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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
na celém světě se nyní asi skloňuje nejvíce slovo „koronavirus“. Můžeme pouze spekulovat, proč je tady, kde a jak vznikl. Jedno je jisté. Je zde a musíme se mu postavit.
Všichni, společně, bez výjimky. Jsem velmi rád, že 99 % občanů naší obce závažnost
situace pochopilo a začalo plnit nařízení, která jsou pro zabránění dalšímu rozšíření
této epidemie nezbytná. Celá řada z vás začala aktivně pomáhat ostatním, šili jste
nebo sháněli roušky a materiál na jejich výrobu, pomáhali s nákupy nemohoucím, nabízeli hlídání dětí atd. Někteří mi dokonce říkali, že to jsou drobnosti. Skutečně před
vámi všemi smekám, protože tyhle drobnosti znamenají naopak neuvěřitelně mnoho
– ukazují naši sílu, soudržnost a víru, že to prostě společně zvládneme!
Bohužel je zde vždy někdo, kdo musí negativně vybočovat z řady. Ústa a nos si odmítnou zakrývat, sprostě předbíhají v řadě, když všichni ostatní slušně čekají, dokonce
jdou krást do obchodu. V těchto případech jsem pro skutečně tvrdé tresty.
V souvislosti s výše uvedenou epidemií prošel zatěžkávací zkouškou také náš nový
informační systém Mobilní Rozhlas. Jsem rád, že se do něj přihlásilo poměrně velké
množství občanů, kteří mohli informace dostávat skutečně ihned. Ukazuje se také, že
se chytrý telefon stává nezbytností, protože odeslat větší soubor informací na obyčejný
telefon formou SMS je skutečně problematické a příjemce se pak diví, že mu přijde třeba 30 SMS najednou. Znovu tedy prosím, abyste aplikaci Mobilní Rozhlas maximálně
využívali přes chytré telefony a počítače.
Asi na nějakou dobu poslední masovou akcí byla letos Ludgeřovická 15, pořádaná
Běžeckým klubem Ludgeřovice. Tento běžecký závod si našel mnoho příznivců a tomu
odpovídala i letošní účast. Celkem se běhu ve všech kategoriích zúčastnilo 195 účastníků a chodeckého Nordic walking 11 chodců. Záměrně nejmenuji vítěze jednotlivých
kategorií, protože vítězi jsou všichni účastníci. Těmi největšími vítězi jsou pro mne
však pořadatelé tohoto skvělého závodu, kteří vždy připraví skvělou trať, vynikající
zázemí i servis pro závodníky.
Závěrem vám všem přeji zdraví a trpělivost. Jsme sice v bitvě s neviditelným nepřítelem, ale pokud se semkneme, máme jistotu, že vyhrajeme!
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z 9. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se konalo 11. března v sále Obecního domu, přítomno bylo
17 zastupitelů. Jejich jednání sledovalo 5 občanů obce. Program jednání byl stručný.
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Zastupitelé zejména:
• Projednali a schválili
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací
z rozpočtu obce a to
50 tis. Kč pro Mobilní Hospic Ondrášek,
570 tis. Kč pro Charitu Hlučín na provoz
Charitního domova,
170 tis. Kč pro Charitu Hlučín na terénní
služby, 500 tis. Kč pro
Farnost Ludgeřovice
na provoz a údržbu
kostela, 200 tis. Kč
pro TJ Ludgeřovice na
provoz a údržbu, 80 tis. Kč pro spolek Junák – Český skaut na činnost, 50 tis. Kč pro
Svatováclavský hudební festival na koncert v našem kostele.
• Projednali a schválili v rámci tzv. kotlíkové dotace návratné bezúročné půjčky na výměnu
stávajících kotlů na uhlí za kotle plynové pro 3 občany obce ve výši 110 až 130 tis. Kč.
Závěrečná diskuze byla o opatřeních proti šíření infekce Covid – 19 a o dopravních
problémech, které už v dubnu v obci nastanou po zavření silnice č. I/56 v úseku od
světelné křižovatky u kostela po Petřkovice v důsledku nutné generální opravy mostu
nad ulicí Lípová. Oprava skončí až ve druhé polovině 4. čtvrtletí letošního roku. Bezprostředně pak bude zahájena stavba kruhového objezdu na křižovatce ulic Hlučínská
a Markvartovická.
AV.

Výtah z Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice
(dále ZO), konaného dne 11. 3. 2020 v sále Obecního domu v Ludgeřovicích

• ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 8, konaného dne 11. 2. 2020.
• ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce č. 7
a 8.
• ZO vzalo na vědomí informace ekonomky obce o rozpočtových opatřeních č. 3/2020
a 4/2020, schválených v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem
obce na 17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000,– Kč obecně prospěšné společnosti Mobilní Hospic Ondrášek na celoroční poskytování mobilní hospicové péče pro
dospělé i děti a jejich rodiny, ambulanci paliativní medicíny a dětský hospicový stacionář
v roce 2020. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace obecně prospěšné společnosti Mobilní Hospic Ondrášek ve znění, předloženém
k projednání.
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• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 570.000,– Kč Charitě Hlučín na
provoz Charitního domova sv. Mikuláše v roce 2020. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Hlučín ve znění, předloženém
k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 170.000,– Kč Charitě Hlučín
na registrované terénní služby, Charitní pečovatelské služby a osobní asistenci v roce
2020. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace Charitě Hlučín ve znění, předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000,– Kč Římskokatolické
farnosti Ludgeřovice na částečné krytí nákladů na opravy a provoz kostela sv. Mikuláše v Ludgeřovicích v roce 2020. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Ludgeřovice ve znění,
předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000,– Kč Tělovýchovné
jednotě Ludgeřovice na činnost tělovýchovné jednoty v roce 2020. ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Tělovýchovné
jednotě Ludgeřovice ve znění, předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000,– Kč zapsanému spolku
Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice na sportovní, kulturní, zdravotně sociální a jiné veřejně prospěšné činnosti v r. 2020. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace zapsanému spolku Junák – český skaut,
středisko Ludgeřovice ve znění, předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000,– Kč Svatováclavskému
hudebnímu festivalu z.s., na realizaci koncertu v rámci 17. ročníku Svatováclavský
hudební festival 2020. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace Svatováclavskému hudebnímu festivalu ve znění,
předloženém k projednání.
• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 012020 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 110.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční
výpomoci). ZO zmocnilo starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem
návratné finanční výpomoci ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 022020 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 110.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční
výpomoci). ZO zmocnilo starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem
návratné finanční výpomoci ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 032020 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 130.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovi4
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ce (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční
výpomoci). ZO zmocnilo starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem
návratné finanční výpomoci ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 9. zasedání ZO Ludgeřovice.
VB.

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Březen – měsíc čtenářů

Jedná se o celostátní akci podporující a propagující četbu, pořádanou každoročně v měsíci březnu. Vznikla v roce 2009 a jejím organizátorem je Svaz knihovníků a informačních
pracovníků České republiky (SKIP). Každý rok se k této akci svými aktivitami hlásí více než
400 veřejných knihoven z celé České republiky.
Březen – měsíc čtenářů navazuje na Březen – měsíc knihy (akce druhé poloviny 20. století) a Březen – měsíc internetu (akce posledních let) – vždy s významnou účastí knihoven.

Knihovnická lekce pro děti z mateřských škol

Březen je měsícem čtenářů, a proto si předškoláci
z Církevní mateřské školy a starší děti z mateřské
školy Liščata v tomto měsíci naplánovala činnosti na
toto téma – návštěvu místní
knihovny v Ludgeřovicích.
Děti se v dětském oddělení
knihovny seznámily s prostory, s paní knihovnicí
a s tím, jak to v knihovně
chodí. Byly překvapené, že
si knížky nemusí jen půjčovat, ale mohou si v knihovně
i jen pohrát. Paní knihovnice dětem přečetla pohádku
o Jaru a pokládala dětem hádanky na téma Večerníčkové postavičky. Potom už si děti mohly
samy nějakou knížku nebo časopis vybrat a prohlédnout, pohrát si s maňásky nebo se jen tak
uvelebit v koutku s plyšáky. Návštěvu knihovny jsme si moc užili. Děkujeme paní knihovnici za spolupráci a věříme, že i touto cestou můžeme děti vést k lásce ke knize.
5
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Mgr. Monika Stuchlíková
ředitelka MŠ Liščata

Večírek přátel

V programu letošní plesové sezony figuroval tento večírek pod názvem Ples spolku rybářství 22. února. Byl jsem zvědavý na první rybářský bál v Ludgeřovicích za celou dobu,
co pamatuji. Ve skutečnosti to byla diskotéka pro mladé ve stylu
třicátých let minulého
století. Organizátory
byli kluci z Ludgeřovic. Děvčata měla
přes vlasy a čela stuhu
s květinou nebo jinou
ozdobou a také některé
jejich účesy byly jako
z filmů té doby. Přes
ramena měly dlouhou
střapatou šálu. Jinak
vládly většinou minisukně, které před devadesáti lety ještě nebyly
vynalezeny. Kluci měli
na hlavě klobouky nebo čepice, motýlka, kšandy, pásky na rukávech košile aby držely a někteří i vycházkové hůlky. Iluze časů minulých se jim podařila. Fungoval svépomocný bufet,
připravena byla soutěž o ceny. Jinak to bylo jako na normální diskotéce. Účastníci se scházeli
postupně až do 22. hodiny a vůbec se netancovalo, snad až v pozdějších nočních hodinách.
Společnost byla krásně veselá a neposedná.
AV.

