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Červenec dává parna,
kroupy a medovice, je hojný na bouřky i na vichřice.

podvečerní pohled na kostel sv. Mikuláše
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Vážení spoluobčané,
když jsem v květnovém vydání Zpravodaje informoval o dění kolem odbahnění a oprav
naší kaskády rybníků, již jsem tušil, že bychom mohli na tuto akci získat dotaci. Nyní již
mohu s radostí oznámit, že jsme byli úspěšní a ze Státního fondu životního prostředí nám
přišlo oﬁciální sdělení, že nám bude uhrazeno 80% způsobilých uznatelných přímých realizačních výdajů! Nyní již dokončujeme výběrové řízení na dodavatele prací a předpokládám,
že bychom měli samotnou realizaci prací zahájit nejpozději během srpna. Určitě je to potěšující zpráva nejen pro nájemce rybníků, kteří sice nyní budou muset svou rybářskou vášeň
na nějakou dobu upozadit, na druhé straně už máme jistotu, že velmi dlouho očekávané dílo
konečně započne.
Po dvou letech covidových omezení jsme se konečně zase dočkali a v našem kostele mohl
opět zaznít koncert Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. Navíc jsme mohli
u nás přivítat naše dlouholeté partnery z družebního slovenského Tisovce, o to bylo setkání
radostnější. A jako by nám tu dvouletou odmlku chtěl vynahradit, byl koncert vskutku výjimečný. Romantické varhany Jaroslava Tůmy a housle Jiřího Vodičky se staly doslova fenomenálním spojením. Kostel se řádně zaplnil, všichni posluchači byli nadšeni, interpretům
se dostalo bouřlivých ovací a zcela jistě byl spokojen i ředitel festivalu pan Jaromír Javůrek.
A troufám si tvrdit, že už nyní se všichni těšíme na rok příští.
Zmínil jsem naše setkání se slovenskými přáteli z Tisovce. Ani dlouhá koronavirová
přestávka naše vztahy nenarušila a společné pracovní, kulturní i společenské setkání bylo
velmi vřelé. Potvrdili jsme také zájem o další spolupráci v rámci Visegrádské 4 a věřím, že
bude nadále plodná a úspěšná.
V pátek 17. června jsme opět po třech letech uspořádali setkání s jubilanty obce, tedy
našimi občany, kteří v tomto roce dosáhli nebo dosáhnou věku 80 let a více. Byl jsem velmi
potěšen, že mnozí skutečně přijali naše pozvání a jistě mohu říci, že si společné setkání pořádně užili. Byl pro ně připraven kulturní program, občerstvení i dárky. Zábava byla skvělá,
jen jsem si říkal, co kdyby přišli zcela všichni? Do sálu Obecního domu by se už ani nevešli,
v letošním roce máme totiž občanů ve věku 80 let a více již celkem 280. Jak vidno, v Ludgeřovicích se žije skutečně dobře…
K velkým změnám došlo k 30. 6. 2022 na našem obecním úřadě. K tomuto dni totiž
odešla do zaslouženého důchodu naše dlouholetá spolupracovnice, vedoucí úseku správních
činností paní Vlasta Bortlíková. S paní Bortlíkovou se na našem úřadě setkali snad opravdu
úplně všichni obyvatelé naší obce, jejíma rukama prošly všechny rodné, oddací i úmrtní listy,
mohli jsme se s ní potkat na svatbách, společenských i kulturních akcích. Dovolím si za nás
všechny paní Vlastě Bortlíkové i touto formou poděkovat za její práci a jsem si jist, že se
s ní budeme stýkat i nadále. K 1. 7. 2022 pak na post vedoucí odboru nastupuje paní Lenka
Jurečková a odbor je na pozici matrikářky nově posílen paní Stanislavou Klemensovou.
Červenec a srpen jsou vždy měsíci prázdnin a dovolených. Přeji vám všem jejich klidné
prožití, plné pohody, zábavy i úsměvů a načerpání nových sil. Užijte si co nejhezčí léto!
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Návštěva družebního města Putnoku
Obec Ludgeřovice přijala pozvání starosty družebního města Putnoku na slavnost
Gömörské léto 2022, která se konala 27. – 28. května. Kulturní akce se zúčastnila předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva obce Ludgeřovice PhDr. Daniela Grucmanová.
Během víkendu si také prohlédla si obec a její nejbližší okolí, setkala se zástupci místní
samosprávy a s delegací z družebního Tisovce.

Setkání na radnici s primátorem města Putnok Tamásem Barnabásem a členkami zastupitelstva

Přivítání delegací partnerských obcí a měst ve městě Putnok
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18. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice
Na 18. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice byli oceněni 2 dárci krve Radim Pecháček a Petr Michna za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Na podnět Ing. Petra Baránka byl
rozšířen program jednání o nový bod, po jehož projednání zastupitelé pověřili Mgr. Daniela Havlíka, Ing. Petra Baránka a Ing. Ondřeje Klučku jednáním o variantě přeložky I/56
tunelem. Na jednání zastupitelstva obce také zazněla informace, že veřejné projednávání
o změnách územního plánu proběhne 19. července v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomno bylo 16 zastupitelů a 10 občanů.

ocenění dárci krve a vedení obce

P.K.

Výtah z Usnesení z 18. zasedání
Zastupitelstva obce Ludgeřovice
(dále ZO), konaného dne 8. 6. 2022 v sále Obecního domu v Ludgeřovicích
R5 ZO schválilo program 18. zasedání, který předložil starosta obce rozšířený o bod č. 10
– přeložka silnice I/56, a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
R5 ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 17, konaného dne 9. 3. 2022.
4
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R5 ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce č. 17.
R5 ZO schválilo účetní závěrku včetně výsledku hospodaření Obce Ludgeřovice za účetní
období roku 2021, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021 dle přílohy č. 1 včetně
převodu výsledku hospodaření po zdanění za rok 2021 na výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
R5 ZO vzalo na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání za období od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 dle přílohy č. 1 a souhlasí s celoročním hospodařením Obce
Ludgeřovice za rok 2021, a to bez výhrad.
R5 ZO schválilo Závěrečný účet Obce Ludgeřovice za rok 2021 dle přílohy č. 2.
R5 ZO vzalo na vědomí informace ekonomky obce o rozpočtových opatřeních č. 2/2022,
3/2022 a 4/2022, schválených v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem obce na 17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017.
R5 ZO schválilo úpravu závazného ukazatele Základní školy a mateřské školy, Markvartovická 699/50, 747 14 Ludgeřovice na celkovou částku ve výši 9 900 000,– Kč na rok
2022.
R5 ZO rozhodlo o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o koupi nemovité věci – pozemku
parc. č. 3088/26 mezi obcí Ludgeřovice (prodávající) a manželi XXX a XXX. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ve znění návrhu, předloženého k projednání.
R5 ZO vzalo na vědomí schválený Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za
rok 2021, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ 70951047 za rok 2021 a Zprávu o výsledku
kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2021.
R5 ZO vzalo na vědomí schválený Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2021,
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení
obcí Hlučínska, IČ 71179216 za rok 2021 a Zprávu o výsledku kontroly hospodaření
Sdružení obcí Hlučínska za rok 2021.
R5 ZO rozhodlo o prodeji části obecního pozemku parc.č. 3672/10 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, k.ú. Ludgeřovice, dle geometrického plánu
č.3343-22088/2022 označené jako parc.č. 3672/33 v k.ú. Ludgeřovice o výměře 94 m 2,
XXX, za cenu 15 810,40 Kč. Prodejní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
ZO zmocnilo starostu obce k podpisu kupní smlouvy dle bodu ZO 8.1 a) tohoto usnesení.
R5 ZO rozhodlo o prodeji části obecního pozemku parc.č. 3307/27 – ostatní plocha, jiná
plocha, k.ú. Ludgeřovice, dle geometrického plánu č.3340-12/2022 označené jako parc.č.
3307/104 v k.ú. Ludgeřovice o výměře 62 m 2, XXX, za cenu 6 971,– Kč. Prodejní cena
bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
R5 ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) o uzavření smlouvy o kompenzaci nákladů za zajištění ubytování osobám postiženým ozbrojeným konﬂiktem na Ukrajině mezi Městem Hlučín
se sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín (obec) a Obcí Ludgeřovice (ubytovatel)
a zmocnilo starostu obce k podpisu smlouvy o kompenzaci nákladů za zajištění ubytování osobám postiženým ozbrojeným konﬂiktem na Ukrajině mezi Městem Hlučín se
sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín (obec) a Obcí Ludgeřovice (ubytovatel) ve
znění, předloženém k projednání.
5

