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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
stejně jako v loňském roce se naše obec i letos zapojí do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Tato akce proběhne v sobotu 8. 4. 2017 od 10 hodin, místa srazů budou
ještě určena. Srdečně zvu opět všechny zájemce ke společné akci a také Vás všechny
prosím, abyste nám opět pomohli zmapovat a nahlásit místa, kde bude zapotřebí úklid
provést. Stačí se jen nahlásit na e-mail starosta@ludgerovice.cz. Vzhledem k předvelikonočnímu termínu Vás také prosím o pomoc s úklidem našich chodníků a cest.
Hodně nám například pomůže, když občané pomohou zamést posypový materiál použitý v zimě před svými domy na hromádky, které potom zaměstnanci Technických
služeb Ludgeřovice rychleji posbírají a odvezou. Věřím, že v hojném počtu pomůžeme
společně naší obci být opět hezčí .
Velké pozdvižení nastalo na našich ulicích v únoru při dvoudenním vydatném
sněžení a v následujících dnech. Špatně parkující vozidla často značně znesnadňovala nebo dokonce znemožňovala řádnou údržbu silnic. Městská policie Hlučín
proto přešla od rozdávání varovných lístečků, upozorňujících na špatné parkování,
již k pokutám. Najednou se „vyrojilo“ velké množství stěžovatelů, kteří neřešili prioritně skutečnost, že porušují špatným parkováním ustanovení zákona č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ale často
zejména skutečnost, „že tak stojí vždycky a najednou dostávají pokuty“. Na špatné
parkování upozorňuji všechny osobně už několik let, ale zjevně bez účinku. Když
nyní policisté (a podotýkám, že často na podněty a udání spoluobčanů) rozdávají
pokuty, je to skutečně špatně? Často slýchám, že se máme chovat jako ve vyspělých
zemích, ale k tomuto chování také patří povinnost dodržovat zákony. Argument, že
„tam ten pluh projede“, je sice možná dobrý, ale že ten pluh ještě někde musí odhrnout sníh, už často nikdo neřeší. A tak padají nápady na zjednosměrnění cest (ale je
zajímavé, že vždy tak, aby se sníh hrnul k sousedům naproti) nebo žádosti o různé
výjimky pro parkování. Neměli bychom se však spíše zamyslet všichni nad tím, že
svou netolerancí vlastně omezujeme práva všech ostatních???
Ve dnech 31. 1. – 1. 2. 2017 jsme spolu s tajemníkem Obecního úřadu Ludgeřovice a zejména zástupci sportovního klubu Taekwon-Do-ITF Kangsong navštívili na
pozvání partnerské slovenské město
Tisovec. Naši sportovci zde v rámci
slavnostního vyhlášení nejlepších
sportovců města z řad dětí a mládeže předvedli hodně povedenou
exhibici. Velké poděkování patří
Pavlu Kostrankovi, Martinu Řehovi, Tomáši Viláškovi a Radku
Chvějovi i jejich vedoucím V lastimilu Matznerovi a zejména Michalu Opuszynskému. Málokdo ví,
že tento náš spoluobčan je držitelem
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5. danu, což ho řadí ke skutečným mistrům tohoto sportu. Michal Opuszynski také startoval v roce 2011 na Mistrovství světa v KLDR, kde získal titul
Mistra světa v družstvech a 4. místo
v jednotlivcích. V Tisovci upoutal nejen
svým mistrovstvím, ale také poutavou
přednáškou o životě v KLDR, doplněnou nádhernými fotografiemi i videi.
Musím říci, že to byla skutečně hodně
povedená reprezentace naší obce!
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Jan Opatřil opět v knihovně
3. února dopoledne uspořádala Obecní knihovna v Ludgeřovicích besedu se
spisovatelem Janem Opatřilem. Tentokrát bylo autorské čtení určeno starším
dětem. Spisovatel četl ze své nové knihy
Hrůzostrašné povídky, kterou vydal pod
pseudonymem Dan Angus. Vše se odehrávalo v hororovém duchu. Kolem dětí
prošel v černé dlouhé kápi, v ruce držel
hořící svíci, na stole ležela lebka a tajemná hudba dokreslovala atmosféru. Povídka Markétčin míč happyendem neskončila. Poté, co utichl jeho hlas, začala mu z úst téct „krev“.
Na štěstí se po vystoupení převlékl za normálního kluka a vyprávěl dětem o svých knihách.
Byl to ohromující a zároveň děsivý zážitek.

Jana Baránková, knihovnice

Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou
Lenka Rožnovská píše knížky pro ty nejmladší čtenáře ve věku asi do 10 let, napsala jich
už 40. Všechny jsou hezky ilustrované nejlepšími českými a slovenskými ilustrátory. O obsahu knížek dobře vypovídají jejich laskavé názvy jako František a jeho pohádky do postýlky,
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Tatínku, nezlob!, Anežka se těší na miminko, Dědo, ty jsi indián, Terezka a Šáša Šišulác, ABCD pohádky a říkanky s veselými
písmenky, Ukradená písmenka, Víla Větrnka, Co dělá peřina, když je jí zima? atd. Dá
se říci, že všechny děti její knížky znají
a některé je mají i doma.
V Ludgeřovicích o svých knížkách
nevyprávěla poprvé, letos to bylo 9. února
v obecní knihovně. Jejími posluchači byli
žáci 2. tříd základní školy. Spisovatelka
si s dětmi velmi rozumí a ty si ji okamžitě oblíbily. Pěkně jim vysvětlila, jak se
vlastně knížky píší, ilustrují, tisknou a vydávají. Z několika svých knih dětem kus přečetla.
Pak je požádala, jestli by neměly nějaký zajímavý námět na další knížky, aby např. vymyslely
nějaké zajímavé strašidélko, o kterém by se dala pěkná knížka napsat. Rozdala dětem papír
a pastelky a ty vymýšlely a kreslily a také si o svých nápadech s paní spisovatelkou povídaly.
Byl to vlastně jakýsi zajímavý „workshop“. Hodina rychle uběhla, muselo se končit, protože
třídu 2. A měla na besedě s paní spisovatelkou vystřídat třída 2. B a její žáci už brebentili
před dveřmi knihovny.
Byla to vydařená beseda, za hodinu se děti o tom, jak knížky vznikají, dozvěděly opravdu
hodně a paní spisovatelce určitě přibyli další dychtiví čtenáři.
AV.

Knihovnické lekce v obecní knihovně
16. února se v naší knihovně konala knihovnická lekce pro žáky 6. tříd. Beseda nesla
název Záhady a tajemství kolem nás – humorně i vážně o nadpřirozených jevech v minulosti
i současnosti.
Četli jsme si z knihy Arnošta Vašíčka Na lovu záhad. Děti také dostaly radu, jak proniknout hloub do světa tajemství a záhad, samozřejmě také hodně číst a udělat si svůj vlastní
úsudek. Nakonec děti dostaly badatelský úkol: O každém místě na světě koluje alespoň
jedna strašidelná historka. Co se traduje u vás, ve vaší rodině, ve vašem městě? Poptej se
příbuzných, sousedů nebo místního kronikáře a zaznamenej alespoň jeden hrůzostrašný
příběh, který se údajně udál ve tvém okolí. Pokus se rozhodnout, zda jde o čistý výmysl,
zkreslený popis toho, co se snad stalo, nebo nějaký jev, který si nedovedeme vysvětlit. Paní
učitelka vybere 3 nejlepší příběhy, které budou otištěny v Ludgeřovickém zpravodaji.
Knihovnické lekce pokračovaly 17. února pro žáky 3. tříd. Děti se nejdříve dozvěděly, jaký je
rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou, naučily se, jak se orientovat v knihovně, jak se stát čtenářem, jak zacházet s knihou, vyhledávání v on-line katalogu, rozdělení fondu, označení a uspořádání – krásná a naučná literatura. Ve druhé části besedy jsme si vyprávěli o spisovatelce Astrid
Lindgrenové, četli jsme si z knihy Děti z Bullerbynu, za kterou tato autorka obdržela cenu Hanse
Christiana Andersena (nejvyšší mezinárodní literární cena, kterou od roku 1956 každé dva roky
uděluje IBBY – Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu).
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Cílem našich akcí je podporovat výchovně vzdělávací proces, zajišťovat informace pro
učitele a žáky v souladu se vzdělávacím programem školy, podporovat individuální růst
osobnosti žáka s knihovnou, vést žáky k celoživotnímu využívání knihoven, k práci, zábavě
a sebevzdělávání.
Jana Baránková, knihovnice