6
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Ples TJ Ludgeřovice

Byl to tradičně velký ples. Účastníci zcela zaplnili 29. února sál i vinárnu, všichni to byli
mladí sportovci plní elánu a chuti si večer dobře užít. K tanci a poslechu jim hrála hudba
SUPERFOX z Petřkovic, dobře fungovaly svépomocné bufety, o večeře se postarala restaurace pana Myslivce, nachystaná byla velká soutěž o ceny. Předseda TJ Helmut Šafarčík ples
zahájil, všechny přivítal a popřál dobrou zábavu. Také poděkoval sponzorům plesu. O předtančení se postarala taneční dvojice Karolína Rumpová a Vilém Krupa z Klubu sportovního
tance Hlučín. S velkým úspěchem u publika předvedli nejdříve sérii standardních tanců
a po krátké přestávce i tanců latinskoamerických.
Dalším bodem bylo tradiční vyhlášení nejlepšího fotbalisty minulého roku. Bylo to tentokrát jednoznačné, nejlepším fotbalistou TJ Ludgeřovice byl po zásluze vyhlášen mimořádně
rychlý, šikovný a úspěšný útočník David Zbořil, který v podzimní části krajské soutěže
I. A ročníku 2019 – 2020 vstřelil jako člen mužstva TJ Ludgeřovice 19 gólů a bezpečně vede
tabulku střelců. Slavnostní vyhlášení Davida Zbořila nejlepším fotbalistou provedli předseda TJ Helmut Šafarčík, předseda fotbalového oddílu TJ Jiří Vjačka a předsedkyně kulturní
komise obce Monika Kolenková.

taneční pár Karolína Rumpová a Vilém Krupa

taneční pár Karolína Rumpová a Vilém Krupa

zleva Jiří Vjačka, David Zbořil, Monika Kolenková,
Helmut Šafarčík
7
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Kolem půlnoci proběhla soutěž o ceny a také dražba dresu č. 16 talentovaného fotbalisty
TJ Petra Zoubka, který podlehl zákeřné nemoci. Výtěžek dražby 10 tis. Kč bude věnován
Nadaci Petra Zoubka mladšího, vyhlášené v roce 2019 s cílem získat finanční prostředky pro
Hematoonkologickou JIP FN Ostrava a pro podporu mladých talentů.
Ples se vydařil, pilně se tancovalo, vládla uvolněná plesová nálada.

AV.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Sportovní úspěchy žáků naší školy

V zimních měsících proběhla řada sportovních soutěží, ve kterých si naši žáci a žákyně
vedli velmi dobře. O řadě úspěchů z těchto soutěží jsme Vás již informovali prostřednictvím
stránek školy, facebooku školy či školního instagramu. V chlapeckých soutěžích se nám
podařilo získat například krásné 4. místo v okrese v házené nebo 5. místo v okrese v přehazované. V dívčí kategorii jsme pak přidali úspěchů celou řadu. Prvním úspěchem bylo vítězství v okrskovém kole ve florbalu, kdy jsme s přehledem porazili všechny školy ve skupině.
Dalším velkým úspěchem bylo 2. místo v okresním finále v halové kopané a největší úspěch
jsme si nechali na zatím poslední odehranou soutěž – okresní finále v basketbalu, kde jsme
dokázali zvítězit a postoupit do krajského finále. Další řada soutěží nás měla čekat v nejbližší době, avšak vzhledem k vážné situaci, jež nastala, se všechna sportovní klání plánována na
tento školní rok pochopitelně zrušila.
Každopádně ze soutěží, které se letos stihly odehrát, víme, že naši žáci patří v řadě soutěží k těm nejlepším v okrese, což nás velmi těší a za což jim patří velký dík.

soutěžící tým dívek
8
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Pěstujeme

Koncem února jsme začali s přípravou na jaro. Děti ze semináře z přírodopisu se učily
zasadit semínka různých druhů zeleniny a bylinek. Pěstujeme rajčata, papriky, salát, řeřichu,
polníček, petržel a bazalku. Chceme tak dětem ukázat, jak jednoduché je vypěstovat zeleninu od semínek až po sazenice, které v teplém počasí přesadíme do záhonů na naši školní
zahradu. Poté budeme pokračovat s výsadbou kedluben, jahod a ředkviček, které zasadíme
už přímo ven. Dětem se tyto aktivity spojené s praxí velmi líbí.

žáci ze semináře z přírodopisu

zasazená semínka v truhlících

Zdravé svačinky

K tomu, aby naše děti byly zdravé
a silné, potřebují čerstvou a kvalitní stravu. Poslední týden v únoru jsme se přesvědčili, že rodiče našich dětí se snaží
zodpovědně připravovat zdravé svačiny,
které jsou plné vitamínů a minerálů. Při
návštěvě některých tříd prvního stupně
jsme byli příjemně překvapeni a nadšeni
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z kreativity rodičů. Posuďte sami, jak máme šikovné rodiče (viz foto) a tímto vyzýváme
i ostatní, aby nebyli lhostejní ke zdraví svých dětí.

Přehlídka nejlepších okresních prezentací roku 2020

Soutěž Prezentace 2020 v tvorbě počítačových prezentací je určena pro žáky základních
škol, kterou už tradičně pořádá Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě.
Organizátoři původně předpokládali, že nám jako každým rokem oznámí výsledky základního kola prezentační soutěže, do které jsme se zapojili, a pozvou ty nejúspěšnější na

pamětní list
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finálové kolo, které se mělo konat 25. března v aule SŠPU Opava. Bohužel, mimořádná
situace, které nyní celý svět i my čelíme, jim letos nedovolí toto už tradiční setkání uspořádat. Rozhodli se, že po vyhodnocení přihlášených soutěžních příspěvků alespoň z pohledu
odborné poroty a za příznivějších okolností ocení ty nejlepší.
Ing. Marie Plačková