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

7 / 2022

R5 ZO pověřilo starostu obce, člena Rady obce Ing. Petra Baránka a zastupitele obce
Ing. Ondřeje Klučku jednáním s MD, ŘSD, MSK a předsedou SOH senátorem
Mgr. Herbertem Paverou o variantě vybudování přeložky silnice I/56 pro napojení
dálničního obchvatu Hlučínska přes katastrální území obce Ludgeřovice silničním
tunelem.
R5 ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 18. zasedání ZO Ludgeřovice.

C<?F?CD1B?CDI
;E<DEB1
Romantické varhany zaplnily kostel sv. Mikuláše
Bravurní Jaroslav Tůma za varhanami a skvělý houslista Jiří Vodička na kůru rozezvučeli
4. června snad každý kout kostela sv. Mikuláše. Dva výjimeční interpreti a nejlepší varhany
Ostravsko-opavské diecéze nabídli 4. června, a to i díky podpoře obce Ludgeřovice, skvělý
program a mimořádný zážitek. Mimo jiné zazněly skladby Johannese Brahmse, Roberta
Schumanna a Antonína Dvořáka. Atmosféra byla mimořádná. Koncert byl součástí letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, který je jedním ze tří
největších svátků klasické hudby v České republice.

varhaník Jaroslav Tůma
6
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houslista Jiří Vodička a kostel zaplněný posluchači koncertu

starosta obce děkuje oběma interpretům

7
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Noc kostelů 2022
Během letošní Noci kostelů 10. června mohli návštěvníci objevovat krásy kostela sv. Mikuláše
i s bohatým programem. Noc zahájila mše svatá. Pro děti i pro dospělé bylo připraveno povídání
o sv. Mikuláši, kterému je ludgeřovický kostel zasvěcen. Sv. Mikuláš je také patronem námořníků,
proto se námořnické motivy objevily i ve výzdobě kostela nebo v oblečení průvodců. V průbě-

pohled na kostel s logem Noci kostelů na papírové loďce

průvodci kostelem
8
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hu večera se vystřídali různí účinkující, na fagot zahrál člen Janáčkovy ﬁlharmonie Jan Šmíd,
vystoupil sbor Canticum Novum, na varhany zahrál Aleš Tománek. Návštěvníci si mohli také
prohlédnout třeba výstavu liturgických rouch, vybavení zakristie, „minimuzeum“ na oratoři, sklepení s technickým zázemím a strojovnou původního vybavení kostela, místnost ve věži s expozicí
stavebních artefaktů.

děti na Noci kostelů v Ludgeřovicích

člen Janáčkovy ﬁlharmonie Jan Šmíd

LJ, foto Jarmila Fussová
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Jubilanti obce Ludgeřovice
Po dvouleté covidové pauze se 17. června v sále Obecního domu v Ludgeřovicích sešli
jubilanti, kteří se letos dožívají 80 a více let. Před vstupem do Obecního domu jim na uvítanou vyhrávala dechovka pana Ondruše. Po příchodu se jubilanti podepsali do pamětní
knihy obce a pokračovali do sálu, kde si mohli dát malé občerstvení. U stolů je obsluhovali
studenti Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice.
Letos pozvání přijalo skoro 80 jubilantů. Po proslovech zástupců obce si všichni připili na
zdraví. Každému jubilantovi starosta s místostarostkou osobně pogratulovali a předali malé
dárky. Pro seniory byl připraven i kulturní program, se dvěma tanečními vstupy se předvedli
tanečníci ze skupiny Saltatores.

kapela pana Ondruše

přípitek jubilantům
10
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účastníci setkání jubilantů

taneční skupina Saltatores
11
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nejstarší jubilant Alfons Návrat při gratulaci od vedení obce

účastníci setkání jubilantů
12
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účastníci setkání jubilantů

LJ
foto Radek Jureček

Farmářské trhy
Třetí farmářské trhy se uskutečnily 18. června na louce u hřiště TJ Ludgeřovice. Tradiční
sortiment rukodělných výrobků, výrobků z vosku, šperků, keramiky, koláčů, sýrů, koření
a domácích marmelád doplnily nové stánky se zeleninou a pečivem. Návštěvníci také mohli
ochutnat kávu zdarma. Už teď se všichni mohou těšit na další trhy, které po prázdninové
pauze proběhnou v sobotu 3. září.

stánek s ovocem a zeleninou
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stánek s chlebem a pečivem

pořadatelky farmářských trhů

LJ, foto Tomáš Kudeljnjak
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Kalendář akcí v Ludgeřovicích
Datum

Akce

Místo

27. 08. 2022

Country bál

areál u myslivecké chaty Ostříž Obec Ludgeřovice

03. 09. 2022
04. 09. 2022

Farmářské trhy
areál u hřiště TJ Ludgeřovice
Koncert v rámci SHF kostel sv. Mikuláše

07. 09. 2022
09. 09. 2022

Zastupitelstvo obce
Večírek

23. 09. 2022
24. 09. 2022

Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce

sál Obecního domu
sál Obecního domu

Pořadatel

Obec Ludgeřovice
Svatováclavský
hudební festival
Obec Ludgeřovice
Klub důchodců
Vrablovec

JÕ;<14>ØÏ;?<11=1D5ÉC;rÏ;?<I
Survivor kemp 2022
Žáci 5. ročníků si
v květnu užili krásný týden v Jeseníkách.
Byli ubytováni v hotelu
Neptun na Malé Morávce, kde se hned první
den jejich škola v přírodě
změnila v pravý Survivor
kemp. Děti byly rozděleny do družstev, ve kterých každý den bojovaly
doslova o přežití. Nejen,
že se musely potýkat
s různými sportovními,
vědomostními a kreativními výzvami, ale také
denně odolávaly útokům
nepříjemných klíšťat. Vížáci na výletě do Karlovy Studánky
tězný tým jednotlivých
dnů vždy večer převzal vzácný náhrdelník imunity a tím získal možnost vyhrát následující
den dvojnásobný počet bodů. Boje o imunitu, mandaly z přírodnin, létající vejce, diskotéka, výlet do Karlovy Studánky i ukázněné chování všech dětí zůstane v nás všech pěknou
vzpomínkou.
Mgr. Miroslava Poštulková
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Květen ve školní družině
Květen byl pro školní
družinu ve znamení Afriky. Žáci školní družiny
se prostřednictvím her,
kvízů seznamovali s africkými zvyky a tradicemi. V tomto duchu na ně
čekalo spoustu tvoření.
Vše pak vyvrcholilo celodružinovou akcí s názvem Hurá do Afriky,
kde si všichni vyrobili
africké masky, zatančili
tradiční africký tanec,
zahráli bojovou hru na
toto téma, naučili se hrát
na typické hudební nástroje Afriky a vyzkoužáci školní družiny a jejich masky
šeli si hru na kelímky.
Přes spoustu práce jsme nezapomněli na naše maminky, které v květnu oslavily svůj svátek
a vyrobili jim krásné dárky s přáníčky.
Bc. Markéta Slováková

