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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
před koncem loňského roku jsem se na vás obrátil s možností zapojit se do projektu zajištění
hnědých biopopelnic pro domácnosti za polovinu ceny s tím, že občané budou hradit pouze polovinu nákladů a druhou polovinu uhradí obec. Účelem je zamezit vkládání bioodpadu do běžných
popelnic na směsný odpad, kde skutečně například tráva, větvičky apod. nemají co dělat. Potěšil
mne zájem o tyto popelnice, nově se přihlásilo více než 220 domácností! Samozřejmě tato služba
není povinná, mnoho lidí využívá zcela kompostéry a tyto biopopelnice nevyužijí, znovu však
upozorňuji, že skutečně začneme ve spolupráci s OZO Ostrava kontrolovat, zda tráva nekončí ve
směsném odpadu. Předpokládám, že popelnice by měly být distribuovány koncem března a od
dubna bude tato služba najíždět do provozu. Se všemi zájemci bude sepsána smlouva, na základě
které zaplatí pouze polovinu částky za svozy a druhou polovinu bude hradit obec Ludgeřovice.
Svozy budou od dubna do konce listopadu, v zimě nebudou po dohodě s OZO Ostrava realizovány. Pochopitelně vydáme také leták s termíny svozů. Těm, kteří již službu využívají z dřívějška, bude smlouva automaticky převedena za stejně zvýhodněných podmínek.
Další novinkou, kterou jsem již avizoval, je aplikace Mobilní Rozhlas. V nejbližších
dnech dostanete do schránky leták s popisem této služby a registrační formulář pro
přihlášení. Určitě doporučuji se všem přihlásit, neboť otevíráme rychlý a přehledný informační kanál, který nám dle potřeby umožňuje okamžitě vám dát například krizové informace o případných haváriích, výpadcích proudu, přerušení dodávek vody, ale
i spoustu dalších potřebných informací formou e-mailů, hlasových zpráv nebo SMS. Vy
naopak můžete jednoduše zaslat podněty třeba k černé skládce, poruše osvětlení, atd.
Službu využívá k velké spokojenosti celá řada obcí a měst a domnívám se, že je to skutečně vynikající informační kanál. V dalším článku máte přehledný leták. Doporučuji tedy
v maximální míře se k této službě přihlásit, neboť je pro vás zdarma!
V sobotu 4. dubna 2020 proběhne v Ludgeřovicích již tradiční akce „Ukliďme Česko,
ukliďme Ludgeřovice“. Naše obec byla jednou z prvních, které se k této aktivitě přidaly
a ani letos nezůstaneme stranou. Pokud máte zájem se přidat, stačí se jen přihlásit na e-mail
starosta@ludgerovice.cz nebo mi zavolat na telefon 725 141 569. Samozřejmě budu také rád,
abyste mi nahlásili případná místa, která úklid potřebují. Jen chci upozornit, že soukromé
zahrady a pozemky opravdu uklízet nebudeme J!
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

Mobilní Rozhlas v Ludgeřovicích
Vážení spoluobčané,

zavádíme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat
moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou
dostávat důležité informace o dění v Ludgeřovicích, a to prostřednictvím e-mailů, zpráv do
aplikace případně SMS v krizových situacích.
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Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
• Novinky z úřadu přímo do telefonu
• Upozornění na krizové situace – výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky,
atd.
• Pozvánky na sportovní a kulturní akce
• Účast ve veřejných anketách
Registrace je zdarma! V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás
zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně
osobních údajů.
Jak se zaregistrovat?
1. Přes webovou stránku www.ludgerovice.mobilnirozhlas.cz
2. Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko
3. Vyplněním přiloženého registračního letáku a předáním na úřad obce Ludgeřovice
Snadné nahlašování závad v obci přes obecní aplikaci
Společně s moderním způsobem komunikace jsme zavedli také Systém nahlášení podnětů od občanů. Pokud na území naší obce narazíte na nepořádek, černou skládku, rozbitou
lavičku nebo třeba nesvítící lampu, stačí problém vyfotit a jednoduše nahlásit přes aplikaci
Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko. My se postaráme o to, aby byla závada co nejdříve vyřešena!
Děkujeme všem, kteří mají zájem z naší obce tvořit lepší místo pro život!
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z 8. zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání
se
konalo
10. února v zasedací místnosti obecního úřadu, přítomno
bylo 13 zastupitelů. Bylo to
zasedání konané pro tento
rok mimo plánované termíny z důvodu potřeby urychleně dořešit nutnost zřízení
věcného práva stavby pro
Moravskoslezský kraj k obecnímu pozemku v prostoru
připravované stavby kruhového objezdu krajských silnic
na křižovatce ulic Hlučínská
a Markvartovická. V minu-
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lých dnech se podařilo obci dojednat, že zřízení uvedeného práva stavby nebude potřeba,
takže zastupitelstvo v té věci nerozhodovalo. Dalším bodem programu, který nesnesl odkladu, bylo schválení smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj. Zastupitelstvo dotaci schválilo. Ekonomka obce pak seznámila zastupitele s letos provedenými rozpočtovými opatřeními a zastupitelstvo projednalo a schválilo
prodej jednoho obecního pozemku. Celá schůze trvala 40 minut.

AV.

Výtah z Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva
obce Ludgeřovice

(dále ZO), konaného dne 10. 2. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ludgeřovicích
• ZO schválilo program 8. zasedání, který předložil starosta obce s tím, že bod č. 3 bude
z programu jednání vypuštěn. ZO rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
• ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 7, konaného dne 11. 12. 2019.
• ZO rozhodlo o prodeji části pozemku parc. č. 2462/23 o výměře cca 55 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Ludgeřovice, který je vlastnictvím obce Ludgeřovice, a to
XXX za cenu 121,48 Kč/m 2 + částka za pořízení znaleckého posudku ve výši 300,– Kč +
částka za pořízení geometrického plánu pro oddělení části pozemku, který je předmětem
koupě vč. stanovení jeho přesné výměry. Prodejní cena bude uhrazena převodem na účet
obce do 5 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu kupní smlouvy dle bodu 3a) tohoto usnesení.
• ZO vzalo na vědomí informace ekonomky obce o rozpočtových opatřeních č. 20/2019,
21/2019, 1/2020 a 2/2020, schválených v souladu se zmocněním, uděleným radě obce
zastupitelstvem obce na 17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017.
• ZO schválilo zprávu Kontrolního výboru ZO za r. 2019, kterou zpracovala a předložila
k projednání předsedkyně kontrolního výboru PhDr. Mgr. Daniela Grucmanová.
• ZO schválilo zprávu Finančního výboru ZO za r. 2019, kterou zpracoval a předložil
k projednání předseda finančního výboru Ing. Přemysl Havlík.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000,- Kč obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj na podporu hudebních a kulturních akcí v r. 2020. ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj ve znění, předloženém k projednání.
• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 8. zasedání ZO Ludgeřovice.