Dětský maškarní karneval

Karneval se konal 8. března v prostorách Obecního
domu. Pořadatelem
bylo SRPDŠ. Sál byl
plný účastníků, dětí
předškolního věku
i jejich rodinných
příslušníků. Kromě
dětí měly maškarní
oblečení např. i šatnářky. Děti bavil
a krásně rozdováděl
klaun „Prcek Pepino z Oder“, svým
vzrůstem děti ani
moc nepřevyšoval,
moc se jim však líbil. Rodiče své vesele skotačící děti pyšně sledovali, mlsali přitom dobroty z pořadateli připraveného svépomocného bufetu, užívali si vydařeného nedělního odpoledne.
Byla to dobře připravená
a vydařená akce, bohužel
poslední kulturně společenská událost v naší
obci před tím, než vláda
ČR vyhlásila stav nouze
způsobený světovou pandemií COVID – 19 s řadou navazujících omezení pro občany, např.
zákazem všech akcí, při
nichž se sejde více než 30
lidí. Věřme, že pandemie
bude brzy zvládnuta, stav
nouze odvolán a kulturně společenské akce budou moci opět začít.
11
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SPOLKY
Reportáže ze skautských akcí

Dobrodružná únorová výprava aneb ukradená lucerna
Kdy: 2. února 2020
Kdo: světlušky
Místo: Ludgeřovice a okolí
Nejprve to vypadalo jako obyčejná výprava, kdy naším cílem bude uvařit si polévku, vždyť vaření může být taky dobrodružstvím. Ale na faru přišel dopis adresovaný
světluškám. Stálo v něm, že naši lucernu nám (navedena Skřetem z jeskyně) ukradla
vodoměrka Šouralka. Skřet prý ji ukryl v zamčené truhle, a protože je hamižný, doufaly jsme, že klíč vyměníme za stříbrňáky. Na tajné adrese jsme doufaly získat další
instrukce, ale dostaly jsme další adresu, tentokrát každá družina jinou. Tam světlušky ochotně ošetřily zraněné obyvatele. Za to dostaly deník Olave Powellové, která
jim prozradila, jak získat peníze v kouzelném lese. Tam musely splnit deset těžkých
úkolů a mohly si tak vydělat potřebné stříbrňáky. Skřet se jim jejich snažení pokusil
překazit, ale nepodařilo se mu to. Protože už bylo po poledni a všem vyhládlo, musela
každá družina z nasekaného dřeva rozdělat oheň a uvařit polévku. Byla výtečná. Naskytla se příležitost vyměnit stříbrňáky za klíč. Skřet byl opravdu chamtivý a vydělaný
obnos nestačil. Teprve až jsme přidaly hřebíky a nakonec i nasbírané odpadky, klíč
pustil a my jsme s ním mohly chvátat ke klubovně, jestli tam nenajdeme truhlu, ve
které by byla naše lucerna. A našly jsme… A tak jsme společnými silami získaly zpět
naši světluškovou lucernu, uvařily polévku a v kouzelném lese se procvičily v tom, co
umíme.

nástup světlušek s vedoucími před klubovnou na počátku výpravy
13
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Po bitvě každý generál, ale co před bitvou?
Kdy: 22. února 2020
Kdo: vlčata
Místo: Ludgeřovice, Vřesina, Hať
Naše únorová výprava byla ve znamení příprav na blížící se Závod vlčat a světlušek, který
bude za měsíc. Uznali jsme za vhodné se na tuto „bitvu“ řádně připravit. Po počátečním společném nástupu se světluškami, které pak pokračovaly ve svém programu, následovaly dvě
pohybovky (pipi-huar + uteč a chyť), při kterých jsme se řádně rozhýbali a zadýchali. Následující hoďku a půl jsme pak strávili v klubovně nad ryze praktickými tématy – mapové značky, poznávání stromů a svačina. Před jedenáctou jsme vyrazili na autobus, který nás zavezl
za Vřesinu do přírodní rezervace Dařanec. Procházeli jsme se přirozeným smíšeným lesem,
bavili jsme se o stromech, pozorovali zvěř. V rámci přípravy na závod jsme plnili úkoly vztahující se k pirátské mapě, překonávali lanovou přelézačku a přesně mířili a házeli kameny
na cíl. V dobré náladě jsme prošli celou trasu až do Hati. Tam jsme ještě stihli došplhat na
větrnou hůrku ke kostelu, zhodnotit výpravu a chytit autobus zpět do Ludgeřovic.

vlčácké zdolávání provazových lesních překážek v Černém lese

br. Puding

Hledání ztraceného pokladu skřítka Slezánka
Kdy: 22. února 2020
Kdo: benjamínci
Místo: Háj ve Slezsku, Ostrá hůrka
Sešli jsme se ráno u vlaku v Hlučíně v rekordním počtu - 12 benjamínků, jedna
světluška a vedoucí. Vyrazili jsme vlakem do Opavy, kde jsme přestupovali. Čekání
14
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jsme si zkrátili hrou Z vody do vody. Další vlak byl snad třípatrový. Jestli si myslíte, že
jsme si vybrali přízemí, tak jste se spletli. Měli jsme nahoře krásný výhled. Škoda, že
Háj ve Slezsku byl tak brzy. Na nádraží jsme si řekli, že půjdeme na kopec Ostrá hůrka
a budeme hledat poklad skřítka Slezánka, prosím neplést se Slizánkem. Kopec jsme
skutečně vylezli, během cesty se objevil samotný skřítek, povídal si s námi a holky jej
pak na kopec vynesly v čepce. Na kopci jsme posvačili, vedoucí se kochaly výhledem na
Prajzskou, holky si hezky povídaly a kluci se váleli po poli a vylezli na strom. Poklad
jsme našli u památníku. Pod stromy byly schovány drahokamy, které jsme se skřítkem
směnili za sladkosti. Na cestě z kopce jsme ještě skřítkovi postavili holčičí a klučičí
domeček. A pak už jsme pádili k nádraží a naším třípatrovým vlakem domů.