Připravujeme
17. 03. 2017 – cestovatelská beseda s Patrikem Kotrbou – Ze srdce
Evropy do Santiaga de Compostela – pro II. stupeň ZŠ Ludgeřovice (školní jídelna)
23. 03. 2017 – beseda se spisovatelkou Janou Schlossarkovou – pro
žáky 6. tříd ZŠ Ludgeřovice (knihovna)
31. 03. 2017 – Noc s Andersenem (knihovna)
Jana Baránková, knihovnice

Kalendář akcí:
04. 03. 2017 Běžecký závod Ludgeřovická 15 (start – hřiště TJ Ludgeřovice)
04. 03. 2017 Ples TJ Ludgeřovice (sál Obecního domu)
10. 03. 2017	Divadelní představení – Výprava na sever aneb Těškovičtí otužilci na
pólu (sál Obecního domu)
11. 03. 2017 Vesnický bál ANO (sál Obecního domu)
14. 03. 2017	Hledání ztraceného ráje – v hl. rolích Ivana Jirešová, Zdeněk Podhůrský
(sál Obecního domu)
15. 03. 2017 Zasedání zastupitelstva obce (sál Obecního domu)
15. 03. 2017 Bowling Klubu důchodců Ludgeřovice (Selský dvůr)
18. 03. 2017 Josefovská zábava (sál Obecního domu)
25. 03. 2017 Oslava dne žen – SDH Ludgeřovice (prostory nad hasičskou zbrojnicí)
26. 03. 2017 Divadelní pásmo Cesta Kříže (kostel sv. Mikuláše)
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29. 03. 2017	Setkání členů Klubu důchodců Ludgeřovice spojené s besedou
s p. Helmutem Šafarčíkem (sál Obecního domu)
31. 03. 2017 Noc s Andersenem (knihovna)
14. 04. 2017
21. 04. 2017
21. 04. 2017
22. 04. 2017
23. 04. 2017
29. 04. 2017
30. 04. 2017

Velký pátek – křížová cesta na Ostříž
Vítání jara – akce Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
Večírek – akce Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
Vítání občánků (obřadní síň v budově Obecního úřadu Ludgeřovice)
Hasičská soutěž Hlučínské ligy mládeže (areál za základní školou)
Stavění májky (Menšíkové louka)
Pálení čarodějnic (areál hřiště TJ Ludgeřovice)

Maškarní ples pro děti Dolní školy
Ples se konal 3. února v sále Obecního domu pod názvem „Wikiho zábavná
show s Mimoni“. Wiki byl průvodcem
celé show. Mimoni byli dva, a to Stuart
a Kevin, jako strašně tlustí banáni, pro
děti asi známé postavičky z televize nebo
z časopisů. Děti, většinou žáčci mateřské
školy, se bavily výborně a hezky si zařádily. Dobře se bavili i jejich rodiče. Sál se
změnil v jakýsi velký rodinný večírek, bylo
tu i dost těch úplně nejmladších nemluvňat a batolat. První dětský karneval loni
znovuotevřené Dolní školy se vydařil.

Dětský karneval
Karneval se uskutečnil 5. února v sále Obecního domu. Stejně jako v minulých letech přišlo hodně dětí, jejich rodičů a prarodičů. Všichni zažili pohodové a veselé odpoledne. Děti
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krásně bavil klaun „Šašek Vašek“ a jeho pomocníci šoumenka Ivetka a princezny. Dospělí se
bavili sledováním řádění svých potomků, vychutnáváním dobrot ze svépomocného bufetu
a uvolněným povídáním. Děti si opravdu hezky po celé odpoledne zařádily tancováním při
veselé hudbě, při různých soutěžích a hrách, při dětských soutěžích. Vše zkušeně připravili,
zorganizovali a provedli členové SRPDŠ, kterým za to patří velké poděkování.

Výroční bál firmy Paskuda
Ludgeřovický občan p. Pavel Paskuda založil před 20 lety svou úspěšnou
a v širokém okolí známou elektroprodejnu „Elektro Paskuda“. Toto kulaté výročí
se rozhodl oslavit pořádáním výročního
plesu. Ten se uskutečnil v sále Obecního
domu 27. ledna a byl to ples parádní.
Přišlo hodně hostů, sál byl zcela zaplněn.
Hrála hudba Expres z Ostravy. Předtančení
obstaral špičkový pár Petr Kupčík a Eliška
Otáhalová, držitelé nejvyšší mezinárodní
třídy ve standardních tancích a nejvyšší národní třídy v latinsko-amerických tancích. Reprezentují klub KST KD Hlučín. Jejich předtančení bylo nádherné, strhující, takové jsme v Ludgeřovicích snad ještě neměli. Měli pochopitelně
velký úspěch. Dalším zpestřením plesu byl karikaturista, který na počkání v místnosti vedle sálu
kreslil karikatury těch, kteří o to požádali. Zájem byl velký, stále čekala fronta zájemců. Práce
mu šla úžasně rychle a jeho karikatury měly úspěch. Těm, kteří se zašli občerstvit do „pekla“, hrál harmonikář. Plesem provázel netradiční konferenciér a srandista z ostravského divadla
v úboru valcíře ostravských hutí. Nechyběla na plesech obvyklá soutěž o zajímavé ceny.
Při zahajování plesu p. Pavel Paskuda poděkoval všem, kteří mu v jeho podnikání pomohli, v první řadě své manželce, které také předal velkou kytici květů. Pak se ples rozjel na
plné obrátky, tancovalo se až do časných už ranních hodin.
Byl to pěkný bál a vydařená oslava 20. výročí firmy Elektro Paskuda.

Farní ples
Ples se konal v prostorách
Obecního domu 28. ledna. O ples
byl velký zájem, obsazená byla
všechna místa v sále i ve vinárně.
Mezi význačnými hosty byli starostové Ludgeřovic a Markvartovic Mgr. Daniel Havlík a Ing.
Pavel Myslivec, poslanec parlamentu ČR za KDÚ ČSL Ing.
Petr Kudela a ředitel TV NOE
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kněz P. Leoš Ryška. Ples zahájili jáhen Mgr. Zdeněk Uher a Ing. Petr Baránek. Pro nemoc
chyběl ludgeřovický farář Mgr. Václav Koloničný. Hrála v naší obci dobře známá hudba
TNT z Příbora, předtančení předvedla dvojice Miroslav Fridrich a Hedvika Fridrichová
z klubu Dance studio Ostrava, držitelé republikové výkonnostní třídy B ve standardních
tancích. Nechyběla soutěž o ceny, kterých bylo opravdu hodně. Hudba jako obvykle hrála
hezky, předtančení mělo úspěch. Pilně se po celou dobu tancovalo. Byl to velmi pohodový
dobře organizovaný bál.

Ples firmy HP trend
Letos se tento ples uskutečnil
v prostorách Obecního domu 10. února. Firma zde už přes 10 let pořádá
každoročně jeden reprezentační ples.
O tyto plesy bývá velký zájem, ten letošní byl vyprodán už v říjnu minulého roku. Plně obsazena byla i vinárna.
Sál byl hezky vyzdoben, od začátku
hrály dvě hudby. K tanci hrála skupina
Flash, k poslechu v „pekle“ pak dvojice Kamil a Petr (housle a harmonika),
členové cimbálové muziky TOLAR
z Ostravy. Po zahájení spolumajitelkou
firmy paní Pavlou Strachotovou s velkým úspěchem vystoupila skupina akrobatického
tance STYX. Pak se účastníci plesu dali do tance, taneční parket byl stále plný a tak
to vydrželo až do konce plesu. Před
22. hodinou začalo hodinové strhující vystoupení známé zpěvačky Heidi
Janků, která svým temperamentním
zpěvem přiměla k tanci i ty největší lenivce, na parketu to bylo velmi
živé. Dobře bylo postaráno i o jídlo a pití, nechyběla bohatá soutěž
o ceny. Generální ředitel firmy pan
Arnošt Gregořica se svými spolupracovníky se po celou dobu plesu věnovali hostům. Vše bylo dobře připraveno a provedeno, ples byl perfektní.