KULTURA
Farní ples

Letošní farní ples se konal 25. ledna. Počet účastníků plesu byl na hranici kapacity Obecního domu. Obsazená byla všechna místa v sále i ve vinárně. Bylo to i tím, že také přišli občané z Markvartovic a Petřkovic, kteří také patří do ludgeřovické farnosti. Mezi účastníky
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byl i starosta Ludgeřovic Daniel Havlík. Připravena byla bohatá soutěž o ceny, hrála osvědčená hudba TNT z Příbora. Nápoje a jídlo zajišťovala restaurace pana Myslivce. Všechny
přivítal, poděkoval sponzorům a ples s přáním dobré zábavy zahájil farář Václav Koloničný.
Organizační informace doplnil člen farní rady Petr Baránek.
Od samého začátku se stále tancovalo, krásné předtančení standardních tanců ve svých
dvou vystoupeních předvedl pár Kristýna Pořízková a Miroslav Fridrich. V přestávce mezi
prvním a druhým předtančením vystoupil pan Aleš Tománek (varhaník) z Rovnin, převlečený za starou chromou babku z Ludgeřovic. Předvedl improvizovanou veselou talkshow
v prajzštině, kterou všechny pobavil.
Byl to krásný bál, všichni se dobře bavili, vládla dobrá pohoda.

taneční pár

scénka

AV.

Party ples pro mladé

Úspěšnými
pořadateli
plesu pro mladé byli mladíci
z Ludgeřovic, na ples 1. února přilákali opravdu hodně
svých vrstevníků nejen z naší
obce. Všichni se náramně bavili, mladický elán jim nedovolil dlouho sedět u stolu, bavící se hloučky byly ve všech
místnostech Obecního domu
i venku před ním, nebo tančily na parketu při diskotékové
hudbě, kterou jim pouštěl diskžokej Mirek z Ludgeřovic.
Byl to opravdu veselý a bujarý
ples, plný radosti ze života.

AV.
5
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XV. reprezentační ples firmy HP trend

V pořadí XV. ples firmy HP trend se konal 7. února v prostorách Obecního domu, které
byly účastníky zcela zaplněny. Všechny přivítali a ples zahájili generální ředitel firmy pan
Arnošt Gregořica se svými spolupracovnicemi. Připravena byla bohatá soutěž o ceny, dvě
večeře, bufety ve vinárně a v „pekle“.
Na podiu se střídaly dvě hudby a to skupina Nebratři z Ostravy a Rock&Roll Band
Marcela Woodmana z Martinova. V „pekle“ dále hráli dva muzikanti (housle a harmonika).
Krásné taneční vystoupení předvedla skupina tanečního studia Tomáše Komendy na symfonickou báseň Bedřicha Smetany Vltava.
Vládla uvolněná veselá plesová nálada, dobrá zábava při pěkné hudbě, dobrém pití a výborném jídle z restaurace pana Myslivce.
Byl to vydařený reprezentační bál.

AV.

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Ludgeřovice uspořádal 8. února tradiční hasičský ples,
který byl velmi podobný plesu loňskému. Ve 20 hodin byl ještě sál Obecního domu,
stejně jako loni, téměř prázdný. Účastníci se začali scházet ve větší míře až po půl de-
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váté, hrála stejná hudba a to tři děvčata skupiny La Nanita z Opavy a stejní byli i aktéři
pěkného předtančení a to mladičký pár Viktorie Patocsová a Zdeněk Borek z tanečního
klubu LR Dance Team Ostrava. Stejné to bylo i s hojně využívanými svépomocnými bufety ve vinárně a v „pekle“. Nechyběla ani soutěž o ceny. Jako loni i letos dávali
účastníci přednost zábavě u stolu, proto ještě ve 22 hodin byl parket poloprázdný.
Zábava však v žádném případě nevázla, účastníci se dobře bavili, zvolený „způsob
plesu“ jim vyhovoval a to bylo nejdůležitější.
AV.

Kalendář akcí
8. 3. 2020

11. 3. 2020

Maškarní ples pro děti (sál Obecního domu)
Zastupitelstvo obce (sál Obecního domu)

14. 3. 2020	Bazárek dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti
(sál a vinárna Obecního domu)
21. 3. 2020	Jarní bál (sál Obecního domu)

24. 3. 2020	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
28. 3. 2020	Velikonoční trhy (sál Obecního domu)

3. 4. 2020	Jarní ples Klubu důchodců Vrablovec (sál Obecního domu)
4. 4. 2020	Ukliďme Česko

4. 4. 2020	Zápis do 1. třídy (ZŠ a MŠ Ludgeřovice)

4. 4. 2020	Den žen – akce SDH Ludgeřovice (hasičská zbrojnice)
7. 4. 2020	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)

17. 4. 2020	Vítání jara – akce Klubu důchodců Ludgeřovice
(sál Obecního domu)

18. 4. 2020	Vítání občánků (obřadní síň OÚ Ludgeřovice)
18. 4. 2020	Velikonoční veselice (sál Obecního domu)

21. 4. 2020	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
26. 4. 2020	Skautská mše (kostel sv. Mikuláše)

30. 4. 2020	Pálení čarodějnic (areál hřiště TJ Ludgeřovice)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na jarní prázdniny s Hasičskými pohádkami

Hasičský záchranný sbor České republiky připravil v měsíci lednu vědomostní soutěž pro žáky základních škol k prověření znalostí z oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva. Žákyně Ema Musálková z 9. A se zapojila do této soutěže a vyhrála knihu pohádek.
Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
Ing. Marie Plačková

Exkurze do koncentračního tábora Osvětim

22. ledna 2020 navštívili žáci 8. a 9. ročníku místo, které je spojováno s nejhrůznějšími
okamžiky 2. světové války. Místo, kam odjelo a už se nikdy nevrátilo více než milión nevinných lidí. Jedná se o koncentrační tábor Osvětim a vyhlazovací tábor Osvětim – Březinka.
Při vstupu do koncentračního tábora Osvětim si žáci mohli přečíst nápis „Arbeit
macht frei“ (Práce osvobozuje), který měl ve své době vyvolávat mylný dojem, že se
příchozí jednou dopracují ke svobodě. Ve valné většině se však dočkali jedině smrti.
Během prohlídky žáci navštívili jednotlivé vězeňské domy, včetně nechvalně známého domu č. 11, který je spojován s četnými popravami a zejména s prvním použitím
otravného plynu – Cyklonu B. Tento plyn byl posléze využíván v plynových komorách
k masovému vyvražďování vězňů.
Po prohlídce první části se žáci přesunuli do vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka,
kam po kolejích přijížděly pověstné „dobytčáky“ (vagóny pro dobytek). Ty však místo zvířat
přivážely mnohdy nic netušící lidi na jistou smrt. Žáci si zde mohli prohlédnout dřevěné
a zděné vězeňské domky, zbytky krematorií a památník obětí holocaustu.
Vzhledem k blížícímu se jubilejnímu 75. výročí od konce války a osvobození koncentračního tábora Osvětim byl před vstupem do Březinky připraven obrovský stan,
a žáci tak byli bohužel ochuzeni o tradiční pohled na vstupní bránu.
Věříme, že si žáci z exkurze odnesli mnoho poznatků a hlavně poučení o hrůzách
války, které by se již nikdy neměly opakovat.

