Ludgeřovický zpravodaj – březen 2007
Vážení spoluobčané,
máte před sebou březnové vydání Ludgeřovického zpravodaje. Jak jste si již jistě
všimli, od tohoto čísla se změnila jeho titulní strana. Letošní rok je věnován, zejména
oslavám 100 let dostavby a vysvěcení dominanty naší obce, majestátného Chrámu
sv. Mikuláše. Naše obec samozřejmě nemůže zůstat stranou dění a chce také touto
formou upozornit na jeho výročí.
Není to ovšem změna jediná, kterou v souvislosti s Ludgeřovickým zpravodajem
chystáme. Jak známo, v dnešní rychlé době stará informace již není informací.
Zpravodaj byl dosud koncipován jako dvouměsičník. Od tohoto vydání přecházíme
na měsíční periodicitu, abychom vám mohli přinášet informace čerstvější a častější.
Pevně věříme, že se tato změna projeví i ve vašich příspěvcích. Zároveň zvažujeme,
že od příštího čísla otevřeme rubriku vašich dotazů a našich odpovědí k chodu
obecního úřadu nebo dění v obci. V tomto bodě ovšem záleží na vás, zda budete mít
zájem se ptát ...
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce
Vyhodnocení ankety
Před koncem loňského roku jste dostali do svých schránek listovku s anketní
otázkou, jak byste si představovali využití lukrativního pozemku naproti Chrámu sv.
Mikuláše, tzv. „Menšíkové louky“. Na tuto anketu reagovalo písemně, telefonicky
nebo osobně celkem 92 občanů naší obce.
A jak tedy anketa dopadla? Převážná většina (85 občanů) se vyjádřila ve prospěch
nákupního centra, často ve spojení se službami, zejména poštou. Dalšími návrhy
byly cukrárna s posezením, kadeřnictví, květinářství, kosmetika, pedikúra. Několikrát
projevili naši občané zájem o saunu nebo infrasaunu, solárium, spinning. Jedna
osoba si zde přeje zřízení penzionu pro staré občany, 1x se objevilo využití pro
maminky s dětmi – pískoviště, prolézačky, posezení. Zaznamenali jsme rovněž
zájem o centrum s posilovnou, bowlingovou hernu, autoslužby, cyklistickou poradnu,
klubovnu pro důchodce, internetovou kavárnu a infocentrum pro cizince. Ojedinělý
názor na zřízení akvaparku nebo skateparku asi přece jen není nejvhodnější pro
využití tohoto pozemku.
V anketě zazněl rovněž dotaz na možnost zřízení bankomatu, pro něž se vyjádřilo 15
občanů.
Jsme velmi rádi za vaše postřehy, nápady a návrhy. Zejména ty většinové se
budeme snažit zapracovat do urbanistických studií ohledně možného využití dané
lokality.
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce
Zpráva o stavu veřejného pořádku na katastrálním území obce Ludgeřovice za
období roku 2006
Na katastru obce Ludgeřovice nedošlo v uplynulém roce 2006 k závažnějšímu
narušení veřejného pořádku. Došlo zde ke spáchání 37 trestných činů a na úseku
přestupků došlo ke spáchání 57 skutků.
Jak je uvedeno, došlo v roce 2006 v této obci ke srovnatelnému nápadu jako v roce
2005, kdy bylo spácháno celkem 35 trestných činů. V roce 2006 se jedná o trestné
činy zejména majetkového charakteru, zanedbání povinné výživy, ublížení na zdraví
a výtržnictví. Ve většině těchto případů se jedná o známé pachatele. V oblasti
přestupků došlo k mírnému nárůstu této přestupkové činnosti oproti roku 2005, kdy