Večírek Klubu důchodců Ludgeřovice
Večírek se konal v sále Obecního domu 11. února. Byl, jako všechny podobné akce pořádané klubem, veselý, dobře připravený a vydařený. Byl to vlastně ples, název večírek byl
použit proto, aby přišly i ty členky klubu, které už nemají svého životního partnera. Hrála
8
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vrablovecká hudba Aréna, vystoupila hudební skupina KD Vrablovec se skladbami známé skupiny Šlapeto. Taneční
parket byl stále plný. Nechyběla ani velká
soutěž o ceny, které většinou přinesli členové klubu. Ceny byly dost veselé, byly
to na příklad dětské hračky nebo celé
malé divoké prase. Fungoval velmi dobře
zásobený svépomocný bufet. Prostě důchodci a jejich hosté prožili veselý večer,
který začal už v 17 hod. a vydržel až do
23 hod.

Z plesu mladých
Pořadatelem plesu, který se
uskutečnil 20. ledna v sále Obecního domu, byl hlučínský florbalový klub. Jsou to zkušení pořadatelé, v Ludgeřovicích pořádali
ples už po sedmé. Návštěvníků
plesu přišlo hodně, prakticky
všichni byli opravdu mladí, obsazena byla úplně všechna místa.
Pořadatelé u vstupu nedovolili
příchozím přinášet tvrdý alkohol. Hrála disco hudba, zpěvák
zpíval i živě. Sál byl plný už ve
20 hodin, mladí se od samého
začátku pustili s vervou do tance. Bylo hodně živo, hlučno, „neposedno“ a veselo, jak to mají mladí rádi. U stolů moc neseděli. O přestávkách se nejvíce bavili v hloučcích ve stoje, často s kelímkem nápoje v ruce. Ve
stálé permanenci bylo i „peklo“.

Varhanní koncert
Koncert pořádala 12. února Římskokatolická farnost Ludgeřovice jako první z řady
letošních akcí pořádaných u příležitosti 110. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše.
Mladý úspěšný varhaník Marek Kozák (ročník 1993) zahrál skladby autorů: J. S. Bach,
C. Franck, J. Renner ml., Ch-M. Widor, F. Liszt a nakonec svou vlastní improvizaci.
Server www.Klaviatura.cz o Marku Kozákovi napsal:
Marek Kozák je český klasický klavírní virtuos, skladatel a varhaník. Studium klavíru
začal na ZUŠ Brušperk, za kterou se stal laureátem několika soutěží. Následně vystudoval
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Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, kde studoval
hru na klavír u Moniky Tugendliebové a mimo jiné také hru
na varhany u Martiny Zelové.
Pokračoval studiem na HAMU
v Praze u profesora Ivana Klánského.
Kromě oslnivých výsledků
v soutěžích jako jsou Mezinárodní smetanovská soutěž v Plzni nebo Brněnské klavírní soutěži se blýsknul v roce 2015, kdy
postoupil do třetího (ze čtyř) kol
Mezinárodní klavírní soutěže
Fryderyka Chopina ve Varšavě.
Soutěž se koná jednou za pět let
a je považovaná za jednu z nejslavnějších a nejlépe obsazených klavírních soutěží na světě.
Marek Kozák ludgeřovické varhany zná, rád na nich hraje, už několikrát zde koncertoval a o našich varhanách, které mají pověst nejlepších varhan v ostravsko-opavské
diecézi, říká, že „jsou jako Ferrari mezi auty“.
Posluchačů přišlo asi 100. Všechny přivítal a koncert zahájil farář Mgr. Václav Koloničný, průvodním slovem jednotlivé skladby uvedla p. Šárka Kuligová.
Hudba v suverénním provedení Marka Kozáka zněla fantasticky a vyvrcholila jeho
velkou improvizací. Posluchači byli nadšení.
AV.

Oslavy 110. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše
Slovy písně: „čas letí jako bláznivý – já nechytím ho ani vy, tak zbývá nám jen
vzpomínání“, možná s trochou nostalgie vzpomínáme na jubilejní oslavy sta let od posvěcení našeho farního kostela svatého Mikuláše, které v naší farnosti proběhly přesně
před deseti lety.
Rovněž 110 let je jistě neméně vhodnou příležitostí ke společnému setkávání a navázání na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do
jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11).
V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium
všem národům (srov. Mt 28, 19–20).
S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, a přijměte srdečná pozvání k následujícím celoročním akcím, které budou postupně směřovat
k listopadové pontifikální mši svaté, která celé jubileum slavnostně završí.
Mgr. et Mgr. Zdeněk Uher, jáhen
10
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Poděkování za sponzorské dary škole
Rádi bychom touto cestou poděkovali za sponzorské dary našim dárcům – panu Kramnému,
paní Krzikallové a panu Karčmaři. Z poskytnutých prostředků jsme pořídili sedací pytle, které
obohatily odpočinkovou zónu na 1. stupni, ale
také prostory čtenářského koutku. V MŠ Dolní
škola byla dovybavena herna a zakoupeno dřevěné kostkoviště, které slouží dětem jako edukační
pomůcka.

ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Lyžování na „Vaňkáči“
I v letošním školním roce se
zúčastnili žáci 1. – 3. ročníků
výjezdního odpoledního kurzu
na Vaňkově kopci u Ostravy.
Akce proběhla v týdnu od 9. –
13. 1. 2017. Na rozdíl od minulého roku, kdy jsme lyžovali na
tajícím sněhu a občas i v dešti,
jsme letos zažili výborné lyžařské podmínky. Ani mrazivé
zimní počasí nám neubralo na
chuti zalyžovat si.
15
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Po vyučování a obědě ve školní jídelně, se žáci převlékli a nastoupili do autobusu,
který je odvezl přímo do lyžařského areálu, kde byli rozděleni podle svých schopností
do družstev.
Během pěti výcvikových dnů si děti pod vedením zkušených lyžařských instruktorů
osvojovaly hravou formou základní lyžařské dovednosti. V zázemí areálu měli malí
lyžaři po celou dobu připravený teplý čaj a prostor pro svačinku a odpočinek.
V závěru týdně si všichni zazávodili a byli odměněni diplomy a medailemi. Ukončení kurzu si nenechalo ujít velké množství rodičů, kteří tak mohli sdílet s dětmi jejich
radost z dosažených úspěchů.
Naši malí lyžaři získali během týdne nejen nové zkušenosti, stali se tak odolnější,
samostatnější. Zlepšili nejen své lyžařské dovednosti, ale užili si i zábavy na sněhu.
Mgr. Alena Rajnochová

Dětský rej ZŠ a MŠ Vrablovec
Stalo se již tradicí, že se každoročně setkáme v maskách v Hostinci na
Vrablovci, aby se děti vyřádily a rodiče si své ratolesti mohli prohlédnout
v jiných situacích, než jsou zvyklé.
V letošním roce to bylo 27. ledna.
„Klauni na volné noze“ se postarali
o zábavu malých, ale i velkých návštěvníků. Velice pěkným zpestřením
byla bublinková a balónková šou a zavírání dětí do velké bubliny. Škoda, že
si to nemohli vyzkoušet všechny děti,
ale časově se to nedalo zvládnout.
Na žádném plese nesmí chybět soutěž o ceny. O tu naši se postarali rodiče dětí, kterým tímto moc děkujeme. Škoda, že to nelze zařídit tak, aby vyhráli všichni, je to prostě velká náhoda a štěstí. Ale na druhé straně se děti zase učí tomu, že ne vždy se mohou
radovat z výhry, ale že platí: „Důležité není zvítězit, ale zúčastnit se“.
My jsme ale i pro malé smolaře měli
připravený kouzelný pytlík, kde si
mohli vytáhnout cenu útěchy.
Tak ještě jednou velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě, na organizaci a jmenovitě p.
Petrovi Tománkovi, který nám pronajal sál a p. Ireně Florkové, která
se přišla podívat na bývalé kolegyně
a také přiložila ruku k dílu.
16
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Radost ze sněhu
Sněhová nadílka a ladovská zima potěšila všechny děti, a protože tolik sněhu bývá málokdy, museli jsme toho využít. Radost ale trvala pouhé dva dny, a že to bylo skvělé? Důkazem
jsou naše fotografie.
Teď už čekáme na sluníčko, protože se těšíme na jiné aktivity, které se v zimě dělat nedají.