Mgr. Zdeněk Žvaka
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Ohlédnutí za lyžařským kurzem
– Beskydy, Horní Bečva, Areál
Rališka

Poslední dny prvního pololetí prožily děti ze 4.
A na svěžím beskydském vzduchu v okolí lyžařského areálu Rališka v Horní Bečvě.
Ještě než přišla řada na pololetní vysvědčení
a jarní prázdniny, mohla část dětí pod dohledem lyžařských instruktorů zdokonalovat svou lyžařskou
techniku na zasněžených svazích Rališky. Naproti
tomu skupina nelyžařů si užívala turistické procházky a naplno objevovala krásy ostatních zimních radovánek. I přes letošní velmi teplou zimu tak
mohla na děti alespoň na chvíli dýchnout atmosféra
zasněžených hor.

Bohužel letošní nástup chřipek
pořádně ovlivnil počet dětí, které se
mohly pobytu zúčastnit. Proto doufáme, že na příští třídní akci už pojedeme zase v plném počtu.
Mgr. Lucie Matýsková

Safer Internet Day 2020

Naše škola se zapojila do celosvětové akce „Dne bezpečnějšího internetu“, která se konala 11. února. Tato
aktivita si každoročně klade za cíl
angažovat každého uživatele online
prostředí k práci směřující k lepšímu
internetovému prostředí pro každého jedince bez rozdílu věku. S dětmi
jsme se zabývali odpovědností, rozumem a odolností na internetu. Témat
v souvislosti s internetovou bezpeč11
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ností je stále více, počínaje ochranou osobního prostoru, přes generování digitální stopy až
po zásady ohleduplnosti k ostatním uživatelům včetně sdílení a ochrany autorských a vlastnických práv. O technických aspektech bezpečnosti ani nemluvě. Žáci naší školy podpořili celosvětovou kampaň Safer Internet Day 2020. V rámci hodin informatiky vypracovali
prezentace o bezpečnosti, pak jsme s žáky hovořili na daná témata. Nejen touto cestou se
snažíme o to, aby se naši žáci naučili správně zacházet s moderními technologiemi. Naše
škola je i součástí projektu Nadace O2. Žáci se prostřednictvím tohoto projektu učí správnému chování na internetu.
Ing. Marie Plačková, Mgr. Veronika Seidlová

Valentýnský charitativní týden

Také v letošním školním roce jsme se rozhodli v rámci oslav Dne svatého Valentýna
uspořádat na naší škole charitativní sbírku. V týdnu od 10. do 14. února si mohli nejen žáci
zakoupit ve foyer školy plyšáka a přispět dvacetikorunou do sbírky. Plyšáci, kteří nenalezli
svůj nový domov u žáků, byli věnováni mezinárodní humanitární organizaci poskytující pomoc lidem v nouzi ADRA. Pátek jsme si pak zpříjemnili perníkovou valentýnskou buchtou,
kterou napekli a po dvacetikoruně prodávali zástupci školního parlamentu.
Celková vybraná částka, jíž podpoříme ostravskou zoologickou zahradu formou adopce
zvířete, činí 10 700 Kč. O tom, které zvíře to bude, rozhodnou sami žáci prostřednictvím
hlasování v anketě na stránkách školního parlamentu.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do našeho charitativního týdne, mnohokrát
děkujeme.

Mgr. Miroslava Bartusková, Mgr. Jan Schreier

Cambridge Exams!!!

Měsíc únor zůstane významným měsícem pro naše deváťáky! Ti v prosinci skládali
Cambridge zkoušky z anglického jazyka na úrovni KET (což odpovídá úrovním A2 až B1)
a všech 15 jich uspělo! Po dlouhém čekání konečně dorazily jejich zasloužené certifikáty,
které jsme jim, ve spolupráci s jazykovou školou Cloverleaf a obecním úřadem, mohli slavnostně předat 17. února. Certifikáty se jim právě teď budou hodit nejen k přijímacímu řízení,
12
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ale samozřejmě i v jejich dalším studiu a životě. Všem gratulujeme a věříme, že na své cestě
za dalším vzděláváním v anglickém jazyce neustrnou.
My jsme Ludgeřovice!!!

13
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SPOLKY
Z akcí ludgeřovických skautů
25. leden 2020

Benjamínská výprava na Ostříž
Před farou se nás sešlo 9 benjamínků, jedna světluška a dva vedoucí. Na
zahřátí jsme si vyrobili papírové koule a zahráli si s nimi. Pak jsme se vydali
na Ostříž. I přes nálet a povodeň jsme dorazili v pořádku. Před chatou jsme se vydatně nasvačili a vydali se na stezku podél fáborků. Na té nás čekala tři stanoviště – lezení na strom,
lezení v lanovém centru lesní školky a krmelec. Ten jsme výjimečně neprolezli, raději jsme
se pocvičili v házení kaštánků na cíl. Dostali jsme také úkol prohledat blízký les a najít si
v něm každý svou obálku. V té bylo puzzle. Hned jsme je začali skládat. Další hru připravil
vítr. Když jsme rozfoukané puzzle posbírali po lese, řekli jsme si, že to dokončíme na chatě.
Fáborky nás tam skutečně dovedly. Na chatě jsme si uvařili čaj, zatopili, dojedli svačiny
a hlavně hráli spoustu „fajných deskovek“. Jako vždy jsme v nejlepším museli přestat a vrátit
se k rodičům.
14

3 / 2020

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Děkujeme vrabloveckým myslivcům, zvláště panu Porvalíkovi, za zapůjčení chaty a rodičům za zapůjčení skvělých benjamínků a světlušky.

společné foto Benjamínů u krmelce v lese u Ostříže

Lednová výprava světlušek za sněhem

br. Libomor

Mrazivé ráno ani brzké vstávání neodradilo
deset světlušek od účasti na lednové výpravě.
V osm hodin se sešly na
svinovském nádraží, aby
odtud autobusem vyjely
na Samčanku ve Starých
Hamrech. Vedoucí už dva
týdny dopředu sledovaly sněhové zpravodajství
a tak jsme opravdu vystoupily v zasněžené krajině. Po prvních zkouškách opravdovosti sněhu
jsme se vydaly po modré
Obrázkovou cestou na
Světlušky cestou na bobování, na kopci Staré Hamry (Beskydy)
Javořinu. V padesátých
letech obrázky namalovala paní Pepinka, aby veseleji ubíhala cesta do školy místním dětem. Veseleji ubíhal i nám
15
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výstup do osady Javořinka, kde nás za odměnu čekala bílá sněhová pláň ozářená poledním
sluncem. Holky jezdily na lopatách, stavěly sněhová křesílka a vedoucí slastně nastavovaly
tváře slunečním paprskům… Posilněny svačinou jsme dostoupaly poslední metry do kopce.
Na hřebenu se zvoničkou jsme ještě chvíli žasly nad krásou zimy, modré oblohy… a pak
rychle z kopce dolů. Lopaty k nelibosti světlušek (a k oddechu vedoucích) nejely tak rychle,
ale přesto nám kilometry rychle ubíhaly a podle plánu jsme stály ve tři hodiny na zastávce
v Bílé. Obavy vedoucích z přeplněného autobusu se naštěstí nepotvrdily a tak jsme se unaveny, ale spokojeny včas vrátily domů.
ses. Lulu