v tomto roce došlo k 44 skutkům. Ve většině případů se jedná rovněž o známé
pachatele narušování občanského soužití, dále případy majetkového charakteru a
v několika případech o podnapilé řidiče. V případě známých pachatelů byly tyto
přestupky řešeny oznámením příslušným správním orgánům.
Pro informaci a orientaci v daném problému uvádím, že v rámci celého služebního
obvodu OO PČR Hlučín došlo v roce 2006 ke spáchání 540 trestných činů, které byly
oznámeny či vyhledány policisty zdejšího útvaru. Celková objasněnost OO PČR
Hlučín v uplynulém roce činí 55,74%. V dané případě se obec Ludgeřovice na tomto
nápadu podílí 6,9%. Na úseku přestupků došlo ke spáchání 717 skutků, kdy v tomto
případě se obec Ludgeřovice na celkovém nápadu podílí 7,9%.
Vzhledem k výše uvedenému nápadu trestné činnosti a přestupků bylo v roce 2006
tak jako v předcházejících letech prováděno častější nasazování pěších hlídek OO
PČR Hlučín, jež vykonávaly obchůzkovou službu na katastru obce. I v této souvislosti
je ovšem nutné, aby se co největší část široké veřejnosti aktivně zapojila
k odhalování trestné činnosti a rovněž předcházela činům pečlivějším zajištěním
svého majetku.
Zpracoval pprap. Roman Vrána, vrchní asistent
Npor. JUDr. Ladislav Beneš, vedoucí oddělení
Informovanost hasičů – dobrý základ úspěšného zásahu
článek informuje občany obce o 2 systémech, které zavedla JSDH
Zamysleli jste se někdy nad tím, jak vlastně dobrovolné jednotky hasičů nacházejí
místa zásahu? V mnoha ohledech se na ně spoléhá, že pomohou profesionální
jednotce, protože své okolí dobře znají, bydlí tu. Znají dobře i místní názvy, jak
současné, tak i z let minulých. Ale ruku na srdce. Opravdu znáte každou ulici
v Ludgeřovicích? Myslíte si, že je dostatek času při výjezdu vozidla hledat ulici ve
velké mapě, tak, aby řidič vozidla nic neviděl? Tuto situaci řeší jednoduchá krabička
uvnitř zásahového vozidla. Její obsah vám prozradím v následujících řádcích.
1.Kartový systém ulic
Toto zařízení je u naší jednotky již zánovní, bylo vytvořeno před více než rokem.
Tvoří ji krabička a v ní jsou abecedně seřazeny názvy ulic v naší obci. Každou
takovou malou kartu tvoří název ulice, domy včetně čísel popisných, fotografické
znázornění oblasti a popis cesty z výchozího bodu cesty, tedy z hasičské zbrojnice
Ludgeřovice.
Jak tedy podle tohoto systému proběhne výjezd? Inu stačí, aby velitel vozidla vytáhl
příslušnou adresu z krabičky a hned ví, do jaké oblasti Ludgeřovic pojede, má
přehled o možných rizicích (např. hořící dům sousedí s průmyslovým objektem,
vysokou budovou), ví nejkratší cestu k místu zásahu. Všechny tyto informace nemusí
pracně vyzvídat po vysílačce od operačního střediska v Opavě. Proto může zjišťovat
mnohem důležitější informace, jako např. je-li na místě už profesionální jednotka,
pravděpodobné počty osob uvnitř a podobně. Prostě v jednoduchosti je krása. Byla
by ostuda hned nevědět, kde kterou ulici v obci máme, takže proto tento systém.
Kartový systém se týká samozřejmě i ulic osady Vrablovec.
2. Systém rozpisu služeb on-line
Na počátku letošního roku se změnily internetové stránky hasičů (www.hasiciludgerovice.wz.cz). Můžete se zde dočíst novinky o JSDH, sboru, výboru, mladých
hasičích a jejich soutěžích a také rady obyvatelům. Vím, že obec není pokryta sítí
internetu, přesto řada domácností už doma tuto službu má. Kam tím vlastně směřuji.
Přišel jsem na to, že hromadná většina hasičů výjezdové jednotky (přesněji myslím
16 z 19) má doma non-stop připojení na internet (tedy 24 hodin denně). Proto jsem

