěna v místě, které podle pracovníků ČHMÚ nejlépe vypovídalo o znečištění
obce našimi lokálními zdroji. Výsledky určitě příliš potěšující nejsou. V loňském roce
byl limit znečištění PM10 (prachové částečky o velikosti pod 10 mikrometrů),
který činí 50 mikrogramů na metr krychlový (μg/m³), překročen v naší obci 70x.
To znamená, že více než 2 měsíce v roce překračujeme v obci limit prašnosti.
15 dnů v roce jsme pak v naší obci měli tzv. smogovou situaci, to znamená, že
limit byl překročen více než dvojnásobně (nad 100 μg/m³). Nejhorší situace byla
27. 1. 2014 s výsledkem 228,4 μg/m³! Výsledky jednoznačně ukazují, jaký vliv
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má topení v domovních kotlích, které činí podle odborných odhadů přibližně 65
– 70 % celkového znečištění ovzduší v obci. Vliv topenišť je evidentní také při
pohledu na rozložení překročení limitů během jednotlivých měsíců v roce –
v lednu 12x, v únoru 12x, v březnu 15x, v dubnu 6x a pak v říjnu 4x, v listopadu
12x a v prosinci 9x. Ve zbytku roku byl jedinou výjimkou den 1. 8. 2014, kdy
došlo k mírnému překročení prašnosti na 58,9 μg/m³. I z toho rozboru je zcela
jasné, že za znečištění ovzduší v obci nemůže žádný průmysl, ale v malé míře
vliv dopravy a jednoznačně zejména spalování nekvalitních paliv! Pevně věřím,
že se konečně podaří prosadit novelu zákona, která by měla dát úřadům možnost
důsledně kontrolovat domácí topeniště. Jinak se patrně lepšího ovzduší v topné
sezóně nedočkáme.
Když jsem se v minulém čísle Zpravodaje zmiňoval o spoluobčanech, darujících
nezištně krev nebo plazmu, doufal jsem, že budu moci ocenit i další. Jsem velmi rád,
že se tak stává hned v tomto čísle. Za 120 bezpříspěvkových odběrů byl Českým
červeným křížem oceněn Zlatým křížem II. třídy pan Stanislav Kliš. I v tomto
případě musím jménem nás všech panu Klišovi poděkovat za jeho nezištnou ochotu
pomoci.
V dubnu:
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem upozorňoval zájemce o kompostéry, aby se urychleně přihlásili
na obecní úřad Ludgeřovice se svou žádostí o jejich zapůjčení. Musím konstatovat,
že má výzva zjevně zabrala a nyní jsou již všechny kompostéry rozebrány. Další
zájemci tedy již nemohou být uspokojeni. Snad je alespoň trochu potěším zprávou,
že jsem dne 19. 3. 2015 podal novou žádost o dotaci do Operačního programu
Životní prostředí, kde bychom rádi získali finance na dalších 300 kusů kompostérů
pro občany a také traktorový nosič kontejnerů spolu s 5 kusy kontejnerů, které by
měly sloužit občanům na odkládání zeleně, větví a dalšího bioodpadu z našich
zahrad.
V loňském roce proběhl v celé ČR první ročník akce „Ukliďme Česko“. Jejím
smyslem bylo uklidit černé skládky a nepořádek. Letošní 2. ročník této akce je
celostátně naplánován na sobotu 18. dubna 2015. Přiznám se, že jsem celkem
s potěšením zjistil, že by se na území obce žádná černá skládka neměla vyskytovat,
přesto Vás všechny prosím o spolupráci. Pokud zjistíte, že se přece jen
v Ludgeřovicích nějaká vyskytuje, nahlaste mi ji buď e-mailem na
starosta@ludgerovice.cz nebo na telefonní číslo 725 141 569. Jsme připraveni se do
projektu aktivně zapojit ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ludgeřovice, Technickými
službami Ludgeřovice a jistě by se našli i dobrovolníci, kterým není lhostejné, jak
naše obec vypadá.
Dne 24. 3. 2015 jsme slavnostním odhalením pamětní desky symbolicky ukončili
výstavbu splaškové kanalizace v naší obci. V současné době probíhají poslední
úkony před jejím spuštěním do provozu, čekáme již jen na poslední povolení od
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V následujících dnech obdrží každá
domácnost speciální vydání Ludgeřovického zpravodaje zaměřené výhradně na
provozní záležitosti, týkající se právě splaškové kanalizace. Prosím, abyste toto číslo
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nevyhazovali, neboť v něm budou skutečně důležité informace. Tyto informace
budou pochopitelně veřejně dostupné také na webových stránkách obce
www.ludgerovice.cz.
V květnu:
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem Vás prosil o spolupráci, týkající se oznámení případných
černých skládek na území obce. Tyto bychom uklidili v rámci akce Ukliďme Česko. Jsem
skutečně potěšen, že se v současné době na území obce černé skládky nenacházejí.
Jediným oznámením, kterým jsme se zabývali, byla informace, že se u silnice I/56 v oblasti u
tzv. Burdíkova lesa nachází hromada trávy a větví a několik starých televizorů. Televizory
následně odvezli zaměstnanci Technických služeb. Zároveň jsem požádal Ředitelství silnic a
dálnic ČR o úklid nepořádku podél silnice I/56 v průtahu obce i dále směrem na Hlučín. Bylo
mi přislíbeno, že úklid bude proveden nejpozději do konce května v rámci běžné údržby.

Několik občanů se na mne v poslední době obrátilo se stížností na stálé přeplnění
kontejnerů na separaci papíru, plastů a skla v některých místech, zejména pak u
samoobsluhy a u mostu na ulici Vrablovecká. Preventivně jsem proto všechna
"kontejnerová hnízda" osobně objel dva dny po řádném vývozu. Hlavním problémem
se ukázal zřejmě způsob ukládání papíru a plastů do kontejnerů. Zejména u papíru
se, bohužel, často stává, že občané do kontejnerů umístí nesložené papírové krabice
a tím kontejner okamžitě zaplní (viz fotografie).
V místě u samoobsluhy je navíc zcela zřejmé,
že tyto kontejnery zaplňují v podstatě
denně papírem právě zaměstnanci
samoobsluhy, což mi potvrdili i někteří
spoluobčané (viz fotografie).
Zároveň jsem byl také upozorněn na poměrně
časté zaplňování kontejnerů tříděnými odpady
některými dalšími osobami podnikajícími v
naší obci. Na jedné straně je jistě potěšující,
že každoročně třídíme větší množství odpadu,
na straně druhé bychom byli jistě schopni
vytřídit ještě více, často však
právě „přeplněnost“ kontejnerů může některé
občany od další snahy odradit. Nyní máme
možnost množství kontejnerů pro Ludgeřovice
navýšit, rádi bychom také zvýšili celkový
počet „kontejnerových hnízd“ a tím i zvýšili jejich dostupnost pro občany. V
současnosti vytipováváme další vhodná místa pro tato hnízda a budu velmi rád,
pokud i Vy nám dáte tip na možné místo pro umístění dalších kontejnerů.
V červnu:
Vážení spoluobčané,
často z různých stran slýchávám, že děti si už dnes neumí bez počítače představit
život, že si už nejsou schopny jinak ani hrát. Vzpomínáme na to, jak jsme my
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zamlada byli celý den venku, na hřišti, v lese a co všechno jsme uměli udělat.
Málokdo však ví, že i v naší obci jsou zajímavé možnosti pro šikovné děti. Už jsem se
zmiňoval o našich mladých úspěšných sportovcích, hasičích, tanečnících nebo
hudebnících. Velmi mne však zaujal další zajímavý kroužek, který vede pan Oldřich
Herzig v naší základní škole. Jde o mladé řezbáře. V době, kdy se často na řemeslo,
bohužel, mnozí dívají jako na něco podřadného a všichni by nejraději studovali, je to
počin skutečně velmi chvályhodný. Pan Herzig je velmi zdatný řezbář a jak vidno,
dokáže děti zaujmout a naučit je rozvíjet řemeslnou zručnost. K vesnici schopnost
postavit se k práci vždy patřila, jsem proto velmi rád, že se objevují právě takoví lidé,
kteří dokáží předat mladé generaci něco ze svého umu. Nezbývá, než si přát, aby se
našlo co nejvíce mladých, kteří budou tuto tradici dále rozvíjet.