Studená fronta aneb od bunkru k bunkru

V sobotu 25. ledna jsme se sešli na první letošní vlčáckou výpravu. Díky řádícím bacilům nás bylo jen pět vlčat a dva vedoucí, ale co, když už jsme se sešli, tak jedem. Bus
293 jsme využili k přesunu na start naší výpravy na náměstí do Starého Bohumína. Na
velmi pěkném náměstí nás zaujal památník obětem nacismu, socha sv. Jana Nepomuckého a infocentrum Pod Zeleným dubem, které jsme navštívili. Zde se měl každý z nás
možnost informovat na zdejší zajímavosti. Velmi rádi jsme přijali nabízenou možnost
navštívit velmi povedené muzeum, které je součástí infocentra a nachází se ve sklepě.
Místní expozice skvěle
zapadla to tématu naší
výpravy. Dále následovalo oběhnutí místního
kostela ze 14. století.
Následným přesunem
přes řeku Odru jsme
naši výpravu povýšili na
první zahraniční akci
ludgeřovických skautů. Za Odrou v polské
obci Chałupki jsme
dali u místního zámku
svačinu a okoukli pár
společné ohřívaní u ohně v blízkosti bunkru – Černý les
vystavených miniatur
zámků zdejšího regionu. Po česko-polské hranici jsme se vydali za hlavním cílem naší
akce – bunkrové linii v Černém lese. Nejprve nás cesta vedla kolem řeky Odry, kde
jsme se prodírali jako džunglí uschlou křídlatkou japonskou. Tu a tam jsme narazili
na pařezy a stromy ohlodané a pokácené zde žijícími bobry. Přes osadu Paseky jsme se
dostali na zelenou turistickou trasu. Pěchotní srub „Dvůr Paseky“ jsme zkoumali jen
z mysliveckých posedů, prohlídku dalších bunkrů z blízka, v následujícím pořadí –
v Bažantnici, U pískovny, U posedu, U pramene a Černý les, jsme si již nenechali ujít.
Při přechodu studené fronty zbyl i čas rozdělat oheň za použití březové kůry a KPZ či
zahrání hry na kunu a veverky. Aby nebylo bunkrů málo, navázali jsme pak na z předchozích výprav známou trasu, která nás provedla kolem našich oblíbených pěchotních
srubů Juliánka a Na výhledech. Poslední z bunkrů, který jsme zahlédli, byl pěchotní
16
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srub těžkého opevnění MO-S-16 Rozcestí v blízkosti autobusové zastávky Hříbovec,
odkud jsme jeli busem 68 zpět ke klubovně. I přes studené počasí (+1 °C) a dlouhou
štreku (cca 9 km) jsme se bez ztrát vrátili zpět ke klubovně a už teď se těšíme na další
letošní skautské dobrodružství.
br. Puding

Zimní junácký slib

V sobotu ráno jsme
se sešli před klubovnou. Jeli jsme vlakem
do Opavy, autobusem
do Jakartovic a pěšky
až k tábořišti. Tam jsme
si dali oběd z vlastních
zásob a šli pro dřevo.
Skauti chystali oheň,
zatím co skautky připravovaly
slavnostní
punč na večer. Bidlo si
pro nás připravil hru,
ve které jsme se snažili
dobýt nebo bránit hrad.
Když se setmělo, už
nemělo smysl dál hrát,
ze skautského slibu v Jakartovických břidličných lomech
a tak jsme se s čelovkami vydali podívat se do
nedaleké štoly. Kolem sedmi hodin se nachystal slibový oheň, vlajka a všichni si oblékli
kroje. Slib úspěšně složili Žanet, Panda a Atlet. Potom jsme se vrátili do tábora, abychom si vypili ohřátý punč a uklidili po sobě. Pak už jsme jeli zase stejnou cestou do
Ostravy, kde si nás vyzvedli rodiče.
ses. Čajka

Výroční členská schůze Klubu důchodců Vrablovec

Dne 21. ledna se konala ve Společenském domě na Vrablovci výroční členská schůze Klubu důchodců Vrablovec. Přítomno bylo 35 členů klubu z celkového aktuálního
počtu 47. Schůze tak byla usnášení schopná. Přítomné přišli pozdravit starosta Ludgeřovic Daniel Havlík, místostarostka Hlučína Petra Řezáčová, za komunitní plánování
Sabina Lorencová z Městského úřadu Hlučín a předsedkyně vrabloveckého spolku hasičů Marie Blokešová. Schůzi zahájila, řídila, zprávu o činnosti v roce 2019 a plán na
letošní rok 2020 přednesla předsedkyně Eva Vojevodová. Nejdříve vyzvala přítomné
uctít minutou ticha památku šesti členů, kteří v roce 2019 zemřeli.
Klub byl po celý minulý rok velmi aktivní (pravidelná setkání v klubu, exkurze,
zájezdy, přednášky, vycházky, cvičení, spolupráce s okolními kluby důchodců). Stej17
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ně bohatý program plánují
na rok 2020. Vloni zemřelo
6 členů a 5 ze zdravotních
důvodů ukončilo členství
(stáří, špatná pohyblivost
a dlouhodobá nemoc).
Po projednání a schválení výsledku hospodaření,
rozpočtu na rok 2020 a dalších pro výroční schůzi předepsaných dokumentů, byla
schůze ukončena a program
pokračoval večeří, vzpomínáním a příjemným povídáním.
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z výroční schůze Klubu důchodců Vrablovec

AV.