požádal kamaráda z VŠB, amatérského programátora Michala Holušu, zda by uměl
vytvořit program, který snad ještě nikoho nenapadl. Na internetových stránkách
našich hasičů je teď tedy funkce „Rozpis služeb“, což je tabulka, do které je možno
kdykoli po zadání hesla zapisovat, a výsledek zápisu (změna) se ihned na stránce
projeví. Dosáhli jsme toho, že velitel jednotky má přehled o všech zbývajících
členech a ví, zda jsou schopni výjezdu, nebo jsou aktuálně např. mimo obec,
nemocní, v práci atd. Každý hasič má na této stránce své jméno a u něj aktuální stav.
Rozšíření tohoto programu počítá s tím, že zde budou uváděni členové mající
pohotovost přímo na stanici (opět např. myjí vozový park, ošetřují techniku, brigády,
drží pohotovost). Dále při zápisu člena bude vyvěšeno krátké sdělení velitele, např.
Výstraha – silný vítr – zvýšená možnost výjezdu. Jak už jsem tedy zmínil, tento
program tak nabízí přehled o dostupných hasičích v případě výjezdu. Program nám
zabral už dost času, ale pevně věřím, že v době vydání tohoto článku už bude bez
kazů a chyb. Celé je to opět snaha o další možnosti, jak zabezpečit rychlejší pomoc
občanovi v nouzi. O program již projevují zájem i ostatní JSDH.
Systém vyhlášení poplachu nyní tedy je:
• Občan volá linku 150.
• Operační důstojník zadává do počítače techniku, kterou vyšle. Při potvrzení
naší techniky se automaticky zašle SMS zpráva o vyhlášení poplachu na náš
krizový mobil (zpráva má přednost před ostatními, garantuje operátor).
• SMS zpráva obsahuje datum, čas, místo, adresu a druh události, na kterou
jednotka směřuje.
• Z krizového čísla se SMS zpráva pomocí hromadné SMS rozesílá ostatním
členům jednotky.
• V tu chvíli již také pravděpodobně operační důstojník dálkově spouští rotační
sirénu, umístěnou na věži zbrojnice.
• Po nasednutí do zásahového vozidla velitel vytáhne příslušnou kartu (platí
pouze pro zásah v obci).
David Lange, člen JSDH a zastupitelstva obce
Naše obec a životní prostředí
Jedním z významných ukazatelů kulturní úrovně národa je pořádek a čistota, stav
zeleně, čistoty ovzduší a vod, shrnuto, je to péče o zdravé životní prostředí. Toto
platí samozřejmě i pro naši obec a její občany, kteří svými životními návyky, dobré
nebo špatné životní prostředí spoluvytvářejí. Na rozdíl od městské sídlištní zástavby
bydlení, lze u občanů vesnic vztah k přírodě vypozorovat z pohledu na jejich
domek, zahrádku , pořádek a úpravu zeleně na jejich pozemcích. Není rozhodující,
zda jde o občany nemajetné s malými avšak upravenými předzahrádkami a pečlivě
udržovanými obyčejnými domky, nebo občany bohaté s okázalými stavbami
ohraničené neprůhlednými vysokými ploty.
Co však nejde na první pohled vypozorovat, je způsob jakým občané zacházejí
s přírodou, která není v jejich vlastnictví, která zaneřáděním obtěžuje sousedy a
ostatní obyvatelé i ty, kteří se na zaneřádění nepodílejí. Týká se to především
zamořování ovzduší a znečišťování vod.
Důvodem nedobrého životního prostředí v naší obci byla mimo jiné téměř živelná
modernizace vesnického bydlení v okolí průmyslové Ostravy v 70. až 80. letech
minulého století spočívající v pořízení koupelen, splachovacích záchodů, praček,
používání saponátů, pořizování ústředního vytápění domků spalováním levných
uhelných kalů a v pozdějších letech i nákupem osobních aut. Tehdejší správní
orgány okresů a obcí modernizaci vesnického bydlení považovaly za úspěch své