Tajemná substance
Seminaristé z chemie dne 25. května navštívili alchymistickou laboratoř
ve Velkém světě techniky v Ostravě a zkoumali tajné substance, které
analyzovali plamenovými zkouškami,
chemickými indikátory a dalšími metodami analytické chemie. Prováděli
bezpečné chemické reakce, řešili hádanky, kterými měli přijít na to, jaké
chemické látky zkoumají. Až na nepřízeň počasí se výlet do světa alchymie
vydařil a všichni účastníci si jej velmi
pochvalovali. Právě takové exkurze
rozvíjí v našich žácích zájem o přírodovědné obory a zábavnou formou je
propojují s realitou běžného života.
Mgr. Hana Halodová

žáci 8. ročníku v laboratoři Velkého světa techniky
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Vyhodnocení okresního kola soutěže v Opavě
Žáci naší školy se zúčastnili soutěže s dlouholetou tradicí „Požární ochrana očima
dětí a mládeže“ 2022, kde soutěžili v oblasti digitálně-technologické se zaměřením
na „Živelné katastrofy – náročný úkol pro hasiče“. Soutěž je zapsána v Informativním
seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022.
Cílem této práce bylo zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného
záchranného systému (IZS) jako celku.
Jsme velmi potěšeni, že na nejvyšší stupně vítězů dne 27. května na územním odboru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Opavě se postavili žáci
naší školy a to Natálie Lasáková z 7. C, Michal Kozub z 9. B a Barbora Pálková z 8. C.
Srdečně jim děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

fotograﬁe žáků z vyhodnocení soutěže z 27. 5. 2022

Ing. Marie Plačková

Vyhlášení sběru citronové kůry
31. května proběhlo ve školní družině slavnostní vyhlášení celoročního sběru citronové
kůry. Nejvíce kůry nasbírali žáci z 2. C, 1. A a 3. B. Všem zúčastněným moc děkujeme.

vítězové ve sběru citronové kůry s oceněním
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Mistrovství ČR v psaní všemi deseti
Psaní na klávesnici
všemi deseti patří k potřebným dovednostem,
které může uplatnit v běžném životě každý z nás.
Metoda ZAV, kterou se
žáci učí psaní všemi deseti
na klávesnici, umožňuje
jednak hromadnou školní
výuku, ale i individuální
domácí přípravu. Respektuje schopnosti žáků a čas
věnovaný studiu. Žáci
procházejí řadou cvičení,
u každého mají stanovený
výkon, jehož mají dosáhnout. Pokud jej splní, postupují k dalšímu cvičení,
Helena Zaviačičová, několikanásobná mistryně světa v záznamu
pokud ne, opakují předa zpracování textů, soutěžící z naší školy a doprovod
chozí učivo.
V ludgeřovické škole se vyučuje touto metodou od září 2021 v 6. a 7. třídách. V červnu
jsme se dostali i na Mistrovství ČR v psaní všemi deseti na klávesnici, kde Tomáš Reichel
ze 7. C se umístil na 23. místě, Štěpán Lutz ze 7. C obsadil 30 místo a o rok mladší Ondřej
Valík z 6.A 35. místo v rámci ČR. Jsme velmi potěšeni, že za tak krátkou dobu, kterou se ve
škole této dovednosti věnujeme, jsme se probojovali na Mistrovství ČR.
Ing. Marie Plačková

Badatelský klub
Badatelský klub je ve ﬁnále! Celý rok jsme s vybranými
žáky 4. a 5. ročníků zkoumali
zákonitosti přírody, vlastnosti
látek i vlivy prostředí. Nejčastější otázkou bylo: A co se stane když…? Tento nový přístup
k přírodovědným vědám má za
cíl podpořit u dětí zvídavost,
naučit je klást si ty správné
otázky a hledat na ně odpovědi
bez většího zásahu učitele. Nešlo o žádné teoretizování, ale
vše si sami zkusili, na vlastní

žáci 4. a 5. tříd při sklizni zeleniny
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oči se přesvědčili a naučili se přitom i pracovat v prostředí laboratoře, která je jinak otevřená
pouze starším žákům. Jsme pyšní na naše první badatele, kteří s námi šli do všeho, všechno
ověřovali, všechno zkoumali, nad vším bádali. Jsme také rádi, že jsme mohli být jednou
z pilotních škol, na které se badatelsky orientovaná výuka rozjela pod vedením zkušených
koordinátorů a věříme, že do budoucna budeme schopni dokázat, že nové přístupy k výuce
mohou být aplikovatelné i pro jiné, ne nutně přírodovědné předměty.

Už sklízíme!
O prvních výpěstcích naší zahrady jsme vás již informovali v průběhu jara. Teď přicházíme s dalšími novinkami, které se urodily v našem skleníku a na venkovních záhonech. Silné
rostliny rajčat jsou plné budoucích malých rajčátek, okurky se zdatně plazí po vytvořené
konstrukci a už plodí první okurky. Na záhonech venku bují rukola, kopr, bazalka, libeček,
pažitka, máta, ale i hustě nasazená mrkev. Vysadili jsme zkušebně i vodní meloun. O celou
zahradu se starají sami žáci se svými učiteli. Všechny výpěstky putují ke zpracování do
školní jídelny.

rostliny ve školním skleníku

žáci 8. ročníku u záhonu

A zase jsme to dokázali!!!
Když jsme se před dvěma lety radovali ze získání bronzového certiﬁkátu programu “Skutečně zdravá škola”, věděli jsme, že bude potřeba tento certiﬁkát po čase obhájit. A to se stalo. Spolupráce se školní jídelnou, žáky, učiteli a vedením školy se nám vyplatila a my věříme,
že máme zdárně nakročeno k dosažení stříbrného certiﬁkátu.
19
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vedení školy, zástupci školní jídelny, učitelé a žáci základní školy

Cyklistický kurz 8. ročníků
Po téměř dvouroční pauze způsobené Covidem jsme se na konci května opět mohli vydat
na žáky tolik oblíbený týdenní cyklistický kurz. Klasicky jsme tedy v pondělí vyrazili na
kolech směr Ostravice, kde jsme jako vždy měli zajištěné ubytování v chatkách na tamním
fotbalovém hřišti.
Celý týden jsme trávili ježděním na kole, hraním sportovních i deskových her, opékaním,
pěšími výlety a prostě pohodou. A jelikož nám letos vyšlo krásné počasí a nikdo se na kole
nezranil, nezbývá než přiznat, že letos se cyklisťáček opravdu povedl! Navíc se letos sešla
opravdu zdatná skupinka cyklistů, takže se celý týden jelo v opravdu slušném tempíčku.
Děkujeme všem žákům za účast i odhodlání zdolávat beskydské kopečky v čele s královnou Lysou, kterou jsme samozřejmě museli zdolat taky!