benjamíni zdolávají lesní terén cestou na Ostrou hůrku

br. Libomor

3DD – Lačnovský KLONDIKE
Kdy: 21. – 23. února 2020
Kdo: skautky, skauti
Kde: vsetínské Beskydy
V pátek jsme se sešli se skautkami a skauty na hlavním nádraží v Ostravě. V pořádku
se všichni dostali ke srubu u Lidečka ve vsetínských Beskydech. Tam nás však čekalo
překvapení. Z jedné poloviny nejela elektřina. Nešlo zapnout elektrické topení, bylo jen
5 °C. Zdálo se, že je naše výprava v ohrožení. Jestliže by se nepodařilo závadu opravit,
museli bychom všichni v sobotu odpoledne jet zpátky domů. I přes tyto potíže jsme šli
v zimě spát. Po vydatné, pohankové, bezlepkové, snídani, kterou připravili skauti, jsme
15
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se rozdělili na 4 družinky a vydali se „lovit zvěř“. Šli jsme po určených trasách hledat
a odlívat (pomocí sádry) stopy zvířat. Na poledne jsme se zase sešli, abychom si udělali
oběd (hrachovka, čočka a vařený špekoň) a chvíli si odpočinuli. Spousta z nás se vrhla
do plnění skautských stezek, a proto se náš odpolední klid trochu protáhl. Odpoledne
jsme si vyměnili cesty. Sbírali jsme karty, které nám dopoledne na dané cestě schovala
předchozí družina, což nebyl tak jednoduchý úkol, jak se zprvu zdálo. Jakmile se zase
všechny družinky sešly, nastal čas na večeři, což byla doopravdy kulinářská záležitost.
Každý si sám měl udělat a zabalit do alobalu dokonalý špíz jen z pár surovin (anglická,
brambor, cibule, paprika atd.) Vše opéct na ohništi, které si každá družinka připravila.
Den však zdaleka nekončil. Byl právě večer 22. února, což je celosvětový den zamyšlení všech skautek. Kluci se odebrali pryč ze srubu na noční túru po studánkách a my
jsme si mohly v klidu s holkami probrat nejdůležitější věci týkající se nás a družinek.
Pak už nastal čas jít spát. Protože se povedlo opravit elektřinu, byla tato noc daleko
příjemnější než ta předešlá. Ráno připadla příprava snídaně na skautky. Jako obvykle
byly vločky na sladko, které nezapomněly holky připálit. Po ní jsme se dali do výroby
speciálních sirkových svíček z parafínu, bavlny, zápalek a nitě. Skončili jsme až krátce
před obědem. Na oběd skautky připravily planou a přepálenou verzi rizota bez cibule.
Pak už nezbylo nic jiného, než se dát do úklidu. Jakmile jsme vše dokončili, tak jsme se
za vydatného deště odebrali na vlakové nádraží a později domů.

skupinové foto skautské družinky před horským srubem u Lidečka

ses. Zikmund
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Maškarní rej masek v Klubu důchodců Vrablovec

Jako každým rokem, tak i letos, jsme uspořádali 10. března pro naše členy maškarní
rej. Členové se na tuto akci těší a přijdou v hojném počtu v krásných maskách. Připravili jsme si také pohoštění, a samozřejmě musela být i soutěž o ceny, do které přispěli
i členové. Pak jsme si spolu zazpívali u harmoniky, popovídali si, bylo nám veselo.

Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec

Hasiči: Výcvik řádný i mimořádný

Jednotka v zimních měsících provedla další školení, bohužel však i jedno mimo plán.
Začátek roku zastihl zdejší hasiče spíše jako stěhováky. O situaci byl pozorný čtenář
zpravodaje jistě již informován. Staronovou hasičskou zbrojnici jsme začali postupně
vybavovat. Kvůli transportu jsme oželeli i první letošní termín školení. Raději jsme stěhovali „celý výjezd“ do zrekonstruovaných prostor. Rozběhla se i další, papírová válka.
Začalo se z třetí dotace řešit vybavení prostor. V měsíci únoru pak kromě tradičních
akcí proběhlo i první školení v novém.
Okamžitě se naplno projevily možnosti nové budovy. Nová plastová okna, současné
moderní dveře. Složitější prostory pro orientaci. To vše věrně simulovalo soudobé budovy, ve kterých většinou zasahujeme. Za tímto účelem jsme vždy využívali prostory
Společenského domu na Vrablovci. Tentokrát jsme už ale nikam nemuseli. Moderní je
teď i zbrojnice, takže stačil diskotékový kouřofuk, a prostory byly zahaleny pod umělý
kouř. Hasiči tak prováděli výcvik ve vyhledávání osob. Opět byla zopakována teorie
a poté si jednotlivé skupinky vše řádně vyzkoušely. Pro některé nováčky v jednotce to
17
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bylo vůbec poprvé, co se v situaci s dýchacím přístrojem na zádech, ve skoro nulové viditelnosti, ocitli. A chtěla se po nich
činnost. Nikoho v kouři nenechat a pak
označit místnost jako prohledanou, bez
osob. Obrovská zodpovědnost.
Snad aby nám to nebylo líto, přišel nám
poplach na požár ve Společenském domě
Vrablovec. Toto vypadalo jako žert velitele jednotky. Asi prověřovací cvičení, nebo
tak nějak. V domě jsme trénovali poslední
dva roky. Víme o hlavních uzávěrech do
domu. Víme, jak do ulice najíždět. Známe
dané místnosti. Známe správce objektu.
Víme, na kolik hadic to vyjde až úplně do
patra. No a ejhle. Opravdový požár v kuchyni…
Asi to, na co čekáte, napsat musím.
I když to na vás už vykukuje ze všech
stran. Březnové školení bylo zrušeno a zavčasu, než byl uvalen zákaz vycházení,
proběhlo jiné. Téma vám asi psát nemusím. Nicméně jsme to pojali jako narychlo
svolanou schůzku a přizvali starostu obce
a odborníka z oblasti veřejného zdraví.
Cílem bylo stanovit priority a pravidla pro
případný zásah. Proč případný. Situace
se totiž měnila den po dni. Na začátku je
priorita vysílat HZS a tuto činnost jim přenechat. Připravovali jsme se ale i na samostatný zásah. Realitu totiž těžko odhadovat. Ale na školení už se určitě nesejdeme. To
jedině online někde na internetu. Do zbrojnice už jedině na výjezd.
Taky se teď naplno projevuje potenciál zbrojnice. Uvidíme, co přinesou další týdny.
Už teď ale víme, že se na zbrojnici po zásahu ihned osprchujeme a umyjeme od možného infekčního zásahu a ne až doma u rodin, jak nám bylo předhazováno. A stačí jeden
takový zásah v životě. A už je to potřeba. Taky je to uzavřená budova a nemísíme se
tam s pracovníky místní firmy, u které jsme byli v azylu dva roky. Máme týlové zázemí,
na zbrojnici můžeme přespat a tím zajistit takřka okamžitý výjezd. Na zbrojnici máme
kuchyň, dá se tam vařit, pokud bychom potřebovali zůstat déle.
K samotnému školení. Nespokojili jsme se s myšlenkou, že vše pokryjí profesionální
hasiči. Kdo je připraven, nemusí pak vařit z vody na místě. Věřím, že to občané obce
ocení. I my máme rodiny, protichůdné informace a řadu dotazů. Právě proto jsme dali
dohromady na školení co nejvíce informací. Informovaný, proškolený člen jednotky je
pak základem úspěchu v boji s tímto onemocněním.
Ing. David Lange
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SPORT
Všechno to začalo loni v červnu na Pražské
O2 štafetě, kde nás zaujala pozvánka na půlmaraton v italské Neapoli. A jak jsme plánovali další
společné akce, tak jsme se nakonec opravdu přihlásili na Napoli City half maraton. Naše silná
sestava – Radek s Pavlínou Artimovi, Peťka s Jirkou Kuchařovi, Martin Popek a já Alena Sobková. Radek byl jednohlasně zvolen, aby zajistil
hotel a letenky. Samozřejmě jsme poctivě trénovali, navyšovali kilometráž a někteří dokonce kupovali nové běžecké boty!
A pak mi to došlo! Poprvé poletím letadlem!
Já, která jsem se zařekla, že mě do letadla nikdy nikdo nedostane. Už nebylo cesty zpět,
musím letět.
Den D je tady. Ve čtvrtek 20. 2. 2020 ve 4 hodiny ráno nastupujeme v Ostravě –
Svinově do Leobusu a vydáváme se směr letiště Vídeň. Cestou autobusem mi bylo ještě
hej. Ale na letišti už to bylo horší. Do odletu zbývalo ještě několik hodin, které jsme si
krátili posedáváním v kavárně a pak v Burger Kingu. Zásoby Jägermeistra už dávno vyschly a já si říkala, že střízlivou mě do letadla asi nedostanou. Nicméně jsem „velká holka“ a navenek jsem se uměla ovládat. Je to tady, nastupujeme do letadla. Dušičku jsem
měla malou! Naštěstí si ke mně sedla Petra a při startu jsem jí mohla drtit ruku. Chudáček, určitě ji musela mít zhmožděnou, ale vydržela. Let trval něco přes hodinu a ani
jsme se nenadáli a byli jsme opět na zemi. Tentokrát už na letišti v Neapoli. Myslela
jsem, že to nejhorší mám za sebou, ale bohužel jsem se mýlila. Cesta taxíkem do hotelu
byla mnohem horší. Na silnici tady neplatí žádné předpisy, v jednom pruhu jezdí běžně
vedle sebe dvě auta a někdy ještě i skútry. Blinkry se nepoužívají, neustále se troubí a do
křižovatky jede ten, kdo má víc odvahy. Chodci se zásadně nerozhlížejí a vstupují do
cesty, jak je napadne. Další šok nastal, když jsme vstoupili do dvora našeho „hotelu“.
Byl to starý, špinavý pavlačový dům
a my jsme si připadali jako v hororu.
Nicméně samotné
pokoje byly pěkně
moderně
zařízené a hlavně čisté.
Uff! To chce panáka! Naštěstí máme
zásoby z Freeshopu! Krátké plánování zítřejší akce
a alou na kutě.
19