politiky a modernizaci bydlení podporovaly, avšak řešily ho polovičatě, aniž zvážily,
kam potečou odpadní vody a co se stane s ovzduším.
Kvalita ovzduší se výrazně zlepšila zavedením plynofikace obce v letech 1994-1997.
Každý vlastník domku obce, obdržel z prostředků obce, tedy z peněz všech obyvatel
obce, zadarmo přípojku plynu v hodnotě cca 37tisíc Kč, v počáteční fázi obdrželi
vlastníci domků pokud splnili státem stanovena kriteria pro zavedení ekologického
topení i nevelký finanční příspěvek ze státních peněz, který se každoročně
zmenšoval a v poslední fázi plynofikace byl již z důvodů nedostatků státních fin.
prostředků zrušen. Začátkem roku 2001 a v dalších letech však postupně dochází
ke zdražování ceny plynu a někteří vlastníci rodinných domků začínají vytápět svá
obydlí vším co hoří, aniž si uvědomují, jak jejich smog nepříznivě působí na zdraví
své a svých spoluobčanů. Přechod topení z plynu zpět na tuhá avšak závadná a
nedovolená paliva při jejichž spalování uniká do ovzduší zdraví ohrožující jedovatý
dým, je neomluvitelné, protože přímo a trvale poškozuje zdraví zejména blízko
bydlících obyvatel.
O tom, že životní prostředí převažující části obytné zástavby Ostravy je v současnosti
lepší než u nás na vesnici, již nikdo nemůže pochybovat. Podívejme se dnes na
Ostravici a na náš Ludgeřovický potok, který již není potokem a ve kterém přežívají
pouze potkani.
Není to vše, procházejme se v chladných bezvětrných dnech údolím Ludgeřovického
potoka a jeho blízkého okolí a mimo pachu ze znečištěné vody potoka nás obtěžuje
dusivý pach z některých komínů rodinných domků. Není to ze spalování dřeva, ale
ze všeho možného co hoří, většinou je to z použitého stavebního nebo
průmyslového dřevěného odpadu nasáklého toxickými nátěry nebo pryskyřičným
tmelem dřevotřísek a lepenek. Uskutečnit zdravotní procházku nebo vyvětrat bytové
prostory ve dnech s inverzním charakterem počasí, nízkého tlaku nebo malého
proudění větrů je snad možné pouze v nejvýše položených místech obytné zástavby
obce, pokud se nenachází v blízkosti trvalé dýmícího komína nebo komunikace
Hlučínská a Markvartovická. Kdo trpí nemocemi dýchacích cest a chce jít v těchto
dnech ven na zdravotní procházku, udělá nejlépe nasedne-li na autobusovou linku č.
56 a zajede do Hlučína nebo Poruby.
Máme zůstat k našemu nedobrému životnímu prostředí lhostejní a čekat, že to
někdo „nahoře“ za nás vyřeší ? Není tomu tak, pokud se sami nepřičiníme, nikdo to
za nás nevyřeší. Pokud dáme přednost zdraví před nedobrými životními návyky a
pro život nepotřebnými věcmi a pokud budou naše volené obecní orgány tuto
problematiku účinně řešit, je v našich silách s využitím státních dotací a fondů EU
naše životní prostředí zlepšit. Týká se to zejména tolik omílané kanalizace odpadních
vod o které jsou nám občanům podávány jen povrchní a neúplné informace. Možná,
že náš potok je v parametrech znečištění ještě vyhovující, pozornějším pohledem
na obsah jeho vody je však zřejmé, že někteří vlastníci domů své žumpy nenechávají
vyprazdňovat firmami k tomu oprávněnými ani za několik let. Nehrozí nám, podobně
jako tomu bylo nedávno v Čechách, že do obce budou za úplatu dováženy
jedovaté průmyslové odpady k topení? Věnují volené orgány obce tomuto
nebezpečnému vývoji chování některých občanů vůbec pozornost? Nemusí to být
jenom sankce, ale neúnavné upozorňování, trpělivé přesvědčování či zveřejňování
hlavních provinilců. Nezapomínat na děti ve škole, které vhodnou výukou mohou
získat správný postoj a tolik potřebnou pokoru ke zdravé přírodě. Pro osamocené a
nemajetné občany s nízkými příjmy by mohla obec na základě schválení zvoleného
zastupitelstva poskytovat i příspěvek na ekologické vytápění. Obyvatelům, kteří svůj
volný čas věnují mimořádné péči úpravě okolí, výsadbě květin, okrasným keřům a