Bc. Pavla Olšáková, ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Akademie programování aneb Den s legoroboty
4. února ČVUT v Praze hostilo 30
dívek z celé České republiky. Dívky
ze základních škol zde měřily své síly
a programovaly roboty. Používaly senzory, proměnné, cykly a podmínky. Nejen že si robota postavily, ale i následně
ho oživily pomocí jazyka NXC. Organizátoři ocenili žákovské práce upomínkovými předměty.
Ing. Marie Plačková,
ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Let the World Come to You
Každý rok se naše škola zapojuje do prestižní soutěže v anglickém jazyce Let the
World Come to You. Cílem je předvést prezentační dovednosti a zvládnutí náročných témat v anglickém jazyce. Letošní ročník se nesl v duchu ecotourismu – zapojena
byla marketingová stránka i zamyšlení se nad ekologickým problémem v dané lokalitě.
Téma naší prezentace byla ochrana podvodního světa v Brazílii a na cestovní kancelář
a dychtivé zákazníky si zahráli Natálie Antoniová, František Lipina, Eliška Horáková
a Matěj Just. Ovšem abychom vyhráli, potřebovali jsme udělat show. A když Brazílie,
17
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tak karneval, což nám pomohly zrealizovat naše „brazilské tanečnice“ Tereza Šafránková, Eliška Lišková a Andrea Slavíková. Probojovali jsme se hladce do superfinále,
které se uskutečnilo 9. února v obchodním centru Nová Karolina v Ostravě a před náročnou porotou, v čele s Jakubem Vágnerem, jsme vybojovali první místo. Všem sedmi
soutěžícím patří ještě jednou velké díky za vynikající reprezentaci školy.

Mgr. Jitka Šílová

Připravuje se učebnice přírodovědy Hlučínska
V loňském roce se Sdružení obcí Hlučínska podařilo získat dotaci ze Státního
fondu životního prostředí na tvorbu metodických materiálů a pracovních listů pro
výuku přírodovědy a přírodopisu na Hlučínsku.
Realizace projektu „ Jak na výuku EV VO
na Hlučínsku?“ bude probíhat až do konce
roku 2018 a jeho součástí budou aktivity
jako podrobná analýza environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na
Hlučínsku s workshopem a sběr dat a průzkum lokalit pro regionální výuku EVVO. Postupně budou ve spolupráci s pedagogy
a s dalšími odborníky na EVVO připravovány stěžejní výstupy projektu – metodické
materiály a pracovní listy pro výuku přírodovědy a přírodopisu pro 1. i 2. stupeň základních škol zaměřené na tematické celky: geologie, říční, lesní, sídelní a zemědělská
krajina. Všechny materiály budou obsahovat základní charakteristiky těchto ekosystémů se specifickým zaměřením na oblast Hlučínska (na konkrétní lokality a místa), tedy
připraveny na míru pro výuku EVVO na základních školách v našem regionu.
Před samotným tiskem materiálů proběhnou workshopy k jednotlivým tematickým celkům a evaluace zvolených metod a postupů odzkoušením ve výuce na školách. V rámci závěrečné konference pak budou pedagogové z Hlučínska (koordinátoři
EVVO) i veřejnost seznámeni s finálními materiály, příklady využití ve výuce apod.
Věříme, že realizací projektu vytvoříme jakýsi celkový základ a metodiku pro výuku
EVVO na Hlučínsku i vhodný základ pro budoucí aktivity v této oblasti.
Mgr. Lenka Osmančíková
referentka Sdružení obcí Hlučínska
18
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SPOLKY
Maškarní rej masek
Každý člen Klubu důchodců
na Vrablovci, který se 1. února zúčastnil ve Společenském domě na
Vrablovci maškarního reje, musel mít masku. Ten, který masku
neměl, zaplatil „pokutu“. Zajistili jsme si soutěž o ceny, kterých
bylo hodně, protože přispěli jak
členové, tak také z Města Hlučína starosta Mgr. Pavel Paschek
a místostarostka p. Blanka Kotrlová. Akce se vydařila, všichni se
dobře pobavili a odcházeli spokojeně domů.
Eva Vojevodová, předsedkyně KD Vrablovec

Jednotka ludgeřovických hasičů se rozšířila o další pilaře
V měsíci únoru se tři členové JSDH vydali na 7 denní kurz obsluhy motorových pil do
Hasičské školy v Jánských Koupelích. V prvních třech dnech byla na řadě teoretická část
na učebně. Probírali jsme zákony, vyhlášky a nařízení ohledně kácení porostu, ale i teorii
údržby a obsluhy motorových a rozbrušovacích pil. Třetí den přišla na řadu teorie kácení ať
už klasicky rostlého stromu, ale hlavně i různých vývratů a nakloněných stromů hrozících
zřícením a ohrožením bezpečnosti, se kterými se setkáme asi nejčastěji.
Čtvrtý den nám započal praktický výcvik. Dopoledne jsme se naučili obsluhu, zprovoznění a údržbu motorové pily. V odpolední části jsme na trenažéru zkoušeli příčné řezy,
směrové záseky a odvětvení stromu. Náš pátý den začal v nedalekém lese, kde jsme měli na
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starosti pod dohledem instruktorů skácet uschlé stromy. V lese jsme strávili celý den a učili
se různé techniky kácení ať už klasicky rostlých stromů, tak i různých nakloněných a vyvrácených kmenů. Poslední den praxe jsme opět strávili kácením a opracováním stromů v lese.
Na nedělní dopoledne byl naplánován závěrečný písemný test s ústním přezkoušením,
který jsme všichni úspěšně zvládli. Po jeho vyhodnocení nám byl udělen certifikát o absolvování kurzu, takže se naše jednotka rozrostla o další tři pilaře.
Jakub Krenstetter
člen JSDH Ludgeřovice

Klub důchodců Ludgeřovice informuje
Vážení spoluobčané,
téměř před rokem jsme Vás v tomto zpravodaji informovali o akcích, které chceme uskutečnit v roce 2016.
Snad to nevyzní moc vychloubačně, když řekneme, že máme dobrý pocit jak z celkové
úrovně uskutečněných akcí, tak i z práce celého výboru našeho spolku. Avšak to stejně nakonec posoudí sami členové našeho klubu a účastníci těchto akcí.
Co však připravujeme pro naše členy a některé akce i pro širokou veřejnost v roce 2017?
Již v únoru letošního roku se uskutečnil v sále Obecního domu Společenský večírek členů
a přátel našeho spolku. Byl to velmi příjemný večer a děkujeme všem sponzorům za dárky
do naší soutěže o ceny.
V měsíci březnu znovu přivítáme divadelní soubor „Berani“ z Těškovic, kdy 10. 3. 2017 od
18:00 hod. se nám v sále Obecního domu představí tento soubor s divadelní hrou na motivy
Divadla Járy Cimrmana pod názvem „Výprava na Sever aneb Těškovičtí otužilci na pólu“. Tato
akce se uskuteční ve spolupráci s Obcí Ludgeřovice. Přijďte se podívat, jak tato dobrodružná
výprava na Severní pól dopadla. Zveme všechny občany a milovníky dobrého divadla.
Dne 15. 3. 2017 od 17:00 hod. se uskuteční bowlingový turnaj členů našeho spolku. Již
tradičně se naši borci utkají na dráze v restauraci „Selský dvůr“ v Ludgeřovicích.
A do třetice se naši členové setkají 29. 3. 2017 v 16:00 hod. V rámci tohoto setkání se
o své zážitky z cesty k jezeru Bajkal s nimi podělí náš občan p. Helmut Šafarčík. Již se na
tuto akci těšíme.
Toto je náš plán akcí v 1. čtvrtletí tohoto roku.
20
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O akcích, které připravujeme ve 2. čtvrtletí přinášíme tyto informace:
21. 04. 2017 – 16:00 hod.
Vítání jara (sál Obecního domu – pro členy klubu)
03. 05. 2017 – čas bude upřesněn	Prohlídka Katedrály Božského Spasitele v Ostravě
(Ostrava – pro členy klubu)
19. 05. 2017 – 16:00 hod.	Oslavy Dne matek (sál Obecního domu – pro členy klubu)
31. 05. 2017 – 16:00 hod.	Slavnostní zasedání členů spolku k 20. výročí založení Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu
– pro členy klubu)
09. 06. 2017 – 16:30 hod.	Vystoupení skupiny KAMÉLIE (sál Obecního domu –
pro širokou veřejnost)
30. 06. 2017 – 16:00 hod.	Setkání členů spolku v areálu moštárny zahrádkářů
(moštárna zahrádkářů – pro členy klubu)
O tom, jak to všechno dopadlo i o akcích ve 2. pololetí tohoto roku Vás budeme informovat.
Děkujeme za přízeň, zveme všechny důchodce, kteří se chtějí stát členy našeho spolku,
a těšíme se na Vás.
Výbor Klubu důchodců Ludgeřovice