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

4 / 2020

Druhý den ráno,
po italské sladké snídani, jsme
se vydali objevovat krásu Pompejí. Pompeje byly
starověké
město
v Neapolském zálivu, které bylo roku
79 našeho letopočtu zničeno výbuchem sopky Vesuv.
Vulkanický popel
dokonale zakonzervoval budovy
a předměty, vrstva
popela dosahovala
až 6 metrů. Byl to
úchvatný zážitek! A další zážitek je samozřejmě vyhlášená italská kuchyně, kterou jsme
si nemohli odepřít! Večer proběhla ještě pracovní porada, při které padly tentokrát
nějaké lahve Prosseca.
V sobotu ráno jsme se vydali na RunCzech Expo vyzvednout startovní čísla. Prošli
jsme si stánky, někdo i nakoupil. Udělali jsme si pár fotek a pak se vydali do historického centra na procházku podél moře. Další den byl za námi, večerní poradu jsme zkrátili
a ještě večer nachystali vše potřebné na závod.
Nedělní ráno bylo slunné a teplota kolem 12 stupňů. Rychlá snídaně, nahodit trička
BK LUDGEŘOVICE se startovním číslem a hlavně naše speciální vychytávka – nalepit české vlajky na tváře. Bylo až s podivem, kolik češtiny bylo slyšet v prostoru startu!
Vzájemně si popřejeme hodně štěstí a za zvuků Smetanovy Vltavy se dává masa 7 000
běžců do pohybu. Trasa vede hned z kraje asi kilometrovým tunelem, pak vbíháme na
pobřeží. Míjíme Castel dell‘Ovo (starý hrad, který je volně přístupný veřejnosti a i my
jsme si jej včera prošli), následuje první občerstvovačka, pak míříme dál do centra, kolem Piazza del Municipio, Castel Nuovo (Nový hrad) a přes Piazza del Plebiscito, kde
je další a poslední občerstvovačka. Pak se vracíme ke starému hradu a podél pobřeží
opět přes tunel, tentokrát je to do kopce, ale zase nám k tomu hraje kapela. Dlouhá
rovinka, poslední zatáčka a následuje sprint do cíle. Hrdě si jdeme pro medaili, vyzvedneme tašku s občerstvením a pomalu se posouváme k šatnám.
A naše pocity? Všichni jsme se shodli, že nám bylo až moc teplo, ale jinak skvělé
běžecké podmínky. Já jsem trochu přepálila začátek a na 12 km mi tělo dalo najevo, že
takhle ne. Musela jsem trochu zvolnit a tehdy mi došlo, že tady osobák nepadne. Ale
nakonec jsem byla spokojená s časem pod 2 hodiny. Pak jsme to oslavili. Doplňovali
ionty místním pivem a zakousli vynikající pravou italskou pizzou quattro formaggi.
Ten večer den před odletem, se začaly šířit zprávy o koronaviru na severu Itálie. Hurá,
zítra odlétáme a Neapol opouštíme v pravý čas.
Alena Sobková
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1. kolo ligy mladších a starších žáků ve vzpírání

Velice sympatické bylo vystoupení mladších žáků SKV Ludgeřovice, které se
29. února v Bohumíně umístilo na 6. místě (startovalo devět družstev). Hezky se na
svých prvních závodech představili Štěpán Drozd (22 kg trh + 27 kg nadhoz) a Jan
Musel (14 kg trh + 20 kg nadhoz).
Mezi nejlepší závodníky celého kola patřil Jan Tchurz, který vytvořil tři nové české
rekordy – 50 kg trh, 63 kg nadhoz a 113 kg dvojboj.
Za starší žáky v družstvu SKV Baník Havířov hostoval Miroslav Bjalas a výkony
25 kg trh a 34 kg nadhoz pomohl družstvu k 4. místu.
Chlapcům k předvedeným výkonům blahopřeji.