Výroční členská schůze Klubu důchodců Ludgeřovice

Na výroční členskou
schůzi do Obecního
domu 22. ledna přišlo
141 členů z celkového
počtu 178. Přítomné
přišel pozdravit a celé
schůze se účastnil starosta obce Daniel Havlík.
Klub má velmi kvalitní a pracovitý výbor,
který připravuje členům
zajímavé a oblíbené
kulturní a společenské
akce v Obecním domě,
také zájezdy, přednášky, vycházky, zpravidla
z výroční schůze Klubu důchodců Ludgeřovice
každý měsíc jednu akci.
Účast členů na nich je
vždy vysoká. Výboru se daří dodržovat vyrovnaný rozpočet klubu. Pro rok 2020 je připravován stejně bohatý program činnosti. Když na akci klubu v Obecním domě přijdou
všichni jeho členové, jsou všechna místa v sále obsazená. Výbor už několikrát prokázal,
že to dokáže zvládnout (program, jídlo, občerstvení) ke spokojenosti všech.
Na schůzi byly předneseny, projednány a schváleny všechny předepsané dokumenty
a také schváleno doplnění výboru o další členku.
18
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Starosta přítomné informoval o loni uskutečněných významných investicích obce,
jako byly stavba nového pavilonu, rekonstrukce stávající budovy a celého areálu v Mateřské škole v ulici Hlučínská, rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice, nové sociální
zařízení na hřbitově. Taky informoval o nových akcích, které se začnou realizovat letos. Je to především postavení dalšího patra na hlavní budově základní školy, kde bude
5 nových tříd. Vyžaduje to rostoucí počet dětí, už v tomto školním roce se musí učit
například i ve školní jídelně. Další významnou akcí je stavba splaškové kanalizace na
Vrablovci, letos bude pokračovat příprava této stavby. Uskuteční se také další nezbytné
kroky obce, které jsou nutné, aby Moravskoslezský kraj mohl zahájit stavbu kruhového
objezdu na křižovatce ulic Hlučínská a Markvartovická, bez kterého nelze vybudovat
víceúčelovou stavbu s obchodem, poštou, parkovištěm atd. na Menšíkové louce. Pokračovat také bude součinnost obce s Povodím Odry při revitalizaci našeho potoka.
V závěrečné diskuzi přítomní oceňovali dobrou práci klubu a stejně tak dobrou práci
starosty a zastupitelstva při rozvoji Ludgeřovic. Po skončení schůze pokračovala obvyklá zábava v klubu s večeří a dobrotami ze svépomocného bufetu.
AV.

Sraz seniorek na Vrablovci
V páteční podvečer,
dne 7. února, se sešly naše
seniorky v Hospůdce
U Karla. Sešlost, kterou
zorganizovala členka výboru paní Šárka Dudková, všechny mile potěšila
a musím podotknout, že
mládež by mohla dámám
jejich elán a smysl pro zábavu jen závidět. Budeme
se těšit na všechny ostatní,
kteří se chtějí bavit, a to
na našich plánovaných
akcích, o kterých se brzy
dozvíte. Sledujte naše FB
stránky: ČK Vrablovec
a Zpravodaj J.

ze srazu členů ČČK

Zuzana Konečná
ČČK Vrablovec

Ples seniorů v Kulturním domě v Hlučíně

Ples se konal 14. února od 15 hodin v den svatého Valentýna. Vstupné bylo pouze
50 Kč a v ceně byla teplá večeře, káva, voda, víno a zákusek. K tanci a poslechu hrála
skupina Klasik. Po zahájení plesu jsme vystoupili s písničkami ze Šlapeta s kratičkým
19
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vystoupení skupiny Šlapeto

účastníci plesu důchodců

kabaretem, v 16:30 vystoupil kouzelník a na závěr jsme se podívali na taneční workshop tanečního klubu z Hlučína pod vedením Jakuba Dávidka.
Senioři se výborně bavili a odcházeli domů spokojeni.
Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec

Večírek Klubu důchodců Ludgeřovice

O večírek, který se konal 15. února,
byl velký zájem. Účastníci byli nejen
z Ludgeřovic, ale také z Markvartovic, Šilheřovic, Darkoviček a z dalších
obcí a městských částí Ostravy. Pochopitelně nechyběli ti z Vrablovce. Sál
Obecního domu byl zcela plný. Hrála
hudba ARÉNA z Vrablovce, připraveny byly dobře zásobené svépomocné
bufety, kde měli i čerstvé řízky a guláš.

Nechyběla zajímavá soutěž o ceny.
O krásné předtančení se postarala
taneční skupina šesti děvčat Saltatores z Hlučína. Důchodci si večírek
užívali naplno. Taneční parket byl
stále plný, vládla veselá uvolněná nálada, a to nepřetržitě od 17. hodiny
až přes půlnoc. Byla to mimořádně
vydařená, výborně připravená akce.
AV.
20
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Valentýnský pochod

V neděli 16. února jsme uspořádali Valentýnský pochod. Tentokrát se nás sešlo 18.
Počasí nám přálo, tak jsme se vydali lesem, podél rybníků do Ludgeřovic. V Selském
dvoře jsme se naobědvali a zahráli bowling. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili
v cukrárně Vanilka na zákusek. Po Farské cestě domů jsme zkontrolovali sv. Františka
a nově zasazené lípy.

účastníci Valentýnského pochodu

Vrabčí hnízdo navštívily učitelky
z lesních mateřských škol z celé republiky

děti při hře

Marie Blokešová
SDH Vrablovec

Zima ještě jakoby ani nezačala a přesto se
už chýlí ke konci. Letos jsme si na rozdíl od
loňského roku neužili bobování ani tvoření
z ledu, i přesto se ale dětem venku pořád líbí.
Les dětem nabízí materiál ke hraní i tvoření
a láká je k objevování nového. Malé nožičky
už od začátku školního roku dostatečně zesílily a i mladší děti denně ujdou pěkný kus cesty. Za chvíli se začne na Vrablovci probouzet
i zahrada lesní školky a my se s dětmi těšíme
na sázení a péči o rostlinky.
V únoru bylo v lesní školce na Vrablovci
docela živo. Vrabčí hnízdo se stalo hostitelem
Celorepublikového setkání zástupců lesních
mateřských škol a klubů. Členky skupiny pro
21
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kvalitu z Asociace lesních mateřských
škol i další účastníci při exkurzi v naší
školce chválili zázemí i naši práci s dětmi. Setkání se pak konalo na hlučínském
zámku, kde se probírala témata související
se vzděláváním dětí v přírodě. Účastníci si
pochvalovali místní koláče, kterými jsme
je pohostili, a zaujala je také pohnutá historie Hlučínska.
V únoru jsme měli možnost otestovat
také náš krizový plán, povinný dokument
pro každou lesní školku. Protože naléhavost rizika vichřice byla veliká, uchýlila se
naše školka na jeden den do ochranného
kamenného zázemí, které máme pro tyto
případy domluvené ve skautské klubovúčastníci exkurze v lesní školce
ně na ludgeřovické faře. Druhý den, kdy
ještě stále hrozil silný vítr, jsme s dětmi
navštívili knihovnu. Měli jsme radost, že děti změnu v programu přijaly s radostí a že
se nám vše podařilo zvládnout, přestože škody v naší obci ani v naší školce nakonec
nebyly téměř žádné.
Stále častěji se do naší lesní školky uchylují studentky předškolní pedagogiky na stáže, nebo učitelky z klasických mateřských škol na hospitace a náslechy. Mnohé z nich
píší diplomové práce na téma práce s dětmi v lesní školce. Máme z toho radost a každé
studentce vycházíme vstříc. Záleží nám na tom, aby se i na univerzitách a středních
pedagogických školách šířilo povědomí o tom, že je dobré děti vychovávat a vzdělávat
v kontaktu s přírodou a souběžně s tím naplňovat Rámcově vzdělávací program.
Za tým lesní školky Vrabčí hnízdo
Mgr. Tereza Sládečková

Hasiči a jejich zákulisí

Pojďte nahlédnout pod pokličku místních hasičů.