V minulých dnech se opět v Ludgeřovicích začali objevovat různí lidé, kteří
obcházejí jednotlivé domy a nabízejí všemožné služby, například změnu
dodavatele plynu, elektřiny. Možná jde pouze o shodu okolností, ale ve stejnou
dobu došlo také k vykradení několika domů. Sice jsem Vás nedávno všechny
prosil o pomoc, vzhledem k závažnosti situace tak však činím znovu. Opět Vás
proto všechny upozorňuji, že v naší obci je podomní prodej i nabízení různých
služeb zakázáno. Pokud by Vás tedy takové osoby kontaktovaly, neprodleně
nahlaste jejich pohyb na Policii ČR v Hlučíně, telefonní číslo 974 737 701 nebo
595 041 210, případně lze volat na číslo 158. V několika případech právě díky
upozornění všímavých občanů již hlídka PČR takové osoby v naší obci
prověřila a bylo s nimi zahájeno správní řízení.
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V červenci:
Vážení spoluobčané,
právě začátek prázdnin a následující dva měsíce jsou spojeny s dobou dovolených a
odpočinku. Ve škole je to však právě naopak doba, kdy sice osiří školní lavice, ale
naopak se "rozjede" stavební a údržbářská činnost. O letošních prázdninách
počítáme s kompletní rekonstrukcí odborných učeben a opravou chlapeckých toalet
ve druhém patře. Již jsme také ukončili výběrové řízení na dodavatele stavby
rekonstrukce tzv. dolní školy a díky dotaci získané z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy můžeme tuto tolik očekávanou stavbu realizovat. Postupně provedeme
rekonstrukci budovy, přístavbu oddělení Mateřské školy a revitalizaci školní zahrady,
na níž by mělo vzniknout dětské hřiště přístupné škole, školce i veřejnosti. Vše má
být hotovo do konce května příštího roku a v září 2016 opravená budova přivítá opět
školáky.
V průběhu června se v Ludgeřovicích konalo několik společenských akcí pod
hlavičkou obce. Již tradičně jsme se v Obecním domě setkali s jubilanty, tedy všemi
občany, kteří se v tomto roce dožívají 80 a více let. Nemohu opomenout koncert
Janáčkova máje, letos v netradičním nedělním podvečeru a formátu tzv. Dne
Slezských varhan. Přiznám se, že jsem měl trošku obavy, zda nedělní podvečer,
navíc ve spojení se šňůrou dalších tří koncertů posluchače osloví. O to více mne
potěšilo množství návštěvníků. V sobotu 20. 6. 2015 pak proběhl na hřišti a přilehlé
louce Den obce. Počasí sice tentokrát nebylo zcela dokonalé, přesto se však
množství návštěvníků skvěle bavilo až do pozdních nočních hodin. Všechny tyto
akce však mají společnou skvělou připravenost. Skutečně musím vyslovit velké
poděkování všem zaměstnancům obce i Technických služeb Ludgeřovice, kteří se na
jejich přípravě a hladkém průběhu podíleli. Určitě chci také poděkovat dětem a
vyučujícím Základní školy i Mateřských škol za jejich skvělá vystoupení.
Velké poděkování za reprezentaci naší obce zaslouží také člověk, který se do
Ludgeřovic přistěhoval teprve nedávno, přesto se již aktivně zapojil do dění v Klubu
důchodců, zahájil v Základní škole činnost řezbářského kroužku
a nyní reprezentoval Klub důchodců na XVI. ročníku soutěžní výstavy Šikovné ruce
našich seniorů pro radost a potěšení, který se uskutečnil ve dnech 11. 6. – 14. 6.
2015 v rámci výstavy Senior – Handicap: aktivní život 2015 na Výstavišti v Lysé nad
Labem. Získal zde ocenění za své vyřezávané hodiny. Aktivně se účastnil také
turnaje ve stolním tenise konaném v sobotu 23. 5. 2015 ve vestibulu Základní školy,
kde se naši důchodci nejen skvěle bavili, ale také ukázali, že umí aktivně sportovat.
Právě takoví lidé dokáží dění v naší obci posouvat stále kupředu.
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Kupředu už naši obec posouvat, bohužel, nebude náš kolega,
dlouholetý člen Rady a Zastupitelstva obce MUDr. Petr Bělan,
který zemřel po těžké nemoci dne 3. 6. 2015. Také jemu chci
jménem občanů Ludgeřovic ještě jednou poděkovat za jeho
aktivní práci pro rozvoj Ludgeřovic a pozůstalým vyjádřit
hlubokou soustrast.