účastníci cyklistického kurzu
20
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účastníci cyklistického kurzu

Mgr. Petr Stočes, Mgr. Jan Schreier, Mgr. Martin Nevřela a Mgr. Jana Grzychová

Shrnutí sportovních úspěchů našich žáků
V nedávné minulosti proběhlo několik fotbalových turnajů, o kterých jsme vás vždy pravidelně informovali. Připomeňme si tedy, jak se našim žákům vedlo…
Žáci 1. – 3. tříd se umístili na pěkném 3. místě v okrskovém kole, a postup jim tak těsně
unikl. Všechny další kategorie se probojovaly do okresních ﬁnále, což je pro naši školu nebývalý úspěch (občas se do okresu samozřejmě postoupilo, letos se však stal postup prakticky
automatickým, z čehož máme obrovskou radost).
Kluci 4. a 5. tříd postoupili z “hlučínské” skupiny a v Opavě vybojovaly krásné 4. místo
(přihlášeno cca 60 škol).
Holky 4. a 5. tříd dokonce v okresním ﬁnále v Opavě ani jednou neprohrály, a pouze
kvůli dvěma remízám nakonec skončily “až” druhé!
Kluci 8. a 9. tříd obsadili v okrskovém kole v konkurenci šesti škol 1. místo a v okresním
ﬁnále skončili mezi deseti nejlepšími týmy na pěkném 5. místě.
No a na závěr odehrála své okresní ﬁnále děvčata 8. a 9. tříd. V Opavě dokázaly holky
porazit všechny ostatní školy, a postoupily tak do krajského ﬁnále, které se bude konat na
konci června v Bílovci. Ať už to tam dopadne jakkoliv, to, že jsme pro letošek nejlepší školou
okresu Opava, už nám nikdo nevezme!
Z tohoto výčtu sami vidíte, že v okrese je o nás pravidelně slyšet a že výborných sportovců
na naší škole máme celou řadu.
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Poctivě se také připravujeme na červnové atletické mistrovství Hlučínska, ve kterém se
chceme mezi desítkami okolních škol umístit co nejlépe. Trénujeme tak s žáky běhy, hody
i skoky a pevně věříme, že vybraný tým v Hlučíně ostudu rozhodně neudělá!
Všem žákům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a těm, co mají soutěže teprve
před sebou, držíme samozřejmě palce! My jsme Ludgeřovice!!!

družstvo chlapců 4. a 5. tříd – 4. místo v okresním ﬁnále v Opavě

družstvo dívek nižšího stupně – 2. místo v okresním ﬁnále v Opavě

22

7 / 2022

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

družstvo 2. a 3. tříd – 3. místo v okrskovém kole v Hlučíně

družstvo chlapců 8. a 9. tříd – 1. místo v okrskovém kole v Hlučíně

23
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družstvo děvčat – 1. místo v okrese, postup do krajského ﬁnále v Bílovci

Mgr. Petr Stočes

Z dění v MŠ Ledňáčci
Když jsme v letos v MŠ Ledňáčci vymýšleli dárek pro maminky ke dni matek, většinou
jako první každého napadlo srdíčko. Řekli jsme si: “Co kdybychom to srdíčko letos upekli
z lineckého těsta?” K srdíčku jsme přidali i tvar kytičky. Natěšené děti si přinesly z domů
na pečení zástěrky, některé i cukrářské čepice. S chutí a zvědavostí vyvalovaly těsto, vykrajovaly, pak slepovaly marmeládou a cukrovaly. Nejobtížnější pro ně byla závěrečná práce –
zabalit voňavý dáreček do celofánu, aniž by si lízly nebo kously. Nakonec to všichni zvládli
a čekali, až svůj dárek předají mamince nebo babičce.

dárečky pro maminky od dětí z Ledňáčků
24

7 / 2022

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Konec školního roku je tradičně spojován s výletem. Ten náš vedl do nedalekého “dětského ráje” zvaného Skalka. Tady totiž dovedou splnit všechna dětská přání a touhy (kolotoče,
skákací hrady, zoo, rýžování zlata, vodní svět, horská dráha, autodrom a další…). Na každém správném výletě nesmí chybět řízek s chlebem, a tak i ten náš se bez řízku a dobrůtek
v baťůžku neobešel. A tak se děti nasytily nejen dobrotami, ale především zážitky a dojmy.
Kromě tradičního rozloučení s předškoláky s klaunem Hopsalínem, které nás teprve
čeká, jsme si s rodiči a dětmi udělali přátelské a zábavné odpoledne na Vrablovci. Pro děti
bylo připraveno malování na obličej, jízda na koni a opékání špekáčků. Touto akcí jsme se
pro letošek chtěli rozloučit i s rodiči, se kterými jsme měli po celé tři roky velmi dobré vztahy
a spolupráci. Věříme, že v příštím školním roce budeme pokračovat ve stejném duchu a navážeme s novými rodiči stejně dobré vztahy.

přátelské setkání s rodiči v areálu Hostince Na Vrablovci

Irena Šústková
Mgr. Martina Kubec Vjačková

Ohlédnutí za školním rokem 2021/2022 v MŠ Sovičky
Školní rok 2021/2022 začal v MŠ Sovičky jako každý rok společným přivítáním po
prázdninách. Děti byly plné zážitků, odpočaté a připravené poznávat nové kamarády.
V říjnu jsme již tradičně spolu s dětmi vydlabávali dýně různých tvarů, které jsme
si ve školce vystavili. K podzimním aktivitám patřilo také například vaření jablkového
kompotu, který provoněl celou školku a děti si na něm pochutnaly při obědě. V listopadu nás čekal lampionový průvod, který jsme zakončili na louce vedle hřiště TJ Ludgeřovice, kde jsme uspávali broučky k zimnímu spánku ukolébavkou.
Prosinec u nás začal Dnem dobra a zla, kdy se děti i paní učitelky proměnili v čertíky
a andílky a užili jsme si den plný andělsko-čertovských aktivit završený pořádnou diskotékou. Následně už nám na dveře klepal Mikuláš s andělem a čertem. Adventní atmosféra byla
zakončena vánoční nadílkou. V lednu už nás čekal týdenní lyžařský kurz na Skalce, který
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si děti velmi užily. Některé děti se naučily základy na lyžích a ti pokročilejší se v jízdě na
lyžích zdokonalovali.
V únoru a březnu jsme se již zaměřovali na přípravu našich 9 předškoláků k zápisu do
základní školy. V dubnu nás čekala po dlouhé době první společná akce s rodiči, a to jarní
dílničky. Květen začal kurzem plavání v Aquacentru Bospor Bohumín a také oslavě u příležitosti Dni matek. Děti si pro maminky nacvičily básničky a písničky a vytvořily maminkám
dáreček.
V červnu nás čekalo hned několik krásných akcí. Nejprve oslava Dne dětí, kdy k nám přijel Klaun z Balónkova se zábavným programem a skákacím hradem. Poté jsme se vypravili
na indiánský výlet do zábavního parku na Bílou, kde na děti čekalo plno indiánských úkolů
a atrakcí. Se školním rokem se tradičně rozloučíme Zahradní slavností spojenou s pasováním školáků. A potom už hurá na prázdniny.
Budeme se těšit v novém školním roce!

MŠ Sovičky na indiánském výletě

Naši Vrabčáci se rozlétají do světa
Měsíc červen je bohatý na akce – Den dětí s hledáním pokladu, plavání, výlet, divadlo,
loučením s budoucími školáčky, loučení se školním rokem a letos i loučení s paní učitelkou
Karolínou. Některé aktivity nám vykouzlily úsměvy na tvářích, některé bohužel i slzičky.
Ale my víme, že naši školáčci musí jít dál a že budou v dobrých rukách.
Pasování a loučení se uskutečnilo v areálu před Hospůdkou a moc děkujeme panu Tománkovi za azyl a za to, že se nám věnoval, rodičům patří díky za dobroty, pod kterými se
stoly prohýbaly, paní Ševčíkové za malování na obličej. Akci zpestřil pan Lange hasičským
vozem a Pony ranč jízdou na koních. Děti byly veselé, den si užily a doufáme, že budou mít
26
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spoustu vzpomínek – ne jen na tento den, ale odcházející děti na všechny dny prožité mezi
Vrabčáky.