Dobrovolný hasič se za ta léta vývoje velmi zprofesionalizoval. Přestal jen vozit
vodu a být pomocnou silou hasiče profesionála. Vyžaduje se dnes od něj podobné
vystupování, um i proaktivní přístup. Nebudeme si ale nalhávat, ne všude tomu
tak je.
Z hlediska naší jednotky tvoří základ tzv. „zdravé jádro“, které je hnací silou
ostatním. Tito členové zabezpečují většinu činností. Na ně se pak nabaluje část
menšinová, která z důvodu např. pracovních, rodinných, nemůže vykrýt úplně hasičské aktivity. Přesto se nám stále daří provádět výcviky, zasahovat, konat údržbu, či preventivní činnost. Zkrátka být tam, kde jiní naši spoluobčané cítí, že je
to nad jejich možnosti. Tím, že máme vlastní jiné hlavní zaměstnání, se vlastně
22
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musíme na naši druhou profesi školit celoživotně. Těmi aktivitami pro druhé pak
nejvíc trpí asi naše rodiny. Ne vždy jim můžeme věnovat tolik času, kolik bychom
chtěli. Zasahovat dobrovolně je jistě v očích každého velmi záslužné. V dnešní
době žalob, podvodů, úmyslných žhářů, a jiných chuťovek však není o co stát.
Každý má svých starostí dost, nežli se ještě někde bokem starat o „firmu“, která
mu v podstatě nikdy nic nevydělá a jen tam utápí čas. I tak se nám ale daří členy
motivovat a čas od času přijde nový zájemce. Pozorní, dlouhodobí čtenáři jistě ví,
že o každém výjezdu jsme z „dispečinku“ informováni pomocí SMS zpráv a volání
na naše soukromé telefony. V té chvíli valná většina z nás odloží vše, co právě koná
a za pomocí svého soukromého auta se dopraví na zbrojnici. Pak už jen dle situace a typu výjezdu sestavujeme tým z lidí, kteří dorazí. Nová technologie, kterou
vybudujeme díky dotaci, nám v letošním roce usnadní práci. Získáme technologii,
která nám ihned ukáže, jak daný člen na výzvu reagoval. Dále SMS zprávu obdrží
všichni v jednotce, což se dnes neděje. Přibude také monitor, který vše potřebné
k výjezdu zobrazí v šatně jednotky. Během oblékání na šatně tak získáme, mimo
jiné i poslechem rozhlasu, všechny důležité informace k výjezdu.
Kolik lidí vyšleme do terénu,
pak závisí na
typu
události.
V podstatě se dá
říci, že systém je
nastaven navíc
proti daným doporučením. Jsou
oblasti, kde stačí,
aby jednotka dojela třeba za 10,
15 či 20 minut.
Legislativně vyšatna hasičů
hovíte, pro volající jsou to pak neskutečné chvíle.
V naší obci je nastolen systém, kdy převážně vyjíždíme současně s profesionální jednotkou, jako její podpora. Pokud jsme na místě dříve, je třeba rozjet zásah,
jako by už přijeli profesionálové. Tento systém je výhodný zejména pro obyvatele.
V podstatě vždy jsou tak hasiči daleko dříve, než by dle legislativy stačilo a jelikož
nemáme mzdy, dá se říct, že si nás obec může dovolit na rozdíl např. od ročního
platu městského strážníka. Přijet ovšem někde první znamená obrovskou zodpovědnost. Dobře započít situaci, aby mohly další jednotky navázat. Často máte konat něco v situaci, kdy si i rozumově zdatný civilista neví rady. A čeká, co uděláte.
Proto vás volal.
Dále umíme odlehčit samotnému hasičskému systému. Jsou chvíle, běžné dny,
kdy všechny stanice profesionálů levou zadní zabezpečí případný výjezd. Jsou ale
23

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

3 / 2020

dny, kdy toto prostě nejde. Přijde silný vítr, velká voda, velký požár a najednou je
potřeba navýšit stavy. Na pár hodin, dní. A tady přijdou na řadu opět hasiči dobrovolní.
Konkrétně v našem pojetí potřebujeme po přijetí výzvy vyjet do deseti minut
v počtu čtyř členů. V reálné situaci je to pak okolo páté, šesté minuty a kromě kritických všedních dopoledních hodin, je to vždy osádka více než čtyř členů, což také
usnadňuje nečekané situace na místě. Někdy totiž situace vyžaduje výjezd obou
vozidel. Někdy se více hodí cisterna, jindy malá dodávka. Na bodavý hmyz zase
nepotřebujeme devět hasičů. Naopak je potřebujeme na déle trvající zásah, kde se
střídáme. Někdy musíme adekvátně zasáhnout sami, protože profesionálové, kteří
by nám pomohli, zrovna řeší daleko složitější zásah. Jindy zase vyslat tři vozy není
adekvátní situaci, a tak na místo vyjedou jen hasiči placení – profesionální.
Všechny výše popsané jevy tak nelze zabezpečit, pokud bychom byli jen jednotkou papírovou. To znamená mít vše na papíře podepsané a podchycené. Ve skutečnosti ale nic netrénovat, neudržovat a spoléhat na náhodu, že se to nějak udělá.
Tady se tím pádem láme slovo „dobrovolný“ na „dobrovolně povinný“ hasič. A že
těch povinností leckdy je.
David Lange

ZAJÍMAVOSTI
Tříkrálová sbírka na Hlučínsku rekordní

Obyvatelé Hlučínska přispěli do Tříkrálové sbírky částkou
2 632 251 Kč, což je o přibližně 300 tis. Kč více než v loňském roce. Do terénu
vyrazilo 324 skupinek, což představuje více než 1 000 koledníků. Prostředky ze
sbírky využije Charita Hlučín mimo jiné na nákup polohovacích postelí, opravy či
podporu ošetřovatelské služby, která se stará o nemocné a umírající.
„Z celého srdce děkuji všem dobrovolníkům, bez kterých by sbírka nemohla proběhnout. Je úžasné, že v našem malém regionu se najde každoročně přes tisíc lidí, kteří
obětují svůj čas a energii pro dobrou věc. Nesmírně si toho vážím. Děkuji také všem
dárcům, kteří přijali koledníky a přispěli k rozvoji charitního díla,“ řekl ředitel Charity
Hlučín Pavel Sobol a dodal, že Charita poděkovala všem koledníkům v únoru, kdy
je tradičně pozvala na filmové představení do kina v Bolaticích.
Z celkového výtěžku sbírky zůstane dle stanoveného klíče na Hlučínsku 65 %
vykoledované částky, což je 1 710 963 Kč. Ty plánuje Charita Hlučín použít například na nákup nových elektricky polohovatelných postelí, které půjčuje za dotované ceny, aby si je mohli dovolit i lidé s nízkými příjmy. Část výtěžku podpoří ošetřovatelskou službu, která zajišťuje péči o nemocné a umírající v jejich domovech.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V letošním roce se uskutečnil její 20. ročník.
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Doslovný výpis podstatných částí z kroniky obce 2014