stromům a nepatří do kategorie trvalých znečišťovatelů ovzduší a vod, poskytovat
drobné odměny a veřejná uznání. Současné globální oteplování a měnící se klíma
by nás, svobodné a nezávislé občany, nemělo nechat lhostejnými, může to být
pro nás varování, že lze snadno ztratit to, co nám bylo ještě nedávno
samozřejmostí.
Vážení členové zastupitelstva obce, do Vaši samostatné působnosti a pravomoci
patři i péče o životní prostředí, která je blíže specifikována zákonem 128/2000 Sb.
Zatím jsem v usneseních Rady a Zastupitelstva obce nezjistil v řešení této závažné
věci potřebnou aktivitu. Vaši morální povinnosti je nedopustit, aby v naší obci platilo:
„problémy nám, voleným orgánům obce, nezpůsobí to, o čem vy občané víte málo
nebo nic“.
Naše současné životní prostředí je možné změnou našich špatných životních
návyků zlepšit, vyžaduje to však ze strany nás občanů větší zodpovědnost a
ohleduplnost vůči svým dětem, sousedům a vůbec vůči veškeré okolní živé přírodě,
bez které nemůžeme existovat. Od Vás-členů ZO a Rady obce požadujeme více
statečnosti, aktivity a konkrétní činy, vždyť zákon je na Vaší straně. Nepřipusťme,
abychom nadále ničili zdraví své, naší mladé generaci a našim dětem. Budou-li
mít v dospělosti zdravotní problémy, mohou nám naše současné počínání
oprávněně vytýkat a nepříjemně se nás ptát: „ proč jste neotevřeli oči, když byl
ještě čas?“
- B.L.-

Než se začal stavět náš současný kostel
V listopadu letošního roku tomu bude přesně 100 let od dokončení stavby krásného
ludgeřovického kostela. Jak vlastně došlo k tomu, že v chudé obci, ve které nemalá
část obyvatel tehdy žila velmi skromně a obecní pokladna byla většinou prázdná,
během necelých dvou let vyrostla tak impozantní a nákladná stavba, která je
chloubou nejen Ludgeřovic, ale i celého kraje? Jak Ludgeřovice v té době vypadaly?
Jaký byl církevní majetek, zejména budovy a pozemky? Proč byl kostel postaven
tam, kde stojí? Kdo má na prosazení stavby největší zásluhu? To jsou otázky, na
které není snadné odpovědět. Pamětníci už nežijí, nejstarší občan naší obce pan
Alfons Bıhm měl v čase vysvěcení nového kostela necelé dva roky. Ze současníků
nikdo další v té době ještě nebyl na světě. Dochovaná farní kronika, kterou začal pan
farář Bitta psát v roce 1913 dává částečnou odpověď jen na některé otázky. Cenným
zdrojem informací je kniha historiků – manželů Plačkových z roku 2003 „Ludgeřovice
v sedmi staletích“, ta obsahuje i výsledky jejich bádání v archivech. Velmi užitečná je
i brožůrka „Farnost Ludgeřovice“ kterou v roce 1993 napsal ludgeřovický občan pan
Valter Slavík. Pokusil jsem se s využitím uvedených dokumentů sestavit přibližný
obraz dění v Ludgeřovicích v době, kdy věřícím sloužil první a následně druhý místní
kostel:

Snad první ludgeřovický kostelík byl z počátku 16. století, byl dřevěný, zasvěcený sv.
Mikuláši a stál nedaleko současné ulice Na Návsi v místě pod současným
zdravotním střediskem. V 16. století tvořily obec Ludgeřovice chalupy a zemědělské
usedlosti rozložené podél Ludgeřovického potoka. Hlavní dopravní tepnou byla cesta
podél potoka, nyní ulice Na Návsi. Kostelík stál na kraji rozsáhlých pozemků patřících
církvi. Tyto pozemky tvořily 2,5 km dlouhý a až 200 m široký souvislý pruh, který se
táhnul od Ludgeřovického potoka až na hranici s osadou Bobrovníky. Tento pruh
církevních pozemků byl pravděpodobně přerušen jen tzv. Starou cestou (současnou
Vrabloveckou ulicí). Současná „stará“ silnice do Hlučína byla postavena až v roce
1870, železniční trať až kolem roku 1920, cesta do Markvartovic snad někdy v 17.
století. Přibližně středem tohoto pruhu pozemků (polí, luk, lesů) probíhala (do
dnešních časů dochovaná) polní „Farská cesta“, ta pocházela přes tři výrazná údolí –
první v místě dnešní zasypané skládky u semafory řízené křižovatky, druhá v místě
současné chaty „Ostříž“ a třetí přes potůček, který napájí soustavu ludgeřovických
rybníků. Farská cesta sloužila ke svozu dřeva z lesa a úrody z polí a luk. Někde u
kostelíka určitě stály farské hospodářské budovy (stodoly, chlévy). Výnosy z lesů a
polí významně přispívaly k financování provozu a zvelebování kostelů, živily kněze,
varhaníka, lesní a polní dělníky atd. V Ludgeřovicích byla jen filiální farnost patřící
k farnosti v Hlučíně. Mše svatá nebyla v Ludgeřovicích sloužena každou neděli. Pro
kněze jezdil z Ludgeřovic do Hlučína kočár. Pokud věřící šli do kostela do Hlučína,
pak nejblíže to měli přes Vrablovec a Rovniny, a to 5 km. Sedláci pochopitelně jeli

v kočárech nebo v zimě na saních. Kostelík byl především místem útěchy v těžkých
dobách válek, epidemií nemocí, neúrodných let. Zejména za třicetileté války v letech
1620 až 1650, kdy byly Ludgeřovice několikrát vypleněny, pomáhal kostel zoufalým
lidem neztratit naději. Víra v Boha a kostel se staly trvalou, základní a nejdůležitější
jistotou velké většiny obyvatel.

Adolf Vjačka
Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje následující příspěvky :
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006
v Obecním domě v Ludgeřovicích
Upozorňujeme občany – Každý kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí
mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního
úřadu (informační text)
Životní podmínky 2007 – výběrové šetření v domácnostech (Mgr. Daniel Havlík)
Výzva – Výměna řidičských průkazů (informační text)
Vydávání výpisu z Katastru nemovitostí (informační text)
Konečné výsledky Tříkrálové sbírky CHARITA HLUČÍN (Mgr. Lukáš Volný)
Oznámení – Dne 20. února 2007 byla v prostorách Krajského soudu v Ostravě
otevřena pobočka Rejstříku trestů

Rozlosování krajských soutěží našich družstev v jarní části soutěže 2006/2007
(fotbal)
Severomoravské sdružení pro zemní plyn – Bezpečné užití zemního plynu
SOS radí a informuje
Říčka Satina pod Lysou horou chráněna (Jiří Lehký)
Jeden z beskydských orlů postřelen (Jiří Lehký)
Reklamy:
-

Výstava slovenského fotografa Jaroslava Veličky Příroda Kysuc

-

Bezplatná poradna „Paragrafik“

-

Pedikúra – Manikúra – Masáže ve zdravotním středisku

Oznámení Mateřské školy v Ludgeřovicích o zápisu do mateřské školy
Jízdní řády autobusů linky 68.