V srpnu
Vážení spoluobčané,
jak jsem již avizoval v minulém čísle Zpravodaje, po několika letech jsme díky
získané dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mohli zahájit tolik
očekávanou rekonstrukci a přístavbu budovy tzv. „dolní školy“. V první etapě probíhá
přístavba nového oddělení mateřské školy a celková rekonstrukce budovy. Tuto
stavbu provádí společnost MV STAVBY VJAČKA, s.r.o., která podala z osmi
zúčastněných firem nejvýhodnější nabídku. V další etapě bude díky výše získané
dotaci pořízeno nové vybavení školy i školky a také upravena přilehlá zahrada, na
které vyroste nové dětské hřiště. Celková výše dotace může činit až 11.820.000,- Kč,
je však pravděpodobné, že nakonec bude díky nižší vysoutěžené částce samotné
realizace o něco menší. Určitě je však jisté, že ve školním roce 2016/2017 nám bude
budova dolní školy opět k dispozici.
Další potěšující informací pro občany jistě je skutečnost, že jsme pro naši obec
získali díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí dalších 300 kompostérů,
které budou zdarma pro občany Ludgeřovic. Vzhledem k tomu, jak rychle bylo
rozebráno předchozích 200 kusů z minulé dotace, doporučuji všem zájemcům
skutečně co nejdříve kontaktovat paní Pavlu Glacovou na odboru stavební úřad a
silniční správní úřad, kde získáte všechny potřebné informace.
Několik z Vás se mne ptalo, proč skončila sběrna v Ludgeřovicích? Vzhledem
k různým „zaručeným“ zprávám, že obec si sběrnu nepřeje a podobně, musím tyto
informace uvést na pravou míru. Předně bych chtěl podotknout, že obec nemá
s uzavřením sběrny nic společného. Důvodem bylo zejména poměrně výrazné
snížení obratu sběrny v souvislosti se zrušením platby v hotovosti za výkup železa a
barevných kovů. Dle sdělení zástupce majitele sběrny, společnosti ORC group, s.r.o.
pokles tržeb dosáhl přibližně 50 % a sběrna se tak stala ztrátovou. Sběrna byla navíc
v nájmu na soukromém pozemku, určitě tedy nedostala výpověď z obecních prostor,
jak jsem také zaznamenal. Bližší informace pro zájemce pak jistě poskytne jednatel
společnosti ORC group s.r.o. se sídlem Větrov 249/12, 725 29 Ostrava-Petřkovice.
V září:
Vážení spoluobčané,
po celé dva měsíce prázdnin probíhal v téměř celé naší obci čilý stavební a pracovní
ruch. Tentokrát se netýkal pouze obecních pozemků, ale mnohde již občané napojili
nebo napojují své nemovitosti na splaškovou kanalizaci. Ke konci srpna jsme
evidovali více než 200 Smluv o odvádění odpadních vod kanalizací, to že tyto
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nemovitosti již vypouštějí splaškové vody do kanalizace. Dalších 285 nemovitostí
mělo vydán územní souhlas a samotné napojení připravují. Z celkového počtu
přibližně 1 250 nemovitostí je to tedy již přibližně 39 % celkového stavu. Také
samotná obec intenzivně pracuje na napojení budov ve svém majetku. O
prázdninách se nám podařilo napojit budovy Základní školy a školní jídelny,
Obecního úřadu, bytového domu na ulici Nádražní a budovy, v níž sídlí Česká pošta
a Technické služby.
Další prázdninovou obecní aktivitou byla oprava povrchu ulice Vrablovecká v úseku
od mostu až po křižovatku s ulicí U Rybníků, části ulice Na Návsi od sjezdu z ulice
Markvartovická směrem k ulici Myslivecká a část ulice Nad Mlýnem. Asfaltace se
dočkala také parkovací plocha u Mateřské školy na ulici Hlučínská a připravujeme
sanaci podkladních vrstev na ulici Malá. Chci poděkovat všem občanům za trpělivost,
ohleduplnost a toleranci, se kterou přistoupili k výše uvedeným opravám. Určitě
nebylo často lehké v horkých dnech udržet „nervy na uzdě“ při komplikacích
spojených s opravami.
S nesmírným zármutkem jsme všichni přijali zprávu, že dne 9. 8.
2015 zemřel náš kolega, místostarosta obce a ředitel Základní
školy a Mateřské školy Ludgeřovice Mgr. Pavel Lokaj. Bohužel,
těžká nemoc byla příliš rychlá a krutá. Pavel do posledních chvil
intenzivně pracoval ve prospěch obce i školy, aktivně se podílel
na rozvojových projektech. O to větší šok pro nás znamenala
zpráva o jeho smrti. Ještě jednou chci vyslovit hlubokou
soustrast pozůstalým, poděkovat za vše, co pro obec vykonal a
říci:
„Pavle, budeš nám opravdu hodně chybět!“
V říjnu:
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s úmrtím pana místostarosty a ředitele naší školy pana Mgr. Pavla
Lokaje se vyrojilo mnoho dohadů a spekulací, jak to nyní bude dále. První otázka
byla zodpovězena na zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice dne 9. 9. 2015, kde
byla místostarostkou obce jednohlasně zvolena Ing. Alena Janošová. Ta také
převzala v plném rozsahu kompetence místostarosty - oblasti školství, kultury a
sociálních věcí. Určitě se však nestala zároveň ředitelkou školy. Naši školu v
současné době řídí statutární zástupce ředitele Mgr. Karel Moric a o novém řediteli
rozhodne řádný konkurz. Zájemců o pozici ředitele školy se jistě najde více, výsledky
skutečně nelze předjímat. Předpokládám však, že jméno nového ředitele bude
známo nejpozději koncem října.
Zároveň si dovolím i touto cestou poblahopřát Ing. Aleně Janošové k jejímu zvolení
do funkce místostarostky obce. Jsem přesvědčen, že to byla volba výborná a těším
se na spolupráci.
Ve čtvrtek se 3. 9. 2015 náš kostel sv. Mikuláše opět rozezněl hudbou a zpěvem. V
rámci Svatováclavského hudebního festivalu zde proběhl koncert Českého
filharmonického sboru Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy a za doprovodu
varhaníka Martina Kubíčka. Musím říci, že kdo tento koncert nenavštívil, velmi
zaváhal. Podle mne se jednalo o jeden z nejlepších uměleckých zážitků posledních
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let a závěrečné ovace téměř plného kostela byly důkazem, že jsem tento pocit neměl
pouze já. Málokdo však ví, že zejména varhanní část koncertu byla ještě dva dny
před jeho konáním ohrožena. Dřevěné části varhan totiž vlivem dlouhotrvajícího tepla
a sucha seschly a dokonce bylo nutno některé píšťaly zcela odpojit. Naštěstí i počasí
tentokrát před koncertem „zmoudřelo“ a varhany se podařilo opět naladit. Skutečně
smekám před výkonem všech, kteří se na přípravě i průběhu koncertu podíleli a
umožnili nám zažít v Ludgeřovicích další nevšední hudební zážitek.
Několik občanů se mne v poslední době také ptalo na opravu krajské silnice v úseku
od AM Café přes Petřkovice. Zde se situace trochu komplikovala v Petřkovicích, kdy
dodavatel stavby čekal na dokončení chodníků podél komunikace, což způsobilo
posunutí termínu opravy. Od konce září však toužebně očekávané práce konečně
začaly. V současné době budou opravy probíhat při částečné uzavírce. Při pokládce
finální asfaltové vrstvy však musíme všichni počítat s plnou uzavírkou komunikace po
úsecích. Veškeré práce by měly být ukončeny do konce října. Prosím tedy všechny
občany o trpělivost. Všichni víme, že dokončení oprav na průtahu Ludgeřovicemi a
Petřkovicemi je nutné. Myslím, že pár týdnů tolerance a dopravního omezení všem
řidičům nově opravená cesta bez překopů určitě vynahradí.
V listopadu:
Vážení spoluobčané,
v říjnu jsem měl možnost navštívit několik akcí, na kterých se výrazně podílely
organizace a spolky z naší obce.
Tou první byla Akce 72 hodin. Jedná se o tři dny dobrovolnických aktivit, které se v
ČR konaly již počtvrté. Kdykoliv během těchto 72 hodin (8. – 11. října 2015) se
dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či
jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů
z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. Letošní motto znělo: „Zasaď
strom třeba se starostou…“, a tak se letos především sázely stromy. Příležitosti se
aktivně chopili naši hasiči, kteří získali zdarma od České rady dětí a mládeže jeden
ze sta javorů. Akci jsme okamžitě také přejmenovali na „Zasaď strom se dvěma
starosty“, konkrétně starostou obce a starostou hasičů. Spolu s našimi velkými i
malými hasiči jsme před Základní školou tento nádherný javor mléč vysadili a věřím,
že zdárně poroste.
Aktivní byly také oba naše Kluby důchodců. Ve středu 14. 10. 2015 uspořádal Klub
důchodců Ludgeřovice bowlingový turnaj, kterého se zúčastnili zástupci KD
z Ludgeřovic, Vrablovce a Petřkovic. Velmi rád jsem poskytl poháry pro všechna
zúčastněná družstva, i když hlavním cílem byla určitě dobrá nálada, zábava a pohyb.
Hned ve čtvrtek 15. 10. 2015 jsem se pak setkal se zástupci obou našich seniorských
organizací v Hlučíně na akci Kluby klubům, které se zúčastnily Kluby důchodců
z celého Hlučínska. Nejen za sebe mohu říci, že jsem se už dlouho tak nepobavil,
jako u perfektně připravených vystoupení. Každý klub se snažil předvést to nejlepší.
Velké poděkování patří členům Klubu důchodců Vrablovec i Ludgeřovice za jejich
reprezentaci naší obce.
Nesmím zapomenout ani na již tradiční bowlingový turnaj „O pohár Selského dvora“
pro neregistrované hráče, který proběhl v sobotu 17. 10. 2015. I zde se znovu
ukázalo, že kdo se chce aktivně zapojit, ten si možnost vždy najde. Jsem velmi rád,
že to v Ludgeřovicích skutečně žije!
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V prosinci:
Vážení spoluobčané,
stejně jako v předchozích letech, i letos se dá v naší obci velmi snadno poznat
nástup „topné sezóny“. Již první podzimní ochlazení se projevilo zhoršením ovzduší
a zápachem pocházejícím z pálení téměř všeho, co hoří. Je skutečně velmi smutné,
že si tito „paliči“ neuvědomují, že svým chováním ohrožují zdraví všech. Znovu tedy
vyzývám všechny občany k zodpovědnosti.
S mým úvodním posteskem souvisí také zklamání nad účastí při besedě Dýchejme
čistý vzduch!, která se konala v úterý 3. listopadu v Obecním domě. Zde se mohli
občané dozvědět informace o plánované další možnosti získat tzv. kotlíkové dotace
sloužící k výměně starých kotlů za nové ekologičtější, o dopadech spalování
nevhodných paliv i skutečnosti, že od 1. září 2022 již nebude možné topit v běžných
kotlích na tuhá paliva, ale kotle budou muset splňovat parametry minimálně 3. emisní
třídy. Této velmi zajímavé besedy se zúčastnilo zhruba 20 občanů, což je přes
masivní informační kampaň skutečně žalostně málo. Upozorňuji tedy i touto cestou,
že Moravskoslezský kraj pravděpodobně 18. 12. 2015 vyhlásí novou výzvu k
předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020
na realizaci krajských programů na podporu výměny stávajících nevyhovujících kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech – tzv. kotlíkové dotace.
Cílem je motivovat majitele nevyhovujících zdrojů vytápění k výměně za ekologičtější
a tím ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Moravskoslezském kraji.
Celkový předpoklad je výměna přes 3 000 kotlů. Kotlíkové dotace budou určeny pro
fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Příjem žádostí o
dotace by pak měl probíhat v období od 1. února 2016 do 29. dubna 2016. Základní
informace a podmínky pro získání dotace na výměnu kotle budou uvedeny na
webové stránce kraje http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/ v sekci
KOTLÍKOVÉ DOTACE. Navíc na webové stránce obce připravujeme přímý odkaz na
tyto stránky, abychom občanům Ludgeřovic umožnili co nejsnadnější přístup ke všem
potřebným informacím.
Obec Ludgeřovice po dohodě s městem Hlučín a Městskou policií v Hlučíně
uzavřela veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude MěP Hlučín vykonávat od 1.
1. 2016 na území obce Ludgeřovice úkoly, stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o
obecní policii nebo zvláštními zákony. V praxi to tedy znamená, že od Nového roku
můžeme po dohodě využívat služeb MěP Hlučín při ochraně veřejného pořádku,
hlídkové činnosti, měření rychlosti apod. Častým problémem, který může MěP řešit,
je také například špatné parkování, které zejména v zimních měsících velmi
komplikuje situaci při zimní údržbě. Proto již v předstihu upozorňuji řidiče, aby
skutečně neodstavovali svá vozidla na ulicích, neboť převážná většina našich ulic
skutečně neumožňuje díky své malé šířce parkování žádných vozidel. Věřím, že řidiči
mou výzvu pochopí a nebudeme muset tyto přestupky v zimě řešit.
Závěrem mi dovolte poděkovat Vám všem za celoroční aktivní spolupráci při rozvoji
naší obce a popřát Vám příjemné prožití adventu i Vánoc a správný vstup do roku
2016.
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Tříkrálová sbírka 2015
Letos tato tradiční sbírka na charitativní účely u nás proběhla ve dnech 10. a 11. ledna.
V Ludgeřovicích bylo vykoledováno 132 093 Kč, což je zatím za celou dobu od roku 2001
nejvíce. O více než 5000 Kč byl překonán loňský, dosud rekordní výsledek. Na celém
Hlučínsku se letos vykoledovalo 1 861 909 Kč. Více, než v Ludgeřovicích to bylo jen
v Hlučíně a Kravařích. Všechny vybrané peníze budou využity pro charitativní a humanitární
činnosti, z toho nejvíce na činnost Charity Hlučín, která v naší oblasti sbírku organizuje. Bude
to 65% z vybrané částky, tj. 1 210 241 Kč.

Cvičení žen ve školní tělocvičně
Už od roku 1978 se ludgeřovické ženy od 15 do 80 let, pečující o svou duševní a tělesnou
kondici, scházejí každé pondělí večer v tělocvičně na hodinu kondičního cvičení a to pod
hlavičkou sportovního oddílu „Sport pro všechny“ TJ Ludgeřovice. Cvičitelkou po celou tu
dlouhou dobu je paní Daniela Vjačková. Za tuto svou dlouhodobou úspěšnou a záslužnou
činnost byla v roce 2010 na valné hromadě TJ vyhlášena osobností TJ za rok 2009. Mezi
cvičenkami je i řada aktivních členek TJ, které obětavě pomáhají při akcích na hřišti, jako
jsou pálení čarodějnic 30. dubna, dětský den s řadou soutěží atd.
V současné době se kondičního cvičení zúčastňuje 30 žen ve věku od 15 do téměř 80 let.
Pochopitelně málo kdy dovolí pracovní a rodinné povinnosti přijít najednou všem. Druh, sled
a způsob cviků mají všechny dobře nacvičený a zažitý, tempo určuje hudba a cvičitelka.
Cvičí vždy celou hodinu a to dost intenzivně. Cvičení provozují s elánem, elegantně, moc jim
sluší, je radost jejich cvičení sledovat. Tvoří dohromady nejen dobrý kolektiv cvičenek, ale
samozřejmě i kamarádek. Po cvičení si spolu často zajdou na doplnění tekutin a dámské
poklábosení do restaurace. Občas si spolu zajdou za kulturou. Je to jednoduchý, levný a
přitom účinný způsob relaxace a zlepšování kondice hodný následování.
Snímky z 25. ledna 2015:

22

23

Pan Jindřich Bařina oslavil devadesáté narozeniny
Je to člověk „desatera řemesel“. Pochází z Ostravy – Kunčic. Celý produktivní život byl
zaměstnaný u dopravního podniku města Ostravy jako řidič. Šoféroval tramvaje, trolejbusy i
autobusy. Život si zpestřoval zajímavými koníčky. Byl pilotem bezmotorových i motorových
sportovních letadel. Hrál na housle, maloval obrazy, vedl v naší škole kroužek kreslení,
v kostele pravidelně řadu let čítával slovo Boží z kazatelny. Především se však zamiloval do
zahradničení a to na celý život. Byl vášnivým pěstitelem a propagátorem nových odrůd či
kultivarů ovocných i okrasných stromů a keřů, květin, zeleniny, léčivých bylinek. Je jedním
z těch, kteří v naší obci přiměli majitelé zahrad změnit sortiment a postupy pěstování ovoce,
květin, zeleniny např. od dřívějších vysokokmenů a prastarých odrůd k moderním na
výkonných podnožích atd. Před více než 50 lety byl spoluzakladatelem ludgeřovické
organizace Českého svazu zahrádkářů. Ve škole vedl zahradnické kroužky. Seznamoval
žáky se sortimentem bylinek. V časech, kdy neexistovaly současné zahradnické obchody se
v Ludgeřovicích chodilo pro rady a rostliny k panu Bařinovi. Vždy byl velmi ochotný. Dodnes
je v naší obci váženým a uznávaným odborníkem na zahradničení a váženým členem
zahrádkářského spolku.
Pan Jindřich Bařina se 1. února 2015 dožil 90 let. V současné době jsou i s manželkou
klienty Domova pokojného stáří sv. Mikuláše u kostela, kde se zotavují po zlomeninách
kyčelních kloubů a neduhů vysokého věku. Druhého února jej tam navštívili tři členové místní
organizace zahrádkářů pánové Bruno Drobík (předseda), František Selzer a Adolf Vjačka,
aby mu k významnému životnímu jubileu gratulovali, popřáli vše dobré, poděkovali za
spoustu práce, kterou pro zahrádkáře udělal. Také mu přinesli drobné dárky. Pan Bařina se
velmi živě zajímal o současné dění a plány spolku, celá návštěva probíhala ve velmi živém a
zajímavém hovoru.
Přejeme panu Bařinovi, aby se brzo zotavil, aby mu zlepšené zdraví dovolilo se ještě aspoň
procházet po milované zahradě a tam sledovat jak vše roste, kvete, voní, zraje….
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Včelař pan Helmut Schmied
Ludgeřovický občan a úspěšný chovatel včel pan Helmut Schmied je znám a uznáván mezi
včelaři po celé republice jako propagátor moderních včelařských metod a účinného boje
s nemocemi včel, které ohrožují včelařství po celém světě. Jeho práci koncem minulého roku
ocenilo předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů udělením čestného
uznání za zásluhy o rozvoj včelařství v České republice. Gratulujeme!

Hlučínská spisovatelka paní Jana Schlossarková vyprávěla žákům 8. třídy
Byla to jedna z řady akcí obecní knihovny. Konala se 27.2.2015. Paní spisovatelka už
napsala 14 půvabných knížek o lidičkách na Hlučínsku, většinou v hlučínském nářečí.
Žákům zábavným a zajímavým způsobem povídala o událostech a životě lidí na Hlučínsku
ve 20. století. Všechny velmi zaujala. Byl to pro ně ten nejlepší způsob nenásilného
doplňování znalostí o rodném kraji.
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Slavnostní ukončení stavby splaškové kanalizace v Ludgeřovicích
Dne 24.3.2015 se před obecním úřadem k tomu sešli zástupci institucí, firem a úřadů, které
se podílely na zdaru této mimořádně náročné ekologické stavby. V krátkém proslovu starosta
obce Mgr. Daniel Havlík shrnul fakta o přípravě a průběhu stavby a poděkoval všem, kteří se
o její zdar zasloužili. Za generálního dodavatele, firmu Hochtief, promluvil Ing. Martin
Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava. Ten zejména vzpomněl mimořádně
obtížně geologické podmínky, které museli stavbaři zvládnout. Pak oba tito řečníci spolu
odhalili pamětní desku o stavbě.
Slavnost byla ukončena přátelským setkáním v atriu a jídelně školy s pěkným vystoupením
žáků školy.
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Noc s Andersenem
V budově obecního úřadu, zejména pak v obecní knihovně 12 dětí ve věku kolem 10 let
strávilo kouzelný podvečer 27.3.2015 a celou noc až do rána 28.3.2015. Účastnily se tam
akce pro děti, která je každoročně organizovaná v knihovnách po celém světě s odkazem na
světoznámého autora pohádek jako „Noc s Andersenem“. V naší knihovně se konala už
pátým rokem. Pracovnice obecního úřadu Vlasta Bortlíková a Lenka Jurečková s dcerou,
jako průvodkyně nocí i letos dětem připravily zajímavý program na téma podle knih Karla
Maye o indiánech. Ribana paní Lenka Jurečková, její dcera jako Nšoči a Vinetou Mgr.
Daniel Havlík – starosta obce byli příslušně nastrojeni. Děti se od nich dověděly, jak to
vlastně s indiány po objevení Ameriky Kolumbem bylo, jak se museli bránit proti chamtivosti
a zločinnosti některých evropských dobyvatelů. Také, jak to bylo se spisovatelem Karlem
Mayem, který sice v Americe nikdy nebyl a nikdy také žádného indiána neviděl, přesto však
podle toho, co nakreslili, napsali a nafotografovali jiní, napsal o nich kouzelné knížky známé
po celém světě. Děti si hrály, četly, recitovaly, zpívaly, soutěžily, hrály různé hry. Vše se
točilo kolem přípravy na hledání tajemného indiánského pokladu. Museli si také možnost
hledání pokladu zasloužit plněním různých úkolů. Po společné večeři v zasedací místnosti
obecního úřadu se daly po setmění do hledání pokladu ukrytého na neznámém místě
budovy. Zažily přitom i trochu strachu z tmavých koutů, ve kterých byla nastražená různá
překvapení a pak i velkou radost z nálezu pokladu. Ke spánku na karimatkách rozložených
na podlaze knihovny ulehly až po půlnoci. Druhý den ráno ještě venku před obecním úřadem
zavěšovaly na „kouzelný strom pohádkovník“ papírové ozdoby, které v noci vytvořily a
pokreslily. Také se společně fotografovaly. Domů se po snídani vracely plné zajímavých
dojmů a zážitků. Určitě se už těší na příští „Noc s Andersenem“.
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Beseda se spisovatelkou Annou Malchárkovou
Beseda se konala v obřadní místnosti obecního úřadu 8. dubna 2015. Organizovala ji obecní
knihovna. Besedy se zúčastnily zejména členky Klubu důchodců Ludgeřovice. Spisovatelka
31