Jan Tchurz – 50 kg trh – český rekord

Jan Tchurz – nadhoz 63 kg – český rekord

Oldřich Tchurz, trenér

Běžecký závod Ludgeřovická patnáctka

29. února se uskutečnil už 11. ročník stále populárnějšího závodu se startem
a cílem na hřišti TJ Ludgeřovice. Závod pořádal Běžecký klub Ludgeřovice s podporou zejména TJ a obce Ludgeřovice. Vedle hlavního závodu na 15 km od hřiště
přes Petřkovice, přes Černý les až k parku v Šilheřovicích a zpět, se ještě konal
chodecký závod Nordic Walking po stejné trati, dále kondiční 3km běh po návsi
a běžecká soutěž po hřišti malých dětí. Počet všech účastníků závodů byl asi 200,
byli ze severní Moravy a z přilehlého území Polska.
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Výsledky hlavního závodu byly hodnoceny v pěti věkových kategoriích mužů
a ve dvou kategoriích žen. Počasí bylo celkem příznivé, beze srážek, teplota těsně
nad nulou, poměrně silný vítr. Běžců a běžkyň bylo celkem 176. Vítězem L15 se
stal Roberto Dimiccoli s č. 160, ročník 1986, v čase 0:54:20, jako první žena doběhla Petra Pastorová s č. 240, ročník 1977, v čase 1:00:47. Z klubu BK Ludgeřovice běželo 12 mužů a 2 ženy. Nejúspěšnější byl na 27. místě Radek Artim. Celkově
jako 2. mezi ženami a 1. v kategorii žen do 34 let skončila Jana Coufalová z Ludgeřovic s č. 141, závodící za Hammer OCR Team, časem 1:03:31,8.
Kondičního 3km běhu se účastnilo celkem 19 běžců a běžkyň, z Ludgeřovic pak
jeden muž a dvě ženy. Zvítězil Roman Baláž z týmu Baláž Extreme Team s č. 226.
Z ludgeřovických byl na 2. místě Jakub Sobek s č. 112 a na 3. místě jako první žena
v cíli Markéta Kašná s č. 110.
Chodeckého Nordic Walking se účastnilo 11 závodníků. Zvítězil s číslem 111
Petr Cimprich z Olomouce. Z Ludgeřovic absolvovala jen Gabriela Prchalová
s číslem 163, byla třetí.
Letošní L15 byla tak jako v předešlých ročnících díky místním organizátorům
perfektně připravená a zvládnutá. Bylo to vydařené sportovní dopoledne.
AV.
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Letošní ročník byl tak trochu výjimečný, protože ho od začátku provázeli menší
zmatky s termínem. Jelikož letošní rok je přestupný, tak jsme museli náš stálý termín, který je první sobota v březnu posunout o týden dopředu. Důvod byl ten, že
bychom se kryli se závodem v Kobeřicích, a tak se běželo 29. února. Nakonec se
ukázalo, že to bylo šťastné rozhodnutí. Po páteční sněhové přeháňce jsme se trochu
obávali, aby počasí na tuto dobu nebylo typicky zimní. Nestalo se, polojasno a 4 °C
dávaly tušit, že se závod povede. Účast předčila naše očekávání a závodu se zúčastnil rekordní počet 221 závodníků ve všech disciplínách a věkových kategoriích.
V hlavním závodě na 15 km mezi muži dominoval italský hřebec Roberto
Dimiccoli a časem 54:20 suverénně zvítězil před druhým Markem Radomským
a třetím Jakubem Weimannem. Mezi ženami dominovala česká reprezentantka
a loňská vítězka Petra Pastorová časem 1:00:47. Druhé místo obsadila ludgeřovická rodačka Jana Coufalová a celkově třetí mezi ženami byla Zuzana Jurajdová.
Nejlepšími z našeho běžeckého klubu byl mezi muži Radek Artim a mezi ženami
Lucie Krupová. Dále se každý rok jako vedlejší závod koná Nordic Walking, ve
kterém zvítězila členka Běžeckého klubu Ludgeřovice Gabriela Prchalová. Kondiční běh na 3 km vyhrála mezi ženami také naše Markéta Kašná, která zúročila
svoji běžeckou formu a jako vítězka letošního ročníku Innogy winter run nedala
svým soupeřkám sebemenší naději. Na své si přišli i ti nejmenší sportovci, kteří byli
za své úsilí oceněni sobíkem KILPI a sladkou odměnou v cíli.
Po závodě si mohli všichni závodníci pochutnat na výtečné klobáse, koláči a nealkoholickém nápoji, který jim dodal potřebou ztracenou energii. O vyhlášení výsledků se postaral starosta obce Daniel Havlík a předal těm nejlepším zasloužené
poháry a ceny od našich partnerů. Následovala tombola, která je díky našim sponzorům velice bohatá a i ti, co nebyli na stupních vítězů, si z Ludgeřovic odvezli
nějaký ten drobný dárek.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se organizačně postarali o velice dobře
zorganizovaný závod. Tito lidé to dělají pouze za občerstvení a dobrý pocit. Nemohu také zapomenout na ty, bez kterých by se náš závod nemohl konat a to jsou
naši partneři a sponzoři: Obec Ludgeřovice, Hello Bank, KILPI, ČUS Sportuj
s námi, Pekařství Velička, JR Cyklosport, Elektro Paskuda, Stavební firma Milan
Vjačka, Stavby Škrobánek, Motobar 46, Segafredo, OZO Ostrava, Pivovar Rohan, Květinářství Miluše Václavíková, Stavebniny Janík, Prodejna Tony, Mario
Thomas, Subland Darkovice, HORNBACH – Karel Tomeček, manželé Laňkovi,
Ševčíkovi, Jurčkovi, Pavla Hudeczková, Alena Sobková, Šárka Smolková a Pavel
Hudeczek.
Za to všem MOCKRÁT DĚKUJEME!
Členové Běžeckého klubu Ludgeřovice
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tel.: 595 052 578
ID datové schránky: n9bb3cx

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
vincourkova@ludgerovice.cz

553 876 024

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 – 17:00
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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