ZAJÍMAVOSTI
Rok 1978
V Československu pokračovalo pronásledování signatářů Charta 77.
2. března – ze sovětského kosmodromu v Bajkonuru (dnešní Kazachstán) byla vypuštěna
raketa Sojuz 28 s posádkou tvořenou sovětským kosmonautem Alexejem Gubarevem a prvním československým kosmonautem Vladimírem Remkem. Československo se tak stalo po
SSSR a USA teprve třetí zemí, jejíž občan byl ve vesmíru.
26. března – ve svatovítské katedrále v Praze byla vykonána intronizace kardinála Th. Dr.
Františka Tomáška do funkce pražského arcibiskupa.
24. dubna – aktivisté Charty 77 Václav Havel, Jiří Dienstbier, Petr Uhl a další založili v Praze Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Sdružení sledovalo případy
nespravedlivě stíhaných československých politických vězňů a informovalo o jejich situaci
zahraniční sdělovací prostředky.
10. a 23. května – českoslovenští občané unesli letadlo a autobus, aby se dostali do západního Německa. Byli přitom mrtví a ranění mezi únosci i rukojmími.
30. května – do Prahy přijela sovětská delegace v čele s Leonidem Brežněvem, kterému
Gustáv Husák předal Řád Klementa Gottwalda a spolu podepsali „Prohlášení o dalším rozvoji přátelství a spolupráce“.
20. června – do Prahy přiletěl na oficiální státní návštěvu libyjský diktátor Muammar
Kaddáfí.
12. srpna – slavnostně byla otevřena první část trasy A pražského metra o délce 4,7 km.
30. října – v Košicích zahynulo 9 lidí při nehodě tramvaje.
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5. listopadu – premiéru měl první díl televizního seriálu Nemocnice na kraji města.
4. – 5. prosince – o nedobrých výsledcích československého národního hospodářství jednal ÚV KSČ.
Československo bylo po uvolnění z druhé poloviny 60. let, opět jako v padesátých letech,
zemí, ze které se dalo jen obtížně cestovat do kapitalistické ciziny. K tomu bylo nutné mít
tzv. „výjezdní doložku“ k cestovnímu pasu od orgánů ministerstva vnitra a devizový příslib
od státní banky. Každý případ povolení cesty byl pečlivě prověřován, vyjadřovaly se k tomu
orgány KSČ, uliční výbory, zaměstnavatel, ROH a další. Stačila malá pochybnost a podezření, a žadatel necestoval nikam. Hranice se západním Německem a Rakouskem byly
neprodyšně uzavřené a hlídané vojskem, do vymezeného hraničního pásma byl vstup zakázán. Přísně hlídané byly i ostatní úseky státní hranice. Strana a vláda tak držely své občany
v republice jako v jakémsi vězení.
Ve světě:
17. dubna – oznámeno celosvětové vymýcení pravých neštovic.
6. srpna – v pořadí 263. papežem se stal Jan Pavel I., který však za několik dnů zemřel.
16. října – v pořadí 264. papežem se stal Jan Pavel II., polský krakovský arcibiskup Karol
Jozef Woityla.