MŠ Vrabčáci na akci ke dni dětí – hledání pokladu

předškoláci z MŠ Vrabčáci
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Celodenní výlet je vždy náročný, ale když je slunečné počasí a dobrá zábava, je to vždy záruka krásného dne. A ten jsme společně prožili na Skalce, kde děti využily všechny atrakce.
Další školní rok je za námi a nás čeká jeho hodnocení a přípravy na rok další. Ale nejen
to, hlavně nás čeká období dovolených, prázdnin, letních radovánek, koupání a sluníčka.
Proto Vám všem přejeme, abyste tento čas vyplnili, jak nejlépe dokážete.
Bc. Pavla Olšáková

Konec školního roku a začátek léta v lesní školce
Čtvrtý rok fungování Lesní mateřské školy na Vrablovci jsme ukončili krásnou Svatojánskou slavností. Rozloučili jsme se s našimi čtyřmi předškoláky, kteří tak ukončili své roční
putování za pasováním na školáky. Zažili spolu mnoho výzev, narozdíl od mladších dětí
chodili na delší výpravy, při kterých překonávali nejednu překážku, ale i sami sebe. Po celý
rok předškoláci pomáhali u oběda a taky menším kamarádům. Společně vyrazili na expedici
na Lysou horu, přespali v chalupě a druhý den zdolali vrchol, kde si zasloužili oblíbené
knedlíky. Na závěr svatojánské slavnosti se předškoláci vydali na tajuplnou cestu do lesa za
zlatým kapradím a svoji docházku do lesní školky zakončili přespáním v jurtě, kde je druhý
den čekala výborná snídaně.
Naši čtyři kamarádi nám budou chybět a přejeme jim hodně zdaru v jejich školních letech. Každý první čtvrtek v měsíci k nám zase snad zavítají na pravidelných sletech našich
vrabčích školáků, dětí, které navštěvovaly Hnízdo a pak se rozlétly všude možně do škol
dalekých i blízkých.

den v lesní školce

den v lesní školce
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Na konci školního roku jsme se ještě stihli potkat s rodiči, kteří budou mít v příštím
školním roce dítko v naší lesní školce. Uspořádali jsme už tradiční Den pro rodiče z Hnízda,
který opět vyšel přesně na Den otců. Tento den mají dospělí možnost poznat školku bez dětí
a sami se stát na chvíli dítětem. Hráli jsme seznamovací hry, povídali si o tom, jak to ve školce chodí, ochutnali lesní svačinku a společně si na ohni uvařili vaječinu v kotlíku. Strávili
jsme spolu příjemný čas na zahradě i v lese na Ostříži, kde to máme moc rádi. Nakonec si
mohli rodiče odpočinout u knížky ve spací jurtě a někteří této možnosti rádi využili.
O prázdninách nás v Hnízdě čekají čtyři příměstské tábory, které byly i letos podpořeny
z rozpočtu obce Ludgeřovice. Tábory byly zaplněny rychlostí blesku a mrzelo nás, že na
některé zájemce už se nedostalo. Na každém táboře je kapacita 24 dětí a starají se o ně nejen
průvodci z Hnízda, ale taky mladé brigádnice, většinou slečny z Ludgeřovic nebo z Hlučína, které baví práce s dětmi a mají plno nápadů. Tato spolupráce se nám každoročně moc
líbí. Letos jsou příměstské tábory cestovatelsky laděné, děti budou putovat s Pipi dlouhou
punčochou, do pravěku, do vesmíru a taky se přidají ke Gulliverovi na jeho neotřelé cestě.
Všechny čtyři cesty budou netradiční a plné fantazie, doufáme, že si je děti i my užijeme, tak
jako tábory v minulých letech.
Krásné léto i vám všem v Ludgeřovicích přeje za celý tým lesní školky na Vrablovci
Mgr. Tereza Sládečková
Foto Zdeněk Poruba

C@?<;I
Malé úkoly, velké výsledky
I pár drobných počinů může započít fungující proces.
Dnes to zkusíme trochu netradičně. Z článků se dozvídáte, kde všude hasiči byli vidět.
Nejlépe přiložit fotku, či video. Některé akce jsou pro veřejnost, a tak nás může propagovat
kdokoliv. Některé věci se zase dozvíte z našich sociálních sítí. Jenže pak tu jsou úkony, které
se moc nefotí. Taky se moc nezveřejňují. Jinak bychom neustále přikládali články o maličkostech. Upřímně řečeno, právě ty maličkosti pak dělají ten celek.
Asi jste poznali, že výcviky máte každý měsíc. Daný měsíc je potřeba projít určitý kus
práce hasiče. K tomu potřebujete nástroje, zázemí. Výcvikový prostor však musíte domluvit
dopředu a zajistit termín. Školení je třeba sepsat a odepsat všemi členy. Ti mají samo sebou
platné zdravotní prohlídky. Někdo jim to hlídá a oni sami zase z volna musí dojít k lékaři.
Na školení pracují s nespočtem materiálů a nástrojů. Na většinu z nich zase potřebují několikadenní kurz. Většina těch prostředků má nějaké kontroly a revize. Opět tedy odvést
a přivést, dát info členům, co je aktuálně mimo výjezd. Někdy zase revizní technici spěchají
k nám. Čili někdo musí být přítomen na zbrojnici. Např. taková revize elektro, revize hasicích přístrojů, revize plynového kotle apod.
Každý výjezd, to je velká sláva. Zachráněné hodnoty. Jenže po výjezdu je auto špinavé
zvenku a zevnitř. To samé se týká použité výbavy. A tu zase chcete co nejrychleji mít připravenou na výjezd. Co kdyby hořelo znova, že. Takže po výjezdu je třeba úklidu. Např.
takové praní zásahových oděvů. Prát se dá po dvou. Čili několik hodin čekat a zase dát další
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dva, do toho již vyprané sušit. Takto se na zbrojnici střídají členové během dne, aby daný
úkon provedli.
S provozem aut vzniká taky povinnost. Ani nám se nevyhne povinné STK. Opět někdo
musí jet. To stejné oba vozy natankovat. Drobné opravy zabezpečí páteční strojní služba. Na
ty odborné a větší zase nutno domluvit odvoz někam do servisu. Takže zase hledat volného
člena.
Stav prostředků pak kontrolujeme jednou měsíčně na zmíněné strojní službě. Procházíme
auta, ale i prostředky. Zkrátka, zda je vše v provozuschopném stavu. Neposlední, hlavně
letní záležitostí, jsou ukázky. Jezdíme hlavně dny dětí a do školek. I to bere dost času.
Právě všechny tyto maličkosti dají dohromady opět opravdu velký balík času. Který navíc
není pořádně vidět. Kdo by se fotil u doktora, nebo jak pere s pračkou. Přesto je to nedílná
součást fungování jednotky. A ty viditelné výjezdy jsou už pak jen třešnička na dortu.
David Lange, SDH Ludgeřovice