Anna Malchárková (65 let) je z Dolního Benešova, píše knihy o lidech na Hlučínsku.
Původně se je snažila psát hlučínským nářečím. Brzy však zjistila, že v něm chybí mnoho
slov neodmyslitelně patřících k současné době. Píše proto spisovnou češtinou a hlučínské
nářečí používá jen v krátkých větách přímé řeči. Její poslední dílo se jmenuje „Vyhnalovec“.
Vyhnalovec je v její knize samota v poli. Její obyvatelé se v době před rokem 1920 živili
pašováním. Možnost jiného výdělku tehdy nebyla pro mnoho lidí Hlučínska veškerá žádná.
Hlučínsko tehdy bylo součástí Německa, stejně jako Chalupki (tehdy Annaberg) dnes patřící
do Polska. Pašovalo se zejména na hranici mezi Německem a Polskem, ta byla několik
kilometrů východně od současné, a na hranici mezi Německem a tehdejším Rakousko –
Uherskem, ta zde probíhala po řece Odře. Kromě potravin se například pašovaly i koně, na
těch se dalo vydělat nejvíce. Pašování nebylo bez rizika. Rodiny, které se tomuto způsobu
obživy věnovaly, žily zvláštním životem. O tom všem paní spisovatelka píše. Byla to velmi
zajímavá beseda.
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Beseda s cestovateli Márovými
Byla pro žáky základní školy, konala se ve školní jídelně 16.4.2015. Tato známá
cestovatelská rodina manželů Jiřího a Aleny Márových procestovala se svým synem Jirkou,
upoutaným na invalidní vozík, už 6 světadílů a i v příštích letech chtějí v cestách po světě
pokračovat. Své zážitky si nenechávají pro sebe. Otec Jiří už o nich napsal 9 knih.
Pořádají zajímavé besedy. Tentokrát to bylo o jejich poslední cestě a to po Evropě, kde
s nimi byla i jejich dcera Monika. Otec Jiří Mára o této cestě napsal knihu Střípky z Evropy.
Ve školní jídelně mluvili o svých zážitcích v Rakousku a ve Francii. Své povídání doplnili
řadou fotografií a videí. Byla to opravdu zajímavá beseda, žáci tiše a pozorně naslouchali.
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Tradiční vítání občánků
Konalo se v obřadní místnosti obecního úřadu 18.4.2015. Vítány byly děti narozené během
uplynulého roku, byli to Alexandr, Anežka, Anna, Daniel, David 2x, Evelína, Filip, Gabriela,
Hugo, Isabela, Jiří, Julie, Karolína, Marek, Martin, Mathias, Monika, Nela, Pavel, Sebastián,
Šimon, Tereza, Tomáš, Valentýna, Viktorie, Vojtěch, celkem 27 dětí, z toho 15 chlapečků a
12 děvčátek. Všem zazpívali, zahráli a recitovali žáci druhé třídy vedené paní učitelkou
Mgr. Kateřinou Dočárovou. Slavnostní promluvu měl místostarosta obce Mgr. Pavel Lokaj.
Přítomní rodiče se podepsali do pamětní knihy, převzali gratulace a dar obce 2000 Kč za
vítané dítě. Také byly pořízeny fotografie na památku. Celou slavnost doprovázeli hudbou
(klávesy, housle) učitelé hudební školy z Hlučína. Květinovou výzdobu a kytičky pro maminky
darovalo květinářství paní Miluše Václavíkové. Byla to krásná slavnost.
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Vedoucí představitelé obce uctili památku obětí 2. světové války
Starosta obce Mgr. Daniel Havlík, místostarosta Mgr. Pavel Lokaj a tajemník obecního úřadu
Mgr. Ing. Jindřich Hudeček položili 29.4.2015, tj. v den, kdy byla před 70 léty osvobozena
naše obec, kytici k pomníku obětem 2. světové války na místním hřbitově. Uctili tak památku
všech, kterým tato strašná válka vzala život, ať už zahynuli na frontách, v zajateckých
táborech nebo jako civilisté. Zvláště si pak připomněli oběti z naší obce, na jejichž
symbolickém hromadném hrobě je pomník postaven.
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Stavění obecní májky na Menšíkové louce odpoledne 2.5.2015
Postarali se o to ludgeřovičtí hasiči a jako diváky si k tomu pozvali občany obce. Také se ve
spolupráci s obc postarali o lavice a stoly k posezení, o stánky s občerstvením, o
diskotékovou hudbu, o možnost povožení dětí na živém koni.Přišel i starosta obce. Ten
všechny přivítal a pak se aktivně zapojil do stavění májky. Počasí bylo slušné, lidí přišlo dost,
vše probíhalo podle plánu, májka byla řádně nazdobena a úspěšně vztyčena. Přítomní se
pak bavili až do večera.
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Z besedy se spisovatelem Janem Opatřilem
Konala se ve školní jídelně 15.5.2015. Tento mladý spisovatel byl dosud znám svými
půvabnými povídkami či pohádkami o kapříku Mertlíkovi a jeho druzích, určených pro menší
děti. V posledních několika letech zabrousil do světa hororu a napsal řadu strašidelných
povídek, ty sestavil do knih „Hororové povídky“ a „Děsuplné povídky“, o nichž beseda byla.
Vzhledem k tématu se besedy zúčastnili jen starší žáci. Beseda začala skutečně hororově.
Začala hrát temná hudba a do jídelny vstoupil zcela zahalený mnich či poustevník s velkou
rozžatou svíci v rukou. Postavil se před publikum a začal plivat „krev“. Poté beze slova zase
odešel. Teprve pak se spisovatel vrátil, tak jak ho známe, tj. ve sportovním s čepicí na hlavě
a s úsměvem ve tváři. Přečetl dětem strašidelnou povídku o malém chlapci, který byl vylákán
do strašidelného lesa, kde se setkal se svými již dávno mrtvými předky a kde se dověděl, že
jeho dědeček byl hrozný člověk, který způsobil smrt řadě lidí. Pak autor s dětmi diskutoval o
tom, co to je zlý člověk. V této besedě se dostali např. až k tématu holokaustu. Byla to
zajímavá a poučná beseda.
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Tradiční burza výpěstků na moštárně
Místní organizace Českého svazu zahrádkářů ji každoročně pořádá v polovině května, letos
16.5.2015. Členové zahrádkářského svazu zde nabízeli se svých přebytků vlastnoručně
vypěstované sazenice zeleniny a květin, také okrasných keřů. Nabídka byla letos velká,
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přišlo i hodně zájemců, kteří si zde velmi levně pořídili rostliny pro vysazení ve svých
zahrádkách.
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Důchodci hráli turnaj ve stolním tenisu
Klub důchodců Ludgeřovice pořádal za podpory Obce a školy pro své členy i členy okolních
klubů turnaj stolního tenisu 23.5.2015 na chodbě základní školy. Zájemců bylo více, ale ke
hracím stolům se jich odvážilo sedm z KD Ludgeřovice a Vrablovec. Akce se vydařila,
všichni věří, že nebyla poslední, že to byl začátek dlouhodobé tradice. Zde je tabulka
výsledků:
Musálek

Umístění

1:2

0:2

5

0:2

1:2

0:2

7

0:2

2:1

0:2

0:2

6

2:0

---

2:1

1:2

0:2

3

2:0

1:2

1:2

---

1:2

0:2

4

2:1

2:1

2:0

2:1

2:1

---

0:2

2

Musálek

2:0

2:0

2:0

2:0

2:0

2:0

---

1

Umístění

5

7

6

3

4

2

1

---

Trávničková

Trdlica

Bindáč

---

2:0

2:1

1:2

0:2

Trdlica

0:2

---

0:2

0:2

Bindáč

1:2

2:0

---

Vojevoda

2:1

2:0

Dudek

2:0

Herzig

Trávničková

Vojevoda
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Dudek

Herzig

Beseda s malířem Adolfem Dudkem
Tato akce obecní knihovny pro žáky 1. třídy základní školy se konala 29.5.2015. Známý
ilustrátor dětských knížek a časopisů jich už vydal mnoho desítek. Jsou u dětí mimořádně
oblíbené. S dětmi to opravdu umí, po celou hodinu besedy z něj nespustily oči. Byla to
půvabná hodina, všichni si užili hodně veselí a smíchu.

47

Kácení obecní májky
Akce kácení obecní májky, postavené na Menšíkové louce, se konala 30.5.2015.
Organizovali ludgeřovičtí hasiči ve spolupráci s obcí a místními technickými službami. Byla
připravena velká slavnost s hudbou a bohatým občerstvením. Počasí se však pokazilo,
dostavily se silné přeháňky. Lidí proto přišlo mnohem méně a dost jich i odešlo. Ti, kteří
vydrželi, nelitovali. Kácení bylo určitě zajímavé. Rubat začal starosta obce Mgr. Daniel
Havlík, pokračovala světová královna krásy neslyšících za rok 2014 Bc. Lýdia Svobodová,
členka delegace z družebního města Tisovec na Slovensku. Májku pak dorazili hasiči.
Zejména mladí hasiči se chtěli s královnou krásy fotografovat na památku, některým se to i
podařilo. Nechyběl ani obvyklý přípitek, prostě bylo veselo.
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Setkání pětasedmdesátníků – spolužáků z Ludgeřovic a Markvartovic v Obecním
domě.
Konalo se 30.5.2015. Dostavilo se jich kolem třiceti, byli mezi nimi i ti o rok nebo dva starší,
kteří z různých důvodů chodili do školy s ročníkem 1940. Jako obvykle se vzpomínalo,
fotografovalo a hlavně se hezky povídalo. Bylo to příjemné setkání, všichni věřili, že zdaleka
není poslední.
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Nová botanická zahrada v areálu základní školy byla slavnostně otevřena
Dne 1.6.2015 se k tomu sešli zástupci vedení obce, rodičovského sdružení, projektanta a
krajského úřadu. Všem zazpívali žáci školy, byla přestřižena páska, starosta obce a ředitel
školy pronesli krátké proslovy. Pro vybudování botanické zahrady byla využita dotace Kraje
z operačního programu na zlepšení životního prostředí. Zahrada bude sloužit jak pro školní
výuku, tak i pro veřejnost.
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Setkání osmdesátníků
Spolužáci z Ludgeřovic a Markvartovic, narození v roce 1935, se 5.6.2015 sešli v restauraci
u kostela aby společně zavzpomínali na těch dlouhých 80 let svého života. Ti ludgeřovičtí
měli dilema. Současně se totiž v Obecním domě konalo setkání seniorů, na které je pozval
starosta obce. Přednost nakonec dostala skutečnost, že osmdesát mají jen letos, kdežto na
setkání seniorů mohou jít i v příštích letech. Osmdesátník Ing. Erich Havlík však stihnul obojí,
jen na fotografování se spolužáky přišel pozdě. Na společné foto jsem jej proto přimontoval.