Z kroniky obce Ludgeřovice – r. 1978
Vzhledem k tomu, že zápis je pro rok 1978 a další roky, až do začátku 90. let, příliš rozsáhlý na to, aby se dal celý vytisknout v Ludgeřovickém zpravodaji a navíc více než polovina
zápisu tak, jak bylo v těch časech obvyklé, je o každoročně se opakujících oslavách komunistických výročí a svátků, o obecném zaměření činnosti MNV a společenských organizací,
uvádím jen doslovný opis (šikmým písmem) těch částí zápisu, které se skutečně týkají života
a rozvoje obce Ludgeřovice:
Úřadovny národního výboru byly umístěny v budově základní devítileté školy za kostelem.
Pracovníci MNV zajišťovali úkoly podle náplně komisí takto:
Hořínová Lydie pracovala na úseku finančním, Lukášová Renata vykonávala práci úseku výstavby, Dudková Hilda zajišťovala úsek místního hospodářství, školství a kultury, Bortlíková Ute
vedla ohlašovnu a úsek sociálně zdravotní, Vjačková Renata vykonávala práci na úseku obchodu,
zemědělství a zpracovávala úkoly ochrany veřejného pořádku, Janík Jan pracoval jako matrikář.
Předsedkyní MNV byla s. Ing. Eva Korbová, funkci místopředsedy zastával s. Hubert Glombica, funkci člena rady MNV a tajemníka MNV s. Josef Baránek, ostatními členy rady MNV
a předsedy komisí byli: s. Ing. Alfréd Lokaj, předseda komise pro výstavbu, s. Dr. Bohumír Franek,
předseda komise sociálně zdravotní, s. Antonín Stejskal, předseda komise finanční, s. Janík Jan,
předseda komise pro obchod a zemědělství, s. Hrdina Josef, předseda komise pro místní hospodářství,
s. Honyš Bernard, předseda komise pro ochranu veřejného pořádku, s. Dlouhý František, předseda
komise pro tělovýchovu a mládež, s. Fojtík Bernard, předseda komise pro školství a kulturu.
Nevyhovující vozidla požární ochrany byla vyřazena, a místo nich získala starší vozidlo Robur, které členové upravili pro převoz požárníků. Nově byla získána stříkačka PPS 12. Dlouholetý
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člen PO s. Josef Vlk byl za obětavou práci v požární ochraně vyznamenán medailí za mimořádné
zásluhy, kterou mu udělil federální výbor požární ochrany.
Na zemědělských pozemcích na katastru naší obce hospodařil státní statek se sídlem
v Markvartovicích. V tomto středisku bylo umístěno mechanizační středisko a odsud byly
koordinovány jarní, podzimní zemědělské práce i průběh žňových prací. Jen malá část živočišné výroby byla ustájena v objektech v naší obci. Hovězí dobytek byl ustájen ve chlévech „ve
dvoře“, u pí. Pavlíkové a vepřový dobytek u pí. Kocurové.
Po hospodářsko-technické úpravě pozemků byly roztříštěné pozemky spojené ve velké lány,
které vyhovují zemědělské velkovýrobě. V jarních měsících byly zahájeny meliorační práce na
všech honech, které mají přispět k dalšímu zvýšení úrodnosti pozemků. Při sklizni obilovin
v době žní pomáhali státnímu statku brigádnicky vojáci z okolních posádek, při sklizni brambor studenti hlučínského gymnasia.
Jen velmi nízké procento obhospodařují v obci soukromí zemědělci. Jediným samostatně
hospodařícím zemědělcem zůstal i v roce 1978 Hubert Poruba, který hospodařil na 19 ha zemědělské půdy. Ostatní občané vlastnili u svých rodinných domků okrasné a ovocné zahrady.
Většinou se zabývali chovem králíků, slepic, případně další drůbeže. Zvýšil se počet občanů,
kteří se zabývají chovem ovcí. Přehled o stavu dobytka chovaného k 1. 7. 1978 ukazuje na
to, že dochází každoročně k úbytku hospodářského zvířectva u ostatních chovatelů. K tomuto
dni byly v obci následující stavy hospodářského zvířectva: drůbež celkem 3 486 kusů, ovce
77 kusů, koně 5 kusů, prasat 47 kusů a hovězí dobytek 33 kusy.
Podle jednotlivých skupin hospodařili občané: 13 občanů na pozemcích o výměře nad 50
arů, 1 občan na pozemcích o výměře 2 ha, 638 občanů užívalo pozemky o výměře 10 arů –
50 arů. Jen 66 občanů porazilo vepře ze svého chovu pro vlastní potřebu (tak zvané domácí
zabíjačky).
Po zrušení podniku Komunálních služeb zůstaly v obci jen provoz zámečnické dílny, autodoprava, holiči a výrobna betonářských výrobků. Drobné provozovny MNV zajišťovaly
rovněž autodopravu pro MNV a občany, pečovaly o veřejné osvětlení ulic a prováděly zemní
práce v menším rozsahu. Po uzavření pekárny u „Kučery“ zůstala v provozu pekárna u Kolibače, která pekla a prodávala chléb pro zájemce z naší obce a okolí. Největší zájem občanů
byl o pečení domácích koláčů k svatbám, různým výročím, o velikonocích, vánocích, ale také
i na krmáš, který se slavil po 18. listopadu v každém roce. Domácí tak zvané hlučínské koláče
byly pro svoji nenapodobitelnost oblíbeny i u občanů Ostravy a okolí.
Koncem roku 1978 vykazují provozovny tento obrat za rok: pekárna 745 000 Kčs, hostinec 383 000 Kčs, zemní práce 114 000 Kčs, celkový zisk za rok 1978 představuje částku
168 690 Kčs.
Obchodní jednotky v naší obci patřily státnímu obchodu. Potravinářské prodejny byly umístěny u budovy MNV, v budově pí. Foltýnkové, u státního statku, u finských domků a jedna
prodejna byla umístěna v osadě Vrablovec. Družstevní Jednota měla v obci potravinářskou
prodejnu u kostela. Tato prodejna a prodejna u státního statku byla samoobslužní, ostatní
měly pultový prodej. Za potraviny utržily prodejny v roce 1978 18 276 000 Kčs. Všechny
čtyři hostinské provozovny patřily opavským Restauracím a jídelnám. Přestože se v těchto
provozovnách nevyvařovalo, utržily především za alkoholické nápoje 2 334 000 Kčs. Hostinec na Vrablovci patřil Drobným provozovnám. Zde se konaly po celý rok svatební hostiny,
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přátelská setkání u různých výročí jako na příklad sraz padesátníků, sraz při ukončení školy,
večírky brigád socialistické práce, ale také slavnostní zasedání MNV a zasedání společenských
organizací.
Mimo potravinářských prodejen byly v obci prodejny Textil, Drogerie, Domácí potřeby.
Uvádím ceny základních druhů potravin platné v roce 1978: 1 kg chleba 2,10 Kčs, 1 kg
másla 40 Kčs, 1 litr mléka 2 Kčs, 1 kg cukru 7,30 Kčs, 1 kg mouky 4,20 Kčs, 1 q brambor
160 Kčs, 1 kg masa (vepřová kýta) 35 Kčs.
Pobočka opavské spořitelny měla své sídlo na poštovním úřadě. Občané naší obce měli zde
uloženo ….(neuvedeno) Kčs. Tato částka nevyjadřuje plné vklady uložené našimi občany,
neboť většina ukládala své úspory v Hlučíně, nebo v Ostravě. Mladí manželé využívali
novomanželské půjčky, které jim stát poskytoval na nákup nábytku, vybavení bytu a domácnosti. Výhodné byly i nenávratné půjčky, které stát poskytoval stavebníkům rodinných
domků. V naší obci, která patřila mezi zvýhodněné obce, mohli stavebníci obdržet na stavbu
rodinného domku až 45 000 Kčs a také to využívali. O vysoké životní úrovni svědčí i to, že
ke konci roku měli občané 1 537 radiopřijímačů, 1 605 televizorů a převážná část mladých
manželů vlastnila osobní auta.
Také v roce 1978 byl přírůstek nových bytů pokryt individuální bytovou výstavbou. Nové
byty ve vlastních rodinných domcích získalo 10 stavebníků. K stavbě rodinných domků byly
využívány především stavební proluky mezi rodinnými domky. Úroveň domků a především
vnitřní využití se lepší každým rokem. Občané staví byty moderní, které odpovídají i těm
nejnáročnějším požadavkům. Starší domky získávají přestavbou nebo stavebními úpravami
nejen na vzhledu, ale i na zlepšení celkového bydlení. Postupně dochází k tomu, že i v starších bytech je zaváděno ústřední topení.
V průběhu roku byly zpevněny další místní komunikace v sídlišti u rybníků celkovým
nákladem 320 000 Kčs.
Vodojem k zásobování obce pitnou vodou vybudovaný svépomocí u lipové cesty byl předán
opavskému podniku Vodovody a kanalizace. Druhý vodojem budovaný u tak zvané „Boží
muky“ podnikem Vodostav nebyl v roce 1978 ukončen a stavba přechází na rok 1979.
Rybníky pod finskými domky sloužily pro rekreaci zaměstnanců Dolu Vítězný únor, Koksovny Vítězný únor a podniku Ostramo. Počet telefonních účastníků se opět zvýšil, i když
nemohlo být vyhověno všem žadatelům. Ke konci roku bylo zapojeno na telefonní síť ….(neuvedeno) občanů. Poštovní úřad byl umístěn v domě čp. 67 a sloužil občanům naší obce a sousedním Markvartovicím. Velká pozornost byla věnována stavbám stavěným svépomocí místními občany. Celková hodnota investiční svépomocné výstavby představuje 1 720 000 Kčs.
Občané a společenské organizace odpracovali na těchto akcích 36 550 brigádnických hodin.
Byla dokončena stavba zdravotního střediska naproti kostelu a zahájena stavba školní družiny a jídelny u ZDŠ. Po rekonstrukci II. mateřské školy byla v této budově umístěna dvě
oddělení mateřské školy. Přestavbou budovy ZDŠ na Vrablovci bylo získáno další oddělení
pro předškolní děti – mateřská škola na Vrablovci. V jarních a podzimních měsících se občané
zúčastňovali brigádnických směn. Upravovali prostory u svých rodinných domků, veřejná
prostranství i místní komunikace. Po celý rok se občané starali o zelené pásy u státní silnice.
Někteří zde vysazovali okrasné keře a květiny.
Do zaměstnání dojížděli pracující převážně tramvají ostravské městské dopravy nebo
používají autobusy ČSAD. Spojení s Ostravou je velmi výhodné, neboť tramvaje jezdily
v denních hodinách v 12 minutových intervalech.
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V plesové sezoně pořádaly plesy společenské organizace v sále Společenského domu, některé
organizace se spokojily s večírky v Kulturním domě na Vrablovci. Protože po tanečních zábavách docházelo k rvačkám a poškozování majetku občanů, byly taneční zábavy v letním
období omezeny a od podzimu zastaveny do konce roku, neboť i po nočních karnevalech se
situace nijak nezlepšila.
Částečným ukazatelem pro činnost kina je plnění plánu návštěvnosti a docílené tržby. Částečným měřítkem především proto, že většina občanů navštěvovala dobře vybavená kina v Ostravě
a kino v naší obci především děti a mládež do 18 let. V průběhu roku navštívilo naše kino, umístěné
v sále vedle hostince Na rozhraní, 2 535 návštěvníků. Bylo docíleno 19 630 Kčs tržby.
Koncem roku 1978 vzrostl počet obyvatel na 4 789. Přírůstek oproti roku 1977 představuje jen
25 osob. Je to způsobeno především tím, že přírůstek nových bytů připadá na nové rodinné domky,
které si občané staví sami za pomoci rodinných příslušníků a známých. Výstavba státních nebo
družstevních bytů se neuskutečnila, a tak stále více mladých manželů se z obce stěhuje do sídlišť
v Ostravě-Porubě nebo do Havířova. V roce 1978 bylo postaveno 10 rodinných domků a 29 bytů
získali občané přestavbou starších rodinných domků. Počet rodinných domků se zvýšil na 1 183.
Počet narozených dětí není přesný, neboť všechny děti se narodily v porodnicích mimo obec
a v obci nejsou o tom přesné záznamy. Matriční obvod zahrnoval mimo naši obec i sousední Markvartovice a Šilheřovice, které přešly z matričního obvodu Hať. Z tohoto obvodu uzavíraly sňatky
v naší obřadní síni v budově MNV novomanželské dvojice. Sňatek uzavřelo 62 novomanželů.
V obřadní síni se konaly též „zlaté svatby“ manželů, kteří společně žili 50 let. Do obřadní síně
přicházeli tito jubilanti s blízkými i dalšími příbuznými. Důstojný obřad zlatých svateb se velmi
líbil a pochvalně se o něm vyjadřovali všichni účastníci. Rovněž vítání novorozeňat mělo dobrou
úroveň. Po slavnostním obřadu byly maminkám předávány drobné upomínkové dárky a matky se
zapsaly do pamětní knihy. Každoročně se v obřadní síni vydávají nové občanské průkazy 15 ti letým a brancům jsou předávány slavnostním způsobem povolovací rozkazy k odvodům a k nástupu
vojenské služby.
Jen v ojedinělých případech byly pohřby vypravovány z bytu zemřelého. Převážná většina pohřebních obřadů se odbývala ve smuteční síni u hřbitova a odtud byli zemřelí přeneseni do hrobu
na hřbitov. U většiny zemřelých byla před pohřbením sloužena mše v kostele. V průběhu roku bylo
na hřbitově pohřbeno 107 zemřelých z Ludgeřovic, Petřkovic a Markvartovic.
U MNV bylo evidováno 1 530 důchodců, z nichž 72 mělo nízký důchod a nikoho, který by o ně
pečoval. Těm přiznávala komise sociálně zdravotní u MNV sociální výpomoc na nákup uhlí, ložního prádla a některým z nich i příspěvek na nákup potravin. U 6 ti důchodců byla zavedena pečovatelská služba, jejímž úkolem byla péče o úklid, vaření, nákup zboží. Dva důchodci byli umístěni
v Domově důchodců, neboť v obci neměli příbuzné, kteří by byli ochotni se o ně starat nebo důchodci
sami požádali MNV o umístění v domově. Svůj volný čas věnovali občané především úpravám
svých rodinných domků a péči o zahrady a chov drobného hospodářského zvířectva. Rodiny se navzájem navštěvovaly, v rodinách se konaly oslavy narozenin dospělých i dětí a v některých rodinách
se konaly i večírky pro známé, především v době plesů. Neustále se snižuje počet návštěvníků na
zábavných akcích pořádaných společenskými organizacemi, menší je i návštěvnost na plesech. Smuteční pohřební hostiny se konaly po každém pohřbu v hostinci u kostela pro blízké příbuzné a známé
zemřelého. Svatební hostiny se konaly především v kulturním domě na Vrablovci, ale také v zámku
nebo zámečku v Šilheřovicích, Hlučíně a Petřkovicích. Jen málo svatebních hostin se konalo v domácnostech. Na kostele byla vyměněna krytina věže a instalovány nové hodiny.
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Počasí v zimních měsících bylo stejné, jako jsme tomu zvyklí již řadu let. V průběhu měsíce ledna
byly největší mrazy do -25 ºC. Jarní měsíce byly sychravé, léto dosti deštivé. Jen podzimy bývají již
řadu let teplejší a s menším množstvím srážek. Bylo tomu tak i v průběhu roku 1978.
Životní úroveň našich občanů se stále zvyšuje. Přesto se setkáváme s občany, kteří nejsou spokojeni, požadují mnohem více, než jim společnost může poskytnout. Nevidí, že i samotná obec doznává každoročně změny k lepšímu, že se stále zlepšuje životní prostředí, že náš stát věnuje plnou
pozornost všemu, aby se občanům žilo stále lépe, aby mohli žít v míru a spokojenosti.