Středisková výprava Černá perla
Naše skautské středisko pořádá jednou ročně víkendovku pro všechny oddíly (kromě benjamínků). Letos se konala v termínu 6.-8. května na skautské
základně v Domašově nad Bystřicí. Sešli jsme se v Ostravě na hlaváku a už při
nástupu nás bylo nespočetně mnoho. Během přesunu na vlak se k nám ještě
nějaké děti přidaly. České dráhy nám raději předaly samostatný vagón. V něm jsme strávili dvě
a půl hodiny za způsobilého chování světlušek, skautů, skautek, roverů, rangers, muzicírování
vedoucích a řevu vlčat. Na chatě nás už čekaly tři další skautské rodiny, které přijely auty. Celkově
67 lidí, asi. Zjistili jsme, světe, div se, že jsme ve skutečnosti námořníci nacházející se na korábu
lodi Černá perla. Kapitán lodi, mořský vlk Puding, se svým prvním důstojníkem Hanzelkou
nám rozdělili kajuty. Po večeři bylo nutné se seznámit, to se nejvíce povedlo při hře Pírko. Poté se
námořníci rozdělili do šesti posádek. Před spaním nás mořská vlčice Lulu vtáhla do poetického
příběhu o svatém Mikuláši, patronu námořníků, zakončeném společnou modlitbou.
Do sobotního rána jsme vstoupili zpěvem hitu Jo ho ho a rozcvičkou. Muzika neutichala
ani během dne, kdy námořníci všech věkových kategorií preludovali na klavír, housle, banjo, kytaru, ukulele, harmoniku a hlasivky ve společenské místnosti. Dopoledne si posádky
zvolili názvy – Hvězdy, Želvy, Delfíni, Žraloci, Piráti z Karibiku a Suchozemské krysy
z paneláku – a vyrobili vlajky. Námořníci si pak prošli 8 stanovišť – překonání řeky chůzí po
laně, bosky, přetahování lana, páku, výroba náramku z říčních perel, tetování, ochutnávka
citronu, výroba lodí. Během celého dne se mladí námořníci učili 6 uzlů a jejich znalost průběžně prokazovali starým vlkům a vlčicím, za což dostávali zlaťáky. Po obědě a odpoledním
(ne)klidu jsme se vypravili na pustý ostrov, jehož polohu určovala šifra složená z tetování
starých námořníků. V nádherném lomu, vlastně na opuštěném ostrově se odehrál nelítostný
strategický boj inspirovaný deskovou hrou Osadníci, o zlaťáky samozřejmě. Posádky po splnění cíle hry postupně odplouvaly po značené cestě zpět na základnu. Ti všímavější našli po
cestě ve vodě další zlaťáky. Večer se na korábu konala mše svatá, kterou sloužil otec Lukáš.
Doprovodilo ji zbrusu nové hudební těleso Skautská struna. Následoval táborák s opékačkou a hudebně-dramatickým programem s námořnickou tematikou. Tento program vysoké
umělecké kvality ukončily prosby námořníků, že chtějí spát.
30
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Do nedělního rána nás probudil, teď již ever-green, Jo ho ho. Zpívajících bylo nejspíš více
než spících. Po rozcvičce, ranní hygieně a snídani nás na nástupu přepadli piráti. Zahnali
jsme je, ale bylo nutné proti nim podniknout další akci. Na přilehlé louce, tedy pustém moři
jsme s nimi svedli nelítostný souboj, při němž jsme jim sebrali spoustu zlaťáků. Rozložili
jsme je tím až tak, že si při následné rvačce sami roztrhli mapu s pokladem. Bylo nutné je
pochytat a vypravit se za pokladem. Ten jsme skutečně našli, fůra zlaťáků, které jsme společně snědli. Spokojeni jsme poobědvali, uklidili kajuty, vydrhli palubu a předali koráb. Před
nástupem do vlaku jsme se dozvěděli, že nejvíce zlaťáků nasbírali Piráti z Karibiku, k čemuž
jsme jim pogratulovali. Cesta nám utekla rychle i díky banjo bandu Halta. Za skvělou výpravu zvláště děkujeme sestře Hanzelce a dalším roverům a rangers, kteří připravili skvělý
dobrodružný program!

posádka Černé perly

námořníci měří síly

Za celé skautské středisko přeje krásné letní dny bratr Libomor.
Dalibor Lukáš, Skauti Ludgeřovice
31
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Retro zábava SRDPŠ
V sobotu se v sále Obecního domu v Ludgeřovicích konala Retro párty Sdružení rodičů,
dětí a přátel školy. Sále zněly hitovky let již dávno minulých, pilně se tancovalo, zpívalo
a panovala výborná nálada. Občerstvení se podávalo již v předsálí, kde byly na čepu 2 značky piva, dále v baru vinárny a samozřejmě v pekle. Výtěžek akce jde na různé akce pro děti
z naší ZŠ a MŠ Ludgeřovice.

ve vinárně na baru bylo vše parádně připraveno

tanečníci na parketu
32
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Sportovní odpoledne ve Lhotce
Dvanáct členek SDH Vrablovec se 6. června zúčastnilo sportovního odpoledne na golfovém hřišti ve Lhotce. Zahrály jsme si turnaj v minigolfu. Po souboji jsme si daly dobré jídlo
a pití. Počasí nám vyšlo, bylo krásně a všechny jsme se dobře bavily.

členky SHD Vrablovec na minigolfu

členky SHD Vrablovec na minigolfu

Marie Blokešová, SDH Vrablovec
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Den legionáře pro seniory
9. června se uskutečnil již 5. ročník oblíbeného branného závodu Den legionáře, který je
určen pro sportovně aktivní seniory z celého Hlučínska. Akce se konala v areálu venkovního hřiště Základní školy Hlučín – Rovniny. Soutěžilo 18 tříčlenných týmů, své zastoupení
měly i Ludgeřovice. Účastníci akce soutěžili v plnění úkolů u jednotlivých stanovišť. Hráči
si vyzkoušeli cestu bojovníka, hod granátem na cíl, střelbu z luku, koordinaci pohybu na lyžích, otestovali si své znalosti ze zdravovědy a topograﬁe. Vyhrálo družstvo Klubu důchodců Ludgeřovice, kterému se podařilo nasbírat největší počet bodů – 288, na druhém místě
se umístilo družstvo z Píště s 272 body, a třetí místo obsadili zase ludgeřovičtí, tentokrát
senioři Klubu důchodců Vrablovec s 228 body.

družstvo KD Ludgeřovice

družstvo KD Vrablovec

Dagmar Seidlová, Eva Vojevodová

Senioři z Klubu důchodců Ludgeřovice na výletě
V měsíci červnu vyjíždí senioři z Ludgeřovic na tradiční výlet za poznáním i odpočinkem. Letos jsme zvolili Jeseníky, naše blízké hory, konkrétně Zlaté Hory. Naším cílem bylo
známé poutní místo zvané Mariahilf. Místní pan farář nás provedl nádherným kostelem
s krátkým výkladem o jeho historii.
Druhou zastávkou byly naše známé Jeskyně Na Pomezí. Jeskyni objevili lomaři už v roce
1936, ale zpřístupněna byla až v v roce1955. Délka prohlídkové trasy je okolo 400 metrů.
Náročnost trasy a velká zima pár seniorů od prohlídky odradila.
34
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Ve městě Jeseník jsme si odpočinuli u dobrého oběda. Byl opravdu výborný a nejvíc bych
ocenil jeho příznivou cenu. V našich končinách je tomu jinak. Po krátké procházce městem
a jsme odjeli do lázeňské čtvrti. Zdejší prostředí nás okouzlilo, nejvíce nádherná vyhlídka
na hory a v údolí rozprostírající se město Jeseník.
Pak přišel čas na posezení na terase místní cukrárny, káva, zákusek nebo zmrzlina a návrat
domů. Spokojeni snad byli všichni, počasí nám přálo, takže se už všichni těší na příští výlet.