Terénní závod automobilových modelů
Pořádal klub RC Truck Trial Ludgeřovice 20.6.2015 na dráze v areálu ludgeřovické základní
školy. Podle přesných pravidel projíždí závodník svůj dálkově řízený model po složité
závodní dráze. Za každé pochybení, např. za dotek kontrolní branky, mu rozhodčí připisují
trestné body. Vyhrává ten s jejich nejmenším počtem. Závod je zajímavý, závodník, chce-li
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být úspěšný, musí mít kvalitní „stroj“ i ovládací jednotku, musí být velmi zručný a mít pevné
nervy. Je to zajímavý závod pro závodníky i diváky, věk nerozhoduje.
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Ze slavnostního ukončení školního roku
Konalo se ve vestibulu ZŠ a MŠ Ludgeřovice 25.6.2015. Pro žáky prvních až osmých tříd a
jejich rodiče si spolužáci připravili zajímavá vystoupení. Nejlepším žákům byla předána
ocenění školy. Hezké prázdniny všem popřáli ředitel školy a zástupci vedení obcí
Ludgeřovice a Markvartovice. Pak se už děti radostně rozběhly na prázdniny.
Po krátké přestávce se opět vestibul zaplnil těmi žáky, kteří letos absolvovali poslední, tj.
devátou třídu a po prázdninách začnou studovat na vyšších školách. V hojném počtu přišli i
jejich rodinní příslušníci. Deváťáci pro všechny přítomné připravili zajímavou a vtipnou
prezentaci o svém chození do školy od té mateřské až po devátou třídu, koncipovanou jako
fiktivní hokejové utkání Česko – ZŠ Ludgeřovice na mistrovství světa IIHF 2015. Slavnost
pokračovala předáním vysvědčení s pasováním deváťáků na absolventy školy jejich třídními
učiteli. Nechybělo poděkování učitelům, předávání drobných dárků a květin. Nakonec
absolventům blahopřáli a úspěšné další roky jejich života popřáli ředitel školy Mgr. Pavel
Lokaj, starosta obce Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík, starosta obce Markvartovice Ing. Pavel
Myslivec s ředitelkou ZŠ Markvartovice Mgr. Šárkou Kubišovou a také dřívější ředitelka ZŠ
Ludgeřovice Mgr. Helena Pipreková. Byla to krásná slavnost.
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Klub důchodců Ludgeřovice přivítal léto
Už tradičně se jeho členové k vítání sešli v areálu moštárny ludgeřovických zahrádkářů.
Letos to bylo 26.6.2015 odpoledne. Počasí přálo, nepršelo, ani příliš nepálilo slunce.
Připravili si bohatý sortiment občerstvení, tradičně také douzovali klobásy. Účastníků bylo
kolem stovky, všichni se výborně bavili až do tmy. Byla to vydařená akce.
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O prázdninách panuje v ludgeřovické základní škole čilý stavební ruch
Pracují tu zedníci, instalatéři, obkládači, podlaháři, elektrikáři, malíři, natěrači atd. Úplnou
přestavbou a modernizací prochází celý soubor sociálního zařízení (WC, umývárny)
v horním podlaží školní budovy. Stavebními úpravami prochází i některé specializované
učebny, např. počítačová. Jako každým rokem i letos se řada tříd a chodeb bude malovat a
natírat. Nakonec čeká školu veliký úklid. Vše se pochopitelně musí stihnout do konce
prázdnin, tak, aby žáci i učitelé našli při slavnostním zahájení nového školního roku svou
školu čistou a krásnější než před prázdninami.
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Ludgeřovičtí chovatelé poštovních holubů mají za sebou bohatou sezonu
O posledním červencovém dni se sešli v ludgeřovickém areálu chovatelů se svými kolegy
z okolních obcí, aby své holuby, tentokrát celkem 360, připravili na přepravu do Rokycan
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k letos dvacátému závodu dospělých holubů. Byl to poslední závod letošní sezony. Druhý
den ráno, tj. 1. srpna, byli holubi v Rokycanech vypuštěni a už před polednem ti nejlepší
doletěli domů.
Ludgeřovický spolek holubářů je už dlouhá léta velmi aktivní a úspěšný. Spolupracuje
v rámci tzv. oblasti Hlučín s chovateli z Hlučína, Darkoviček, Místku, Nové Bělé, Paskova,
Třebovic. Celkem je takto sdruženo 95 holubářů, kteří společně posílají v klecích své
poštovní holuby nákladním autem dvacetkrát ročně na závody.

63

Z hasičských soutěží na Menšíkové louce
Již tradičně jsou v srpnu ludgeřovičtí dobrovolní hasiči pořadateli soutěží TFA a to Mladého
hasiče a soutěže Firefighers Challenge pro dospělé hasiče. Letos se konaly za horkého
počasí 15.8.2015. Tato akce je tradičně podporována obcí Ludgeřovice. Soutěžící přišel
pozdravit starosta Ludgeřovic Mgr. Daniel Havlík.
Úkolem soutěžících je absolvovat předepsaným způsobem soutěžní dráhu se sedmi úkoly
v co nejkratším čase.
Soutěž TFA Mladého hasiče proběhla dopoledne. Celkem soutěžilo19 dívek a chlapců
v kategoriích juniorky 12 – 15 let, junioři 12 – 15 let, dorostenky 16 – 18 let, dorostenci
16 – 18 let z Bobrovníků, Darkovic, Děhylova, Hlučína, Ludgeřovic, Markvartovic, Ostravy –
Zábřehu, Příbora a Strahovic.
Odpoledne proběhla soutěž Firefighers Challenge. Soutěžilo 15 dvoučlenných družstev
mužů z Bobrovníků, Bohuslavic, Darkovic, Karviné – Ráje, Liptovské Kokavy (SR), Liptovské
Porúbky (SK), Ludgeřovic, Metylovic, Ostravy – Petřkovic, Pusté Polomi, Stonavy, Turzyczky
(PL), a 4 dvoučlenná družstva žen z Lačnova, Ludgeřovic, Stonavy. Pro všechny soutěžící to
bylo fyzicky hodně náročné. Teplota byla kolem +30°C, bylo dusno, soutěžili v těžkém
hasičském oblečení s přilbou na hlavě a s dýchacím přístrojem na zádech. Po absolvování
poslední ze sedmi úkolů byli opravdu unaveni.
Vysokou úroveň měly jak soutěže samotné, tak i organizace celé akce. SDH Ludgeřovice si
za to zaslouží velké uznání. Výsledky najdete na webu http://hasici-ludgerovice.g6.cz/.
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Zahájení nového školního roku
Za horkého slunečného dne se ve velké školní chodbě 1. září 2015 sešli v 8 hodin žáci a
jejich učitelé, aby slavnostně zahájili školní rok. Byla tu i řada rodičů žáků a čestní hosté.
Slavnost byla zahájena minutou ticha za zesnulého ředitele školy Mgr. Pavla Lokaje. Pak ke
všem přítomným postupně promluvili zástupce ředitele školy Mgr. Karel Moric, starosta obce
Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík, ludgeřovický farář Mgr. Václav Koloničný a předseda
SRPDŠ Ing. Pavel Borek. Všichni přáli žákům i jejich rodičům úspěšný školní rok v
naší krásné, moderně vybavené škole. Pak pět žáků všem zpívalo, recitovalo a hrálo.
Nakonec si třídní učitelé postupně odvedli své žáky do tříd.
V 9 hodin přišli do školy se svými rodiči ti nejmladší, zapsaní do 1. třídy, aby školní docházku
zahájili slavnostním pasováním na prvňáčky. Promluvili k nim čestní hosté a pak je žáci
vyšších tříd potěšili veselým povídáním a každého velkou šerpou pasovali na prvňáčka. Paní
učitelky dvou letošních prvních tříd si pak odvedli své prvňáčky do tříd, kde se všichni prvně
posadili do školních lavic a uslyšeli první slova od své paní učitelky. Z povzdáli vše sledovali
dojatí rodiče. Byla to moc pěkná slavnost.
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Pasování nových mladých čtenářů v obecní knihovně
Tato už tradiční akce se konala 11.9.2015. Paní učitelky přivedly do knihovny žáky obou
současných druhých tříd naší základní školy, bylo jich přes čtyřicet. Pasování provedl
starosta obce Mgr. Daniel Havlík jako „rytíř knihomol“. Asistovala mu knihovnice paní Jana
Baránková jako „královna pohádka“. Každý adept na nového mladého čtenáře musel
prokázat své čtenářské umění přečtením věty z pohádkové knihy. Všem se to podařilo, všem
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rytíř knihomol proto přiznal právo být pasován. Při aktu pasování pasovacím mečem musel
každý přísahat, že bude plnit povinnosti čtenáře podle pasovací listiny, kterou mu spolu
s knihou pohádek dala královna pohádka. Také se nakonec všichni společně fotografovali.
Byla to hezká slavnost.
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Diamantová svatba manželů Návratových
Manželství Alfonse a Hildegardy Návratových už trvá 60 let. Oba již před několika lety
překročili osmdesátku, stále jsou plní života. V sobotu 26.9.2015 toto významné jubileum
společně s rodinou a přáteli oslavili. Manželé Návratovi celý život tvrdě pracovali jak
v zaměstnání, tak i doma. Přivedli na svět a dobře vychovali dva syny, ti jsou také velmi
pracovití a zruční, úspěšní v zaměstnání i jako otcové rodin. Diamantoví manželé mají 3
vnuky stejně pracovité a úspěšné jako jejich rodiče a prarodiče, ti mají také jednu malou
pravnučku.
Oslavu ráno zahájila u domu Návratových dechovka, pak se všichni odebrali k děkovné mši
svaté do kostela. Svatební hostina se konala v AM Caffé v dolních Ludgeřovicích.
Diamantoví manželé oslavili své jubileum hezky, vesele i důstojně. Přejeme jim ještě dlouhou
řadu let spokojeného společného života a dobrého zdraví. Jsou velmi dobrým příkladem pro
všechny ostatní dvojice.
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Beseda s cestovateli Vackovými
Manželé Monika a Jirka Vackovi už procestovali celou řadu zemí po celém světě a to ze
značné části na kolech. Dne 9.10.2015 přišli žákům naší školy vyprávět, tentokrát o své
cestě do Karibiku, konkrétně na Kubu, Jamajku, Dominikánskou republiku v roce 2009. Bylo
to povídání velmi zajímavé se spoustou na plátno promítaných fotografií. Cestovatelé přišli i
se svým ročním synem, mají v současné době doma dvě malé děti, takže musí své
cestování na několik let přerušit. Tuto přestávku využívají tak, že o svých cestách a zážitcích
na nich píší a besedují.
Během besedy žákům několikrát zdůraznili a na faktech a fotografiích dokumentovali, že si
my, obyvatelé střední Evropy žijeme o mnoho lépe, bohatěji, svobodněji a bezpečněji než
velká většina obyvatel zeměkoule. Byla to zajímavá a poučná beseda o lidech v těchto
zemích, o jejich životě, o tamní historii a přírodě. Žáci s velkým zájmem poslouchali. Besedu
organizovala Obecní knihovna.