Občané po celé republice byli v té době čím dál méně spokojeni. Tzv. „kádrové důvody“
řadě z nich neumožňovaly vykonávat některá zaměstnání, studovat, cestovat do zahraničí.
Hodně lidí pravidelně poslouchalo rádio Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky, z nichž se
i přes masivní rušení vysílání rušičkami dovídali jinou pravdu o sovětském boji za mír, o porušování lidských práv a podobně. Zejména lidé na Hlučínsku měli možnost se pravidelně
setkávat se svými známými, kteří nyní žili v západním Německu, odkud přijeli na návštěvu,
vidět jejich krásná auta, oblečení, věci, které přivezli jako dárky, slyšet jejich slova o tom, jak
žijí, kolik vydělávají, jakou mají životní úroveň, kde všude už byli na dovolené a porovnávali to s tím, jak sami v Československu žijí. Životní prostředí se u nás tehdy nezlepšovalo,
naopak se stále zhoršovalo. Vzduch byl stále více zamořován kouřícími komíny průmyslu
a také komíny rodinných domků, v nichž se používalo zcela nevyhovující palivo, na Ostravsku uhelné kaly. Řada měst a většina venkova byla bez oddělené splaškové kanalizace,
což znamenalo v nastupující éře splachovacích záchodů a automatických praček masivní
zamořování vodních toků.
Zapsal kronikář Josef Baránek
AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – únor 2017
Arnoštka Marková
Gertruda Kučerová
Jindřich Bařina
Roman Jarosz
Helena Mandačková
Gerhard Porvalík
Olga Klučková
Gertruda Robenková
Božena Tkacziková
Jan Rostek
Edita Kaprálková

97 let
93 let
92 let
92 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Vítání občánků
Vážení rodiče,
v sobotu 22. dubna 2017 se uskuteční vítání dětí.
Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo během posledního
roku a od narození má stále trvalý pobyt v Ludgeřovicích. Stačí, když se
jeden z rodičů dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem
dítěte na Obecní úřad v Ludgeřovicích do kanceláře č. 10 v 1. poschodí.
Uzávěrka přihlášek na jarní vítání je ve středu 12. dubna 2017.
Lenka Jurečková, úsek správních činností

Z dětského maškarního plesu
Ples uspořádala v sále Obecního domu 22. ledna Mateřská
škola v ulici Hlučínská. Kolektiv školky v čele s ředitelkou p.
Margit Hvizdákovou už řadu let
v lednu pořádá tuto akci, která
vždy přiláká hodně menších dětí
z celé naší obce. Jinak tomu nebylo i v letošním roce. Děti vždy
hezky baví klaun Hopsalín a další
pracovníci od firmy stejného jména ze Staré Bělé a to na nějaké zajímavé pohádkové téma. Letos to
bylo o rybách a jiných obyvatelích
moří a také o námořnících, rybářích, pirátech. Maškarní převleky dětí byly většinou podle toho zaměřeny.
Sál Obecního domu byl úplně plný. Místa u stolů zaplnili rodiče a prarodiče dětí, celý
taneční parket pak děti a Hopsalín se svými pomocníky. Děti se výborně bavily, stále plnily
zajímavé úkoly, dostávaly za ně i malé odměny, smály se, vřískaly, tancovaly, zpívaly. Pro
všechny byl svépomocí připraven i bufet plný dobrot.
Děti i jejich doprovod strávili v Obecním domě zajímavé a příjemné odpoledne.
AV.

Pro lepší sjízdnost kopců
Letošní zima „udeřila“ celou svou silou a stále ukazuje, že ještě určitě neřekla své
poslední slovo. Mrazivých a sněhových dnů bylo spousta a tak odklizení sněhu a sypání
chodníků a komunikací bylo a je na denním pořádku. Naši techniku a pracovníky technických služeb zima náležitě prověřila a klade vysoké nároky na úklid sněhu a sjízdnost
komunikací. Zejména ulice, které jsou kopcovitého charakteru, vyžadují velké úsilí
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a um traktoristy provést úklid
a zejména posyp komunikace
inertním materiálem. Na některých kopcích jsme museli provádět posyp i ručně z vlečky.
Pro zkvalitnění, rychlost a zejména komplexní úklid sněhu
jsme se rozhodli zakoupit nesený sypač za traktor. Sám si umí
naložit z hromady přes kubík
strusky nebo drceného kamení
a traktorista může neprodleně

zahájit sypání komunikací. Velkého efektu je dosaženo tím, že traktor se sypačem umí zajet i do těch
největších kopců jako je například
ulice Na Výběhu, kde s udržením
sjízdnosti byl neustálý problém.
Obsluhu celého kompletu provádí
jeden pracovník.
Pevně věříme, že tento pomocník nám pomůže zajistit ještě větší kvalitu sjízdnosti komunikací
v naší obci.