účastníci zájezdu do Zlatých Hor

poutní místo Mariahilf
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Letnice – smažení vajec
Sešli jsme se 3. června 2022
v areálu chovatelů v Ludgeřovicích
ke „smažení vaječiny.“ Bylo krásné
počasí, den jako stvořený pro letní
akci. Děvčata v kuchyni se měla co
ohánět. Nebudete věřit, ale usmažilo
se 300 vajec. U dobrého čepovaného
pivečka se vzpomínalo na předešlé
akce. Nechybělo kolo štěstí, hudba
a jiné dobroty. Zábava vydržela až do
pozdního večera. Všichni odcházeli
spokojeni.
členky klubu v kuchyni

účastníci akce při posezení v areálu chovatelů

Dagmar Seidlová, Klub důchodců Ludgeřovice
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Akce Klubu důchodců Vrablovec
V Kulturním domě v Hlučíně se konala 18. května Divadelní přednáška “Senior
bez nehod”. Na této akci jsme se dozvěděli mnoho zajímavých a užitečných informací,
které se týkají zvýšené bezpečnosti chodců, řidičů, cyklistů a cestujících hromadnou
dopravou. Seznámili jsme se např. s novými značkami, s tím, co by měl udělat řidič,
který zjistil, že vjel na dálnici do protisměru, co označuje červený, modrý a zelený sloupek, a podobně. Kromě moderátora a herců nás pobavily i předtočené scény s herečkou
Jaroslavou Obemaierovou a hercem a zpěvákem Jiřím Štědroněm.
Ve Společenském domě na Vrablovci 14. června si naši členové si vyslechli přednášku o kybernetické bezpečnosti. Přednášku vedla lektorka Ing. Simona Kartusová
z telekomunikační akademie Českého telekomunikačního úřadu a připravilo ji pro nás
Komunitní plánování MěÚ Hlučína. Seznámila nás s tím, co je kybernetická bezpečnost, jak se chovat bezpečně v síti, pohovořila o hlavních zásadách zabezpečovacího
zařízení, poradila čeho se vyvarovat a jak se chránit. Obě přednášky byly pro seniory
velmi praktické a poučné.

účastníci přednášky o kybernetické bezpečnosti

Eva Vojevodová, KD Vrablovec
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9>6?B=1351?J>Õ=5>Ø
Jubilanti – červen 2022
Matylda Kristová
Hildegarda Janetzková
Vilém Klučka
Hildegarda Návratová
Edita Pokorová
Alois Pjoštík
František Strachota
Alice Závodná
Josef Kania
Edeltruda Kaňová
Libuše Rettková
Waldemar Wieper

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

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Ceníky pronájmu platné od 1. 7. 2022
schváleno na 91. jednání RO dne 30. 5. 2022
Obecní dům

V

S

Š*

T

období

léto

zima

léto

zima

léto

Sál – 1-2 hodiny

1000

1600

1400

2700

450

850

600

Každá další započatá hodina

400

600

0

0

0

0

300

Ozvučovací technika

200

200

100

100

100

100

„Peklo“

300

300

0

0

0

0

Zapůjčení ubrusů
do 180 osob

600

600

300

300

300

300

Zapůjčení ubrusů
do 90 osob

300

300

150

150

150

150

Vinárna – 1-2 hodiny

300

400

0

0

0

0

Vinárna – 3-24 hodin

600

800

0

0

0

0

Velká klubovna s kuchyňkou ve II. NP
1-2 hodiny

300

400

0

0

0

0

Velká klubovna s kuchyňkou ve II. NP
3-24 hodiny

600

800

0

0

0

0
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Společenský dům Vrablovec

V

S

Š

období

léto

zima

léto

zima

léto

zima

nájemné za akci

200

300

100

150

0

0

hodinová režie

125

250

75

150

0

0

20

20

20

20

20

20

zapůjčení 1 ubrusu

Cena za pronájem je uvedena bez DPH. K této částce bude připočtena výše příslušné sazby
DPH v případě, že se bude jednat o zdanitelné plnění.
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 těmito subjekty
R5 Spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení založená
R5 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se sídlem v Ludgeřovicích
R5 Římskokatolickou farností Ludgeřovice
R5 Církevní mateřskou školou Ludgeřovice
Š – Školy – Akce bez výdělku pořádané těmito subjekty
R5 Školou a školským zařízením
R5 Spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení založená
R5 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se sídlem v Ludgeřovicích
– *zdarma 1x ročně pronájem sálu pro konání výroční schůze v sále obecního domu
R5 Příspěvkovou organizací a organizační složkou obce Ludgeřovice
T – tréninky (taneční, mažoretky, cvičení apod.) pro malý počet účastníků (do 30 osob)

Svoz velkoobjemových
a nebezpečných odpadů
Sobota 23. 07. 2022
Na Návsi – u vrby

8:00 hod. – 11:00 hod.

Prostranství u rybníka č. 5 (pod Finskými domky)

39

12:00 hod. – 15:00 hod.
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Pár postřehů z Technických služeb Ludgeřovice
Léto se k nám nezadržitelně blíží, přichází čas dovolených a oddechu. Přesto všechny
aktivity kolem úklidu našich zahrádek, jako je sečení trávy či stříhání keřů a tújí, nepolevují. Pro uložení bioodpadu (tráva, túje, větve) slouží dva kontejnery umístěné vedle areálu
TJ Ludgeřovice a také u hospody na Vrablovci. Tento odpad po naplnění pravidelně odvážíme a naše snaha je, aby nádoby byly, pokud možno neustále prázdné. Někteří občané
si však okolí kontejnerů pletou se skládkou stavebního odpadu a je jim úplně jedno otázka
životního prostředí, nepořádku v okolí kontejnerů a úsilí našich pracovníků o odklizení
tohoto odpadu. Je to pohrdání prací jiných lidí a nezájem o pořádek v naší obci. Tato situace
se nestala poprvé.
Další „perličkou“ mezi odpady je ukládání různého materiálu do kontejnerů na elektro.
A tak místo abychom vytahovali z těchto nádob staré a použité elektro nářadí a přístroje
nacházíme v nich například použité pleny, hygienické vložky, papír a třeba i uhynulá zvířata.
Takovéto třídění elektro odpadu je opravdová „chuťovka“. Občané, kteří takovou to separaci
odpadu provádějí, by se měli nad sebou zamyslet a neměli by zbytečně přidávat práci za
úklid a třídění tohoto jejich odpadu pracovníkům TS, kteří by jinak mohli provádět jiné
potřebné práce v naší obci.

nesprávný odpad u kontejnerů za hřištěm TJ a v elektroodpadu na Vrablovci

V polovině června Technické služby dostaly za úkol zhotovit betonové základy pro boxy
na úschovnu objednaného zboží. Zastřešuje to ﬁrma Zásilkovna s.r.o. V obci budou instalovány tři boxy o rozměrech 331 x 86 x 20 a to na ulici Hlučínská, Nad Vodárnou před mostem
41
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a na Vrablovci u víceúčelového hřiště. Tato služba pomůže občanům k snadněji vyzvednout
objednané zboží a tím jim uspoří čas.
Mezi naše priority patří v současné době sečení a mulčování travnatých ploch v obci.
Obzvláště v měsících květnu a červnu, kdy růst trávy je vzhledem ke klimatickým podmínkám markantní. A tak i když nám pomáhá technika, ne vždy se dá použít. Na úzké
a svažité pozemky, kam se technika nedostane nebo je nerentabilní, musí nastoupit ruční
sečení motorovou kosou. V letním parnu je tato práce obzvlášť náročná, když si představíte,
že pracovník musí po dobu asi šesti hodin kosit trávu oblečen do ochranných prostředků se
štítem na obličeji. Abychom tyto náročné úkoly co nejdříve splnili, snažíme se tyto práce
provádět v brzkých ranních hodinách nebo také o sobotách.

příprava na zhotovení betonových základů

strojní sečení trávy

Závěrem bych Vám chtěl za Technické služby Ludgeřovice s.r.o. popřát mnoho slunečních letních dnů a příjemné prožití letošní dovolené.
Josef Balgar, Technické služby Ludgeřovice