Starosta obce a ludgeřovičtí dobrovolní hasiči v čele s jejich starostou spolu zasadili
před základní školou strom
Tímto činem se účastnili celorepublikové akce „Projekt 72 hodin - Zasaď strom třeba se
starostou…“ organizovaný Českou radou dětí a mládeže, jejíž smyslem je zapojit co nejvíce
mladých lidí do smysluplné a všem prospěšné akce.
K akci se sešli 9.10.2015 a dali se do díla. Místo sázení už bylo po dohodě se školou určeno.
Nejdříve šetrně vykopali keř magnolie, který bude přesazen na jiné místo, pak vykopali
potřebnou jámu, řádně ji zavlažili a strom (javor mléč) zasadili, zatloukli opěrné kůly, strom
k nim přivázali, pověsili cedulku s popisem a nakonec řádně zalili. Spolu se starostou obce
Mgr. Danielem Havlíkem, starostou hasičů Josefem Pudichem a zástupcem ředitele školy
Mgr. Karlem Moricem, sadili členové hasičské zásahové jednotky a zejména pak družstvo
hasičského dorostu, všichni s velkým elánem.
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Drakiáda u rybníků
Konala se u čtvrtého ludgeřovického rybníka 10.10.2015. Pořádal Klub turistů Ludgeřovice a
Škopek (neformální skupina kamarádů, kteří společně sportují a věnují se i jiným bohulibým
činnostem). Byla určena především pro děti a jejich rodiče. Na akci přišlo se svými draky 23
dětí. Soutěžily o to, komu drak vystoupá nejvýše, také o to, jak pěkně lítá a jak je hezký.
Některým drak vystoupal hodně vysoko, určitě hodně nad 100 metrů, některým jen několik
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desítek metrů, některým drakům se do vzduchu moc nechtělo a drželi se hodně blízko země.
Některým lítal drak tak divoce, až se utrhnul a zmizel někde mezi stromy. Všechny děti se
přitom na čerstvém vzduchu dobře bavily a s nimi i jejich rodiče. Pořadatelé slavnostně
vyhlásili výsledky, účastnický diplom a drobný dárek dostali všichni soutěžící. Také připravili
pro všechny občerstvení a zapálili táborák. Bylo to hezké, veselé a uvolněné odpoledne.
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Soutěž klubů důchodců v bowlingu 14.10.2015
Pořadatelem byl KD Ludgeřovice. Soutěžilo se na dráze v Selském dvoře, účastnila se tři
osmičlenná družstva a to z KD Ludgeřovice, KD Vrablovec a KD Petřkovice. Zvítězilo
vrablovecké družstvo, druhé bylo ludgeřovické a třetí petřkovické. Jejich kapitáni se
fotografovali s poháry věnovanými starostou obce. Nejlepším hráčem byla členka
petřkovického družstva. Byla to pěkná soutěž i sympatické setkání členů klubů.
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Schůzka zástupců čtrnácti ludgeřovických spolků s vedením obce a s úředníky
obecního úřadu
Tradičně se taková schůzka koná na podzim každého roku. Letos to bylo 14.10.2015
v zasedací místnosti obecního úřadu. Za vedení obce se účastnila místostarostka Ing. Alena
Janošová. Na schůzce se vyměňovaly informace o záměrech a plánech spolků v příštím
roce a o jejich spolupráci s obcí. Schůzka byla přínosná pro obě strany.
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Tradiční vítání občánků
Konalo se v obřadní místnosti obecního úřadu 17.10.2015. Vítány byly děti narozené během
uplynulého i letošního roku, byli to Adam, Alex, Alžběta, Amálie, Barbora, Daniela, David,
Ellen, Filip, Jakub, Jan, Jiří, Julie, Lukas Eduard, Lucie, Marek, Marie, Michaela, Ondřej,
Štěpán, Tomáš, Václav, Veronika, Vojtěch, celkem 24 dětí, z toho 14 chlapečků a 10
děvčátek. Byly mezi nimi dvojčátka Adam a Vojtěch Dvořákovi. Všem zazpívali a recitovali
žáci druhé třídy vedené jejich učitelkami Mgr. Marií Schmidtovou a Mgr. Alenou
Rajnochovou. Z prostorových důvodů byly děti vítány za sebou ve dvou skupinách, v první
vítal starosta obce Mgr. Daniel Havlík, ve druhé místostarostka Ing. Alena Janošová.
Přítomní rodiče se podepsali do pamětní knihy, převzali gratulace a dar obce 2000 Kč za
vítané dítě. Pokud přišli i starší sourozenci vítaných dětí, dostali také maličký dárek. Také
byly pořízeny fotografie na památku. Celou slavnost doprovázeli hudbou (klávesy, housle)
učitelky ZUŠ z Hlučína. Květinovou výzdobu a kytičky pro maminky darovalo květinářství
paní Miluše Václavíkové. Byla to krásná slavnost.
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Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou
Tato mladá a velmi sympatická žena píše knížky pro menší děti, zejména pro ty předškolního
věku, kterým je musí číst dospělí, i pro ty, které se už číst ve škole naučily. Už jich napsala a
vydala přes dvacet. Její knížky jsou půvabně veselé, plné kreseb a obrázků od různých
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autorů. Začínala psaním do časopisů pro děti a píše do nich stále. Dne 22.10.2015
besedovala v naší obecní knihovně s žáky prvních tříd. Dětem se beseda velmi líbila, paní
spisovatelka s nimi krásně „blbla“.

Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem
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Konala se v obecní knihovně 5.11.2015, byla pro žáky prvních tříd základní školy. Spisovatel
Jan Opatřil píše krásné knížky zejména pro menší děti. Jsou většinou o rybách a z toho
napsal čtyři o kapříkovi Metlíkovi, o jeho životě, kamarádech i nepřátelích. Sám si je také
ilustruje. Jsou opravdu hezké a také umí o nich krásně vyprávět. Děti jej za to milují.
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Poslední povrch vozovky dotčený loni dokončenou stavbou splaškové kanalizace
opraven
Jde o úsek ulice Hlučínská od Dolní školy až po hranici s Petřkovicemi. Loni nemohl být
opraven, protože se tam budovaly a dokončovaly kanalizační stoky jako poslední a čerstvě
zasypané rozsáhlé výkopy ještě mohly sedat. Finální asfaltace povrchu na tomto úseku byla
dokončena 8.11.2015. Všechny vozovky silnic a ulic v naší obci tak nyní jsou v nejlepším
stavu v historii.
Ke dni 8.11.2015 byla současně dokončena finální asfaltace i v navazujícím úseku silnice
přes celé Petřkovice až k napojení na silnici I/56. Tento úsek byl dlouho rozkopán velkými
opravami a výměnami inženýrských sítí a zastávek autobusů. Konečně se zase dá bez
problémů přes Petřkovice jezdit.
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Výstava krásných ptáků
Tuto tradiční každoroční podzimní výstavu, v pořadí už čtyřiadvacátou pořádali Základní
organizace českého svazu chovatelů Ludgeřovice a Klub barevných a postavových kanárů –
K2 Ostrava. Konala se v ludgeřovickém areálu chovatelů ve dnech 14. a 15. 11.2015 jako
klubová výstava kanárů a exotického ptactva a dále jako mistrovství klubu chovatelů kanárů
– K2 Ostrava. Patronem výstavy byla Obec Ludgeřovice. Vkusnou výzdobu výstavní
místnosti tradičně zajistili žáci základní školy svými výkresy.
Vystaveno bylo 197 barevných kanárů, 72 postavových kanárů, 57 kříženců a 10 párů
papoušků. Vystavovatelů bylo celkem 30, mezi nimi i z Polska a Slovenska. Vystavené ptáky
hodnotili v předvečer otevření výstavy 3 posuzovatelé, po jednom z Polska, Slovenska a ČR.
V jednotlivých kategoriích vyhodnotili první 3 místa, u kanárů chovatele - Mistra klubu a
Šampiona klubu. Vše je dokumentováno v přehledném katalogu výstavy.
Byla to krásná velká výstava, místní chovatelé si za ni zaslouží velké uznání.
Na prvním snímku jsou ludgeřovičtí chovatelé (zleva) Arnošt Vraník, chovatel kanárů a
poštovních holubů, ocenění získal za kolekci čtyř kanárů barvy červený kobalt neintenzivní a
stal se Mistrem klubu, Jindřich Svoboda, chovatel poštovních holubů, který má holubník
přímo v areálu chovatelů a prakticky denně kontroluje stav areálu, Rudolf Wiaczka, chovatel
papoušků, jehož pár papoušků červenokřídlých zvítězil.
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Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu na Menšíkové louce
Už třetím rokem pokračuje v naší obci tato nově založená tradice. Letošní strom, krásný
pravidelně rostlý smrk, věnoval pan Petr Kučera z ul. Na Návsi. Rostl na zahradě u jeho
domu, která končí na hranici s pozemkem hřiště TJ. Skácení, převezení a postavení na
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Menšíkové louce organizovali pracovníci místních Technických služeb a firma Stavby
Škrobánek s.r.o. Kácení 23.11. fotografoval pan Josef Balgar. Obecní výzdobu stromu
instalovala firma EL-EKO p. Jana Ondruše.
Slavnost se konala 28.11.2015 po zakončení vánočních trhů v 17 hodin za příznivého počasí
(teplota kolem nuly, klidno, beze srážek). V té době už na místo dorazilo snad 500 účastníků,
dospělých i dětí a další přicházeli. Hrála jim reprodukovaná hudba a v řadě stánků bylo
nabízeno občerstvení od dobrého svařáku po bramborové placky či opékané klobásy.
Všechny přivítal starosta obce Mgr. Daniel Havlík a vyjádřil radost z velkého počtu
přítomných a přesvědčení, že tradice bude podobně pokračovat i v dalších letech. Pan
Vojevoda z Vrablovce se svým vnukem pak zahráli na el. klávesy, kytaru a foukací
harmoniku několik skladeb od rokenrolu po Purpuru, děti z církevní mateřské školky se svými
učitelkami zarecitovaly na téma přicházejících vánoc, pan farář Mgr. Václav Koloničný
přednesl modlitbu a všem požehnal, ve tmě pod dosud nerozsvíceným stromem zahráli
fanfáry na lesní rohy myslivci, pan starosta vydal pokyn k rozsvícení. Bylo asi 18 hodin a
krásně vyzdobený strom se rozzářil. Přítomní pak zde většinou zůstali a užívali si hezké
předvánoční atmosféry.
Byla to krásná a dobře připravená slavnost. Uznání a poděkování si zaslouží ti, kteří slavnost
připravili, tj. zejména zaměstnanci obce a Technických služeb a také dobrovolní ludgeřovičtí
hasiči.
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Vánoční jarmark v charitním domově sv. Mikuláše
Tato tradiční dobře připravená akce se letos konala 8. prosince a tak jako v minulých letech
byl o ni velký zájem. Mezi návštěvníky například byli i starosta Hlučína Mgr. Pavel Paschek,
starosta Markvartovic Ing. Pavel Myslivec a ředitel Charity Hlučín Mgr. Bc. Lukáš Volný. Přišli
i starosta obce Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík s místostarostkou Ing. Alenou Janošovou. U
vchodu návštěvníky vítala cimbálová muzika Slanina z Rožnova, stánky s vánočním zbožím
byly na chodbách všech podlaží charitního domova a v prostorách terapeutické dílny.
V jídelně bylo připraveno občerstvení. Panovala zde příjemná předvánoční atmosféra.
Charitní domov sv. Mikuláše jako součást Charity Hlučín má zaslouženě mezi občany tu
nejlepší pověst. Jeho zaměstnanci zde konají nelehkou, velmi potřebnou a záslužnou službu
pro seniory a lidi se změněnou pracovní schopností. Velmi se snaží, aby se jejich klienti,
většinou vozíčkáři, u nich cítili dobře. Vánoční jarmark je jedna z akcí, která život klientům
zpestřuje.
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Předvánoční návštěva v Charitním domově sv. Mikuláše
Klienty domova pokojného stáří a jejich pečovatele přišli 18.12.2015 navštívit starosta obce
Mgr. Daniel Havlík, místostarostka Ing. Alena Janošová, pracovnice obce Lenka Jurečková a
také ředitel Charity Hlučín Mgr. Bc. Lukáš Volný. Přišli popřát krásné vánoce, zdraví a štěstí
v novém roce. Přinesli také dárky, každému vánoční hvězdu a balíček cukroví. Starosta s
sebou přivedl i svou tříletou dcerku Karolinku, ta hezky pomáhala při gratulování každému
klientu předat dárečky, což seniory opravdu hodně potěšilo. Starosta také vysoce ocenil
nelehkou obětavou práci všech zaměstnanců charitního domova. Bylo to v charitním domově
příjemné dopoledne. Událost přišly zaznamenat i dvě televize (TV Polar a TV Hlučínsko).
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Z 8. zasedání obecního zastupitelstva
16 zastupitelů se k němu sešlo 23.12.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu, aby
projednali jediný bod, a to, aby posoudili a schválili prodej tří obecních stavebních pozemků
v lokalitě „U Rybníků“ třem občanům obce, kteří získali právo koupě vítězstvím v obcí
vypsaném výběrovém řízení. Po krátkém jednání všechny tři prodeje jednohlasně schválili.
Vyhověli tak žádosti kupujících, aby kupní smlouvy byly uzavřeny ještě před koncem roku
2015.

V Ludgeřovicích staví nový multifunkční dům
Staví se na místě dřívějšího Motelu TAXI, budou v něm byty a také např. prostory pro
ordinace lékařů. Investuje místní podnikatel pan Arnošt Gregořica. Snímky jsou z 16. a
30.12.2015.
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Proměna bývalé pískovny
Po roce 1945 a po celá padesátá léta byla v Ludgeřovicích otevřena řada pískoven, ze
kterých se postupně odvezlo snad více než 100 tisíc tun písku na velké průmyslové stavby v
oblasti Ostravsko - karvinského revíru. Jednou z nich byla pískovna vedle ulice Lípová.
Z tehdejší tramvajové zastávky Pískové doly bylo možné pozorovat, jak jedna Tatra 111 za
druhou odvážejí písek. Těžbou se postupně vytvořilo velké prostranství, které se po jejím
ukončení postupně stalo hřištěm, místem letních slavností a podobně. Svahy byly osázeny
lesními stromy a další vyrostly náletem. Někdy v osmdesátých letech se prostor užívat
přestal. V současné době patří soukromému majiteli, který se rozhodnul využít ho pro
výstavbu obytných domů. V rámci přípravy výstavby stromy před koncem roku 2015 vykácel.
Většinu vykáceného dřeva již odvezl. Chystá se provést velkou úpravu terénu, která si
vyžádá rozsáhlé přesuny zeminy. Se samotnou výstavbou počítá za několik let, po usazení
přesunutých hmot. Vykácení stromů výrazně změnilo pohled na toto území zejména
z přilehlé silnice č. I/56 a z ulice Lípová.
Snímky z 8.1.2016:
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Stav rekonstrukce budovy Dolní školy před koncem roku 2015
Práce začaly v srpnu 2015 a pokračují v souladu s harmonogramem, který počítá
s ukončením tak, aby k 1.9.2016 mohla škola být uvedena do plného provozu. Ze snímků
z 16. a 30.12.2015 je zřejmé, že budova už má novou střešní krytinu, nová okna,
rozpracovaná je část nové fasády a uvnitř se například pracuje na zpevnění stropů.
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Z obecního úřadu za rok 2015
Matrika, ohlašovna
Matrika eviduje v tomto roce celkový počet uzavřených manželství 58, z toho civilních 24 a
církevních 34. Celkový počet narozených dětí je 46, úmrtí 59. Nejstarším občanem byla paní
Eliška Konetzná 100 let.

Komise pro projednání přestupků
Komise řešila v roce 2015 19 přestupků, z toho 1 přestupek proti pořádku ve státní
správě a územní samosprávě, 2 přestupky proti veřejnému pořádku, 13 přestupků
proti občanskému soužití a 3 přestupky proti majetku.
Stavební úřad
Stavební úřad vydal v roce 2015 28 územních rozhodnutí, 743 územních souhlasů, 18
stavebních povolení, 25 sdělení k ohlášeným stavbám, 4 povolení změn staveb před
dokončením, 10 kolaudačních rozhodnutí, 8 kolaudačních souhlasů, 34 oznámení o
užívání staveb, 6 povolení demolic staveb, 17 ostatních rozhodnutí, 88 ostatních vydaných
opatření.

Rozpočet obce
Obec v roce 2015 hospodařila takto:
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Příjmy v Kč
Daňové

50 798 237

V tom: daň z příjmu fyzických osob

12 409 168

daň z příjmu právnických osob

11 305 106

daň z přidané hodnoty

21 717 240

daň z nemovitostí

1 618 961

správní poplatky

857 375

ostatní daně a poplatky

2 890 387

Nedaňové

3 084 671

Kapitálové (příjmy z prodeje majetku)

63 814

Transfery

10 280 739

V tom: od kraje

27 200

od obcí

0

z všeobecné pokladní správy

0

v rámci souhrnného dotačního vztahu

3 007 800

ze státního rozpočtu

4 887 955

od regionální rady

1 520 823

převody z rozpočtového účtu

836 961

Výdaje v Kč
Běžné

41 407 882

V tom: silnice a chodníky

3 072 668

dopravní obslužnost

922 117

odvádění a čištění odpadních vod

2 045 063

mateřské školy

980 945

základní školy

7 041 104

knihovna

514 461

kultura

1 011 355

tělovýchova

333 597

bytové a nebytové hospodářství

372 668

veřejné osvětlení

1 324 293

pohřebnictví

37 456

sběr a svoz komunálního odpadu

3 737 353
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veřejně prospěšné práce

0

požární ochrana

448 622

místní správa a zastupitelstvo

9 072 537

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

10 493 643

Kapitálové (investiční)

6 622 885

v tom: silnice a chodníky

263 086

odvádění a čištění odpadních vod

390 175

úprava vodního toku

0

tělovýchova

0

pozemky

0

dopravní prostředky

405 350

ostatní (rekonstrukce Dolní školy, vodovod …)

5 564 274

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Viz příloha 1

Z kulturních a společenských akcí v Obecním domě
Viz příloha 2

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci
Viz příloha 3

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ
Viz příloha 4

Pohledy z katastru obce Ludgeřovice v roce 2015
Viz příloha 5
Zápis do kroniky obce Ludgeřovice za rok 2015 zpracoval kronikář
Ing. Adolf Vjačka
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