Nabídka
Technické služby Ludgeřovice s.r.o., nabízí k odprodeji
motocykl Moped MANET
KORADO červené barvy, rok
výroby 2005, pojízdný s platným TP za cenu 7 260,– Kč
včetně DPH. Stav tachometru
je 1 015 km. Motocykl je málo
používaný a téměř nevyužitý.
Informace
na tel. č. 602 750 081.
Josef Balgar, TS Ludgeřovice
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Informace ke splaškové kanalizaci
Vlastníci nemovitostí, kteří se připojili ke splaškové kanalizaci do 31. 12. 2015, si mohou
stále požádat o jednorázový finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč.
Těchto nevyplacených darů je nyní přibližně 100 a příjem žádostí i jejich vyplácení bude
ukončeno 31. 3. 2017, poté nebude na žádosti brán zřetel.
Ing. Žaneta Matoušková
technik pro správu kanalizačních sítí obce

Ceník pronájmu sálu Obecního domu v Ludgeřovicích
platný od 1. 3. 2017
Obecní dům

V

S

Š

období

léto

zima

léto

zima

léto

zima

Sál – 1-2 hodiny

700

1100

1000

2000

350

650

Každá další započatá hodina

300

500

    0

    0

   0

   0

Ceny v tarifu V a S jsou uvedeny bez DPH, navyšují se o aktuální sazbu DPH.
Období:
Léto – 1. 4. – 30. 9., zima – 1. 10. – 31. 3.
Tarify:
V – Veřejnost – občané, podnikatelské subjekty, spolky se sídlem mimo Ludgeřovice
S – Spolky – Výdělečné akce pořádané
• Spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení založená podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se sídlem v Ludgeřovicích
• Římskokatolickou farností Ludgeřovice
• Církevní mateřskou školou Ludgeřovice
Š – Školy – Akce bez výdělku pořádané
• Školou a školským zařízením – sazba včetně DPH
• Spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení založená podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se sídlem v Ludgeřovicích – sazba vč. DPH
• Příspěvkovou organizací a organizační složkou obce Ludgeřovice – sazba vč. DPH
VB.
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Orgán sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD)
Co znamená sociálně – právní ochrana dětí?
Smyslem a cílem sociálně-právní ochrany dětí („SPOD“) je zajistit všem
dětem ochranu a vhodné podmínky pro to, aby mohly své dětství prožívat šťastně, spokojeně a nedostávaly se do konfliktu se svým okolím. OSPOD vyhledává ohrožené děti, zaměřuje se na preventivní opatření v rodinách, zprostředkovává náhradní rodinnou péči a zastupuje děti u soudu.
SPOD se vztahuje na děti mladší 18 let a týká se především:
– dětí, jejichž rodiče zemřeli,
– dětí, jejichž rodiče neplní práva a povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti – zanedbávání péče, týrání, zneužívání, opuštění dítěte, apod.,
– dětí, které jsou opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči,
– dětí, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za
výchovu dítěte,
– dětí, které se na území ČR nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu a jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany,
– úpravy rodičovské zodpovědnosti před i po dobu po rozvodu manželství – svěření do
péče, stanovení výživného, úprava styku,
– úpravy rodičovské zodpovědnosti u dětí narozených mimo manželství – otcovství dítěte,
svěření do péče, stanovení výživného, úprava styku,
– schválení právního úkonu za nezletilé děti,
– řešení problematických vztahů mezi rodiči dětí, obtíží v komunikaci,
– dětí, na kterých byl spáchán trestný čin.
Informace: Městský úřad Hlučín
Informace poskytnuty sociálním odborem MěÚ Hlučín.
Pokračování v příštím čísle Ludgeřovického zpravodaje.
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SPORT
První kolo ČEZ ligy juniorů ve vzpírání
11. únor patřil v Havířově prvnímu kolu ligy juniorů ve vzpírání (sk. „B“), kde se představil také Ondřej Tchurz z Ludgeřovic v barvách SKV Bonatrans Bohumín. V soutěži měl
všechny pokusy platné – trh 93 kg, nadhoz 103 kg a patřil mezi nejlepší borce v soutěži.
Družstvo juniorů skončilo na 3. místě.

trenér Oldřich Tchurz

Fotbal v Ludgeřovicích
Příprava „A mužstva“ na jaro 2017
Naši fotbalisté mužů začali zimní přípravu. Tým pod taktovkou trenérů Coufala s Mudrochem se sešel poprvé v letošním roce 12. ledna. Mužstvo pod přísným dohledem vedoucího mužstva Arnošta Klose rozbalil svůj tréninkový tábor v areálu místní tělovýchovné
jednoty, kde využívá v rámci možností osvětlenou škvárovou plochu a prostory k přípravě
jako takové tomu určené. K týmu se připojil Vlastimil Horák, který je hráčem Bruntálu,
avšak bydlí v sousedních Petřkovicích a nutno podotknout, že se jeví více než dobře. O hráče Ludgeřovic je nyní zájem, ale žádné odchody klub zatím nezveřejnil.
První utkání naši fotbalisté odehráli 21. ledna v rámci čtvrtfinálového klání poháru města Ostravy, kde postoupili po jasné, ještě podzimní výhře, nad TJ Vítkovice-Svinov 5:1.
Soupeřem byl velký rival ze Staré Bělé. Vyrovnané utkání plné osobních soubojů strhnul na
naši stranu v 90´ střelou z hranice pokutového území Klos.
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Čtvrtfinále TJ Ludgeřovice : FK Stará Bělá 1:0 (0:0)
Branka: 90´ Klos Karel
Sestava: Hájek – Balgar D. (46´ Špíl), Fejerčák, Kolenko (46´ Lambert), Stepek – Klos,
Mudroch, Martiník, (46´Važík), Kotlář (46´ Pekara), Pěntka, Fojtík.
Druhé utkání v roce po čtvrtfinálové výhře nad Starou Bělou se odehrálo v rámci semifinále poháru města Ostravy a svěřence trenérského dua Coufal – Mudroch čekala obtížná
překážka v podobě soka, který hraje o soutěž výše a to celek SK Polanka. Fotbalisté Ludgeřovic však byli více než vyrovnaným soupeřem a po dobrém výkonu nastříleli polaneckému
klubu pět branek a zvítězili 5:2. Střelecky se tentokrát prosadil třikrát Pěntka a po jedné
brance vsítili Fojtík a Kotlář.
Semifinále TJ Ludgeřovice : SK Polanka 5:2 (3:1)
Branky: 29´, 59´ a 85´ Pěntka Michal, 14´ Kotlář Jan, 32´ Fojtík Lukáš.
Sestava: Hájek – Nagy, Fejerčák, Balgar (46´ Važík), Stepek – Bělan (46´ Lischka), Klos,
Horák (46´ Ratajský), Kotlář (46´ Pekara), – Pěntka, Fojtík.
Výhra nad Polankou poslala naše hráče do finále Poháru města Ostravy, které je na programu ve středu 3. května 2017. Utkání má výkop v 16:30 hodin. Soupeřem našich hráčů ve
finále, které se dá rovněž označit také předkolem poháru národního, zvaný jako Mol Cup,
bude celek z Heřmanic.
Ludgeřovičtí hráči i fanoušci si přijdou jistě na své, protože finálový zápas by se měl odehrát na slavných ostravských Bazalech!!!

Rozlosování krajských soutěží našich družstev – 2017
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Obecní úřad Ludgeřovice
800 101 087 – bezplatně
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz
tel.: 595 052 578
fax: 595 052 278

Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 8:00 – 12:00
Pokladna:
Pondělí a středa: 8:00 – 12:00
Čtvrtek:
8:00 – 12:00

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

12:30 – 17:00
13:00 – 17:00
553 876 010

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

553 876 022
553 876 011

Stavební úřad – vedoucí:
stavebni@ludgerovice.cz
– referenti:		

553 876 015
553 876 016

Matrika:			
Ohlašovna:			

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:			
Hřbitovnictví:		

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

553 876 019
553 876 020
553 876 021

Životní prostředí – vedoucí:
		 – referent:

olsak@ludgerovice.cz
matouskova@ludgerovice.cz

553 876 024
553 876 014

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

Půjčovní doba:
Pondělí:
8:00 – 12:00
Úterý:
8:00 – 12:00
Středa:
8:00 – 12:00

12:30 – 18:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00

Technické služby Ludgeřovice
		
– jednatel: balgar@tsludgerovice.cz
				
		
– ekonom: mikulasova@tsludgerovice.cz
				

597 582 770
602 750 081
597 582 771
608 267 551
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A. Vjačka