C@?BD
Novinky z Klubu sportovního vzpírání Ludgeřovice
Klubu sportovního vzpírání z Ludgeřovic se daří. V Plzni na Mistrovství ČR ve vzpírání
do 17 let vybojoval Jan Tchurz stříbrnou medaili v kategorii do 81 kg, druhé místo mu zajis42
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tily tyto výkony – 92 kg v trhu, 120 kg v nadhozu a 212
kg ve dvojboji. V nadhozu a ve dvojboji vytvořil ve své
kategorii do 15 let nové české rekordy. V soutěži nastoupilo 26 závodníků ze 16 oddílů, Jan Tchurz i v celkovém
hodnocení obsadil druhé místo.
V Horní Suché proběhlo 2. kolo ligy mladších
a starších žáků ve vzpírání. Ludgeřovický vzpěrač Jan
Tchurz hostoval v dresu SKV Baník Havířov a pomohl tomuto týmu svými výkony k 1 místu. Jeho výkony
94 kg v trhu, 121 kg v nadhozu a 215 kg ve dvojboji
opět posunuly hodnoty českých rekordů. V celkovém
hodnocení všech skupin z České republiky byl nejlepší!
Oldřich Tchurz

Ohlédnutí za Ludgeřovickým šusem
V průběhu roku pořádáme v obci dvě
běžecké akce. V březnu čeká na závodníky
silniční Ludgeřovická patnáctka a v listopadu potom kros. Zájem rok od roku roste. To
ovlivnit můžeme. Co neovlivníme je mnohdy
nevlídné počasí. Zima, vítr, déšť. No prostě
hnus. Chtěli jsme změnu, a tak jsme vymysleli „letní“ Ludgeřovický šus. Kde že se vzal
tento název? Původní myšlenka byla odstartovat závod od lípy, kterou jsme jako BK
Ludgeřovice zasadili v roce 2019 na Farské
běžec při závodu
cestě. Cíl měl být dole u sv. Františka. Trasa
na 500 m by však žádného většího běžce nenadchla. „Pojďme to zkusit udělat jako vyřazovací závod“ napadlo nejmenovaného člena. „První polovina postoupí do dalšího kola. Z něj
pak vzejde vítěz“. Z ryze pragmatických důvodů jsme se rozhodli běžce otočit a nechat je kopeček opět vyběhnout. Pořadatelé tak budou v klidu popíjet v prostoru startu/cíle a čekat na
první závodníky. Koncept ideál. Chtěli jsme
však více. „Zkusme to udělat jako takové po
závodní setkání. Ovesné vločky vyměníme
za kousek prasete, jáhlovou kaši za hovězí
guláš a iontovým nápojem bude polotmavá třináctka“. U běžců se však vyskytuje
menší problém. Tato skupina čítá větší procento abstinentů a vegetariánů než zbytek
průměrné populace. Hrozilo, že bychom si
museli sníst to, co bychom si navařili. „Tož
zkusíme pozvat místní“. Plán jsme přetavili v realitu poprvé v loňském roce. Běžecká
děti při závodu
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účast byla poměrně hojná, ale neběžců přišlo
málo. Pivo jsme nuceně dopíjeli v průběhu
dalšího dne, guláš jsme zamrazili a kosti se
zbytkem selete jsme dohlodali chvíli před
odchodem. Dobře jsme se pobavili, ale akce
skončila ve ztrátě. „Riskneme to ještě jednou
a uvidíme“. Říjen jsme vyměnili za květen,
fotbalovou sobotu pak za tu nefotbalovou
a tam nahoře jsme si objednali dobré počasí.
No a jak to dopadlo?
V sobotu 14. května přesně v 16:00 a pár
hosté v areálu u myslivecké chaty Ostříž
minut k tomu odstartovali k prvnímu běhu
muži. Start i cíl byl u chaty Ostříž. Po nich následovala skupina žen a poslední se proběhly děti. Z dvoukolového závodu v mužích nakonec zvítězil s jasným náskokem Lukáš
Vítek. Ženy běžely pouze jedno kolo, kde vítězství obhájila loňská vítězka Nikol Baladová. Děti běžely dvoukolově, nejrychlejší holkou byla Viktorie Kačmářová a klukem potom
Jan Neusser. Vítězové i poražení dostali symbolické medaile a mohli se občerstvit u legální
dopingové stanice. Radost nám udělaly děti, kterých se postavilo na start rovných dvacet.
Zklamání naopak přinesla kategorie mužů a žen, kde byla účast hodně mizivá…
O co méně přišlo běžců, o to 20x více přišlo lidí na neběžeckou část. No a byl to fofr.
Pivo se odpařovalo obrovskou rychlostí. Díky rychlým nohám (a ještě rychlejšímu autu) tak
pivní sud naštěstí nevyschl do úplného dna. Z guláše zbyla porce na nedělní oběd a jen to
sele mohlo být trochu vykrmenější. Odpoledne si děti užily nejen během, ale i skákáním
v nafukovacím hradu či při drobných soutěžích. Pro starší potom hrála trampské hitovky
kapela Pozdní sběr z Vřesiny, která svůj mikrofon půjčila i pár odvážným. Poslední účastníci
opustili areál chvíli po desáté a v údolí opět zavládl klid.
Na závěr se většinou děkuje různým sponzorům. Zde však ﬁrmám děkovat netřeba. Do akce
jsme investovali pouze svůj čas a peníze. Přesto bych rád poděkoval kolegům z běžeckého klubu,
kteří se do akce zapojili a také rodině Martina Popka, která výrazně pomohla se sobotním průběhem. Díky patří kapele Pozdní sběr a panu Porvalíkovi a panu Balgarovi. Děkujeme i Vám,
kteří jste na akci dorazili. Bez Vás by akce neměla smysl. Víme, co udělat do budoucna lépe.
Přesto budeme zvažovat, jestli další ročník opět uspořádat. Několik reakcí jsme zaznamenali na
FB, ale budeme rádi i za názory ostatních.
David Bíbrlík, Běžecký klub Ludgeřovice

Ludgeřovičtí florbalisti opět úspěšní!
Letošní základní část Ministrantské ﬂorbalové ligy (které se tým Ludgeřovic účastní už
bezmála deset let) dopadla pro náš tým nejlépe, jak mohla! Po skvělých výsledcích v průběhu
celého roku Ludgeřovice obsadily první místo v tabulce, a vyhrály pohár pro vítěze základní části! V následném PLAY-OFF byly boje ještě vyhrocenější než v první části sezóny
a naši borci bohužel ve třetím semiﬁnále těsně podlehli týmu Hlučína. Chuť si však spravili
v zápase o třetí místo, kde jednoznačně porazili tým Ostravy-Zábřehu! Ludgeřovice tedy
celkově z letošní sezóny vytěžily dva poháry – zlatý za základní část a bronzový za PLAYOFF. Další trofejí, která se stěhuje do katastru naší obce, je pohár pro vítěze kanadského
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bodování. Tím se stal náš kapitán, Matěj Münster, který za
16 zápasů vstřelil 69 gólů a na
dalších 36 přihrál. Získal tedy
105 bodů a suverénně tak ovládl
tabulku střelců celé ligy.
Úspěchy se však netýkaly
jen našeho „seniorského“ týmu.
Ludgeřovická „juniorka“, složená z hráčů do 15 let, se celý
rok účastnila Ministrantské
ﬂorbalové ligy pro mladší – tzv.
„UNDER15“. Tuto soutěž se
ludgeřovickým hráčům podaři-

hráči ﬂorbalu při zápase

vítězný tým Ministrantské ﬂorbalové ligy UNDER15

lo vyhrát! No a aby toho nebylo málo (podobně jako u starších kolegů) i zde se nejlepším
hráčem sezóny stal reprezentant naší farnosti
– Lukáš Hubert.
Všem našim hráčům posíláme obrovskou
gratulaci a děkujeme za vynikající reprezentaci Ludgeřovic! Velké díky také Obci,
Farnosti a fanouškům za veškerou podporu.
Už teď se těšíme na další sezónu! Více o Ministrantské ﬂorbalové lize naleznete na webu
mf bl.cz. a under15.cz.
Farnost Ludgeřovice

získané poháry
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