Pro připomenutí hlavních událostí a zejména čím si obec prošla při stavbě splaškové
kanalizace:
Byl to především rok, v němž byla dokončena stavba stok splaškové kanalizace, začala
příprava kolaudace její stavby a byly opraveny všechny stavbou zasažené komunikace. Konaly se troje volby a to do Evropského parlamentu, doplňovací volby do senátu a zejména
komunální volby. V těch pro obec nejdůležitějších, tj. komunálních, uspělo dosavadní vedení
obce. Starosta, místostarosta i všichni ostatní členové rady obce zůstali ve svých funkcích.
Nově se členy zastupitelstva obce stali čtyři z kandidátky hnutí ANO 2011.
Na Vrablovci bylo postaveno nové moderní hřiště pro děti. V budovách základní školy byla
provedena řada dalších úprav a rekonstrukcí. Máme v Ludgeřovicích krásnou moderní školu
na úrovni doby.
Připomínala se významná výročí a to 110 let činnosti ludgeřovických dobrovolných hasičů, 50 let od zahájení vyučování v tehdy nově postavené budově školy v ulici Markvartovická, 20 let činnosti Klubu důchodců Vrablovec.
Provoz zahájily obcí nově zřízené Technické služby Ludgeřovice, s.r.o. nabízející občanům např. sekání trávy, odvoz sutí a odpadů na skládku.
Péčí ludgeřovické farnosti byla provedena výměna krytiny (břidlice) na střeše kostela nad
severojižním křídlem a nad částí kněžiště.
Zemřeli dva nejstarší občané obce a to nejstarší občanka paní Anastázie Krokrová – 102 let
a nejstarší muž pan Bernard Dinter – 96 let.
Ludgeřovičtí dobrovolní hasiči byli během roku 2014 velmi zaměstnaní, zasahovali
v 51 případech a při dalších dvaceti neakutních událostech. K největším zásahům patřilo
hašení požáru tří střech objektů v Černém lese (tzv. Annin dvůr) 11. 1. 2014 a požár skládky
v Ostravě – Hrušově 4. 5. 2014.
Ludgeřovičtí fotbalisté neudrželi příslušnost do I. A třídy, sestoupili a hrají nyní ve třídě
I. B.
Celkově to byl pro obec velmi dobrý a úspěšný rok bez živelných pohrom. Obdobně jako
v předcházejících letech byly centrem kulturního, společenského a sportovního dění v obci především kostel (velké koncerty), Obecní dům (plesy a řada dalších akcí), areál TJ Ludgeřovice,
na Vrablovci pak Společenský dům a Hostinec na Vrablovci.
Dokončení stavby splaškové kanalizace v roce 2014:
Po vánoční a novoroční přestávce se stavba v lednu opět rozjela. Zbývalo ještě postavit
3 km z celkové délky 32 km kanalizačních stok, dále stovky přípojek k jednotlivým domům,
opravit stavbou narušené povrchy komunikací, připravit a úspěšně stavbu zkolaudovat, aby
následně bylo možné začít s připojováním domů.
Hlavní stoka kanalizace více méně těsně sleduje koryto Ludgeřovického potoka. Pod dnem
potoka prochází na řadě míst jak hlavní stoka, tak i stoky vedlejší. Koryto a břehy potoka
nejsou už dlouhodobě v ideálním stavu. Nestačí opravovat jen ta místa a úseky, které byly
narušeny stavbou kanalizace, je účelné „v jednom zátahu“ opravit i ty nejpotřebnější další
úseky. Po dohodě s Povodím Odry, správcem potoka, se proto na několika místech upravovaly
a zpevňovaly břehy kamenivem v drátěných koších (gabionovými stěnami).
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Stavba splaškové kanalizace v naší obci byla započata 4. října 2012 slavnostním poklepáním symbolického „základního kamene“ v parku pod zdravotním střediskem. Po necelých
dvou letech byla tato rozsáhlá a komplikovaná stavba, celkem přes 30 km kanalizačních stok,
dokončována uváděním stavbou rozkopaných komunikací do původního stavu. Týkalo se to
zejména 2 km dlouhé ulice Na Návsi a ulic navazujících. V této ulici a v jejím nejbližším okolí vede hlavní stoka kanalizace, výkopy zde byly nejhlubší a nejvíce je komplikovala spodní
voda, letní vydatné deště, tekuté písky, vynucené projektem nepředpokládané přeložky ostatních inženýrských sítí a řada křížení stok kanalizace s Ludgeřovickým potokem. V některých
případech zde bylo nutné výkopy i několikrát opakovat. Týkalo se to zejména úseku od ulice
Myslivecká až po ulici Na Svahu a na opačném konci úseku od ulice Krátká po ulici K Vršku.
Byla i další velmi obtížná místa jako křížení vodovodního kružberského přivaděče nedaleko
ulice Uzavřená, místa „u vrby“ a u provozovny firmy Kors, kde byly velké odkládací plochy
pro stroje a materiály potřebné pro stavbu se spoustou prachu nebo bláta. To vše zákonitě přinášelo občanům obtíže s dopravou a také s otřesy, hlukem, prachem či blátem. V těchto místech
byla stavbou vozovka ulice Na Návsi prakticky v celé šířce poškozena či zničena.
Velké komplikace obdobného charakteru byly také s úsekem v ulici Hlučínská od ulice Vrablovecká po hranici s Petřkovicemi, které způsobily více než půlroční dopravní omezení a potřebu nákladné opravy vozovky.
Uvedení do původního stavu bylo sice pracné a nákladné, avšak naprosto nezbytné a bylo
dobře, že proběhlo v rychlém tempu. Dokončen včetně nových asfaltových povrchů byl už koncem dubna 2014 více než 1 km dlouhý úsek od ulice Požární po vjezd do provozovny firmy
Kors a rozpracovány byly úseky od ulice Úzká po ulici U Potoka a od provozovny firmy Kors
po ulici Krátká.
Koncem července už byla asfaltace provedena na velké většině obecních komunikací. Např.
frekventovaná ulice Na Návsi už měla nový asfalt v 2,5 km dlouhém souvislém úseku od Petřkovic až po ulici Úzká, která vede k poště, včetně většiny ulic navazujících. Na Návsi ještě
chyběl nový povrch v 0,5 km dlouhém úseku od ulice Úzká po konec u Markvartovic, avšak
i ten už byl rozpracovaný.
Asfaltace obecních cest skončila v posledním srpnovém týdnu úsekem ulice Na Návsi od
ulice Úzká po ulici Markvartovická. Také silnice ve správě Moravskoslezského kraje, tj. ulice
Hlučínská a Markvartovická, už mají nový asfaltový povrch. V září byla provedena i nová
asfaltace tzv. nové Hlučínské (silnice č. 56), takže všechny vozovky v obci zasažené stavbou
splaškové kanalizace jsou opravené. Je však potřebné počítat s tím, že se ještě časem projeví
v některých místech nad kanalizačními stokami sedání terénu, které si vyžádá dodatečné
opravy povrchů vozovek. Z tohoto důvodu nedostala nový asfaltový povrch v celé šíři vozovka v asi stometrovém úseku u hranice s Petřkovicemi v ulici Hlučínská, kde se podařilo
dokončit stoku jako poslední.
Stavba splaškové kanalizace v Ludgeřovicích tak byla s výjimkou kolaudace dokončena za
necelé dva roky. Do konce roku bylo dokončeno i testování těsnosti a spádovosti stok, zjištěné
závady byly odstraněny. Zbývá dokončit stavební řízení zejména pro vynucené změny tras
kanalizačních stok. Po provedení kolaudace si občané začnou připojovat své domy. Je zřejmé,
že stav povrchů vozovek je v obci po dokončení stavby splaškové kanalizace znatelně lepší,
než před jejím zahájením. Po dobudování a zprovoznění domovních přípojek už nebudou
splašky odtékat do potoka, voda se v něm vyčistí a vrátí se do ní život.
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3 fotografie ze stavby splaškové kanalizace:

Tím končí v Ludgeřovickém zpravodaji
seriál výpisů z obecních kronik za léta 1945
až 2014, tj za dlouhých 69 let. Připomněli
jsme si, čím vším za tu dobu Ludgeřovice
prošly. Jsem přesvědčen, že to bylo užitečné,
minulost je třeba si připomínat.
AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – únor 2020
Roman Jarosz
Josef Rohel
Dorota Česlíková
Valter Vidura
Rudolf Heinrich
Hildegarda Latková
Gerhard Guřan
Bohumír Piskalla
Grete Hrušková
Hildegarda Pečinková

95 let
95 let
92 let
91 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Vítání občánků

Vážení rodiče,
v sobotu 18. dubna 2020 se uskuteční vítání dětí.

Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo během
posledního roku a od narození má stále trvalý pobyt v Ludgeřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad
v Ludgeřovicích do kanceláře č. 10 v 1. poschodí.
Uzávěrka přihlášek na jarní vítání je ve středu 8. dubna 2020.

„Máme bál, hudba tanec
a tak dál…“

V naší školce Liščata bylo hodně veselo. Ve
třídách se ozývala hudba a smích dětí i paní učitelek. Ptáte se proč? No přece měli jsme maškarní bál! Naše děti se proměnily v princezny, rytíře, zvířátka, supermany a kovboje. Moc nám to
všem slušelo. Zatančili jsme si i s Hopsalínem,
který nám připravil skvělý program plný tance
i soutěží s odměnou.

děti z MŠ na plese v maskách

Mgr. Monika Stuchlíková
ředitelka MŠ

CENOVÉ OZNÁMENÍ

Obec Ludgeřovice oznamuje v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů
cenu stočného s účinností od
prvního odečtu provedeného v r. 2020

Stočné v Kč/m

3

Cena bez DPH

Cena s DPH (15 %)

37,40

43,01
Mgr. Daniel Havlík, v.r.
starosta obce

Projednáno Radou obce Ludgeřovice č. 32, dne 27. 1. 2020, bod jednání RO 2/12-7.
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Víte, kam s použitým olejem z kuchyně?
Do kanalizace určitě ne!

Od nového roku musí obce a města svým občanům umožnit třídit použitý olej. Tuky
z pánví či fritéz totiž často končí v kanálech, které se takto ucpávají, a to je problém.
Na území naší obce se již od loňského roku nacházejí zatím celkem tři nádoby, kam lze
PET láhve naplněné olejem umístit:
• parkoviště u obecního úřadu,
• pod poštou – areál Technických služeb,
• parkoviště u Dolní školy.
Uvažujeme, že jejich počet i rozšíříme, například na Vrablovec. Firma, která pak tuk
likviduje, už asi tři roky spolupracuje i s naší školou, kde spotřeba oleje samozřejmě také je.
Prosím, abyste skutečně možnost využívali, do kanalizace použitý olej skutečně nepatří!!!
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce

Ceník inzerce
v Ludgeřovickém zpravodaji
Tisk černobílý formátu A5 – 500 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk barevný formátu A5 – 1000 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk černobílý formátu A6 – 250 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk barevný formátu A6 – 500 Kč (+ 21 % DPH)
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Sběr šatstva

Pravidelně jednou měsíčně (kromě července a srpna) od 15:00 do
17:30 hod. probíhá v sídle Charity Hlučín, U Bašty 275/3, Hlučín,
sběr šatstva.
CO SBÍRÁME PŘEDEVŠÍM?
Letní i zimní boty, letní i zimní bundy, ponožky, spodní prádlo, svetry, mikiny, kalhoty
(rifle), košile, trička, tepláky, čepice, rukavice, šály, spací pytle, stany a další.
JAK BUDE S NASBÍRANÝM OBLEČENÍM NALOŽENO?
Šatstvo bude nejprve ve spolupráci vytříděno. Nejpoužitelnější a nejkvalitnější části oblečení jsou ve spolupráci s Odborem sociálních věcí města Hlučín použity jako pomoc pro
lidi bez domova z Hlučína a okolí. Část dámského ošacení je nabídnuta Azylovému domu
sv. Eufrasie v Ludgeřovicích. Zbylé oděvy jsou ponechány Armádě Spásy pro další potřebné. Nepožadujeme žádný doklad z čistírny. Prosíme, aby šatstvo nebylo viditelně ušpiněno.
Nejlepší variantou, je-li to možné, je přinést darované věci již v igelitových pytlích. Není
to však podmínkou. Prosíme také, abyste neumisťovali šatstvo mimo uvedený čas sběru
kdekoliv v okolí budovy!
Děkujeme.
TERMÍNY SBĚRU ŠATSTVA V ROCE 2020:
12. března, 16. dubna, 14. května, 11. června.

Čerpáno ze stránek Charity Hlučín

SPORT
Marrákeš 2020

Začalo to netradičně. Do mailu mi přišel reklamní spam od
společnosti Ryanair s titulkem „Leťte s námi na maraton“. Následoval výčet destinací, kde se běhá a kam se lítá. Marrákeš. Maroko. Afrika. Bylo rozhodnuto! Poměřit síly s marockými a keňskými běžci, navíc na jejich území se zdálo dostatečně lákavé i pro další čtyři běžce z Běžeckého
klubu Ludgeřovice. Koncem ledna vyrážíme.
Čtvrtek, 23. ledna 2020
V 5:30 hod. vyjíždíme ve složení Martin Popek, Luboš Bardaševský, Valdemar Schubert, Jiří Bystřičan a já, David Bíbrlík, směr Praha. Na letišti máme hodinu k dobru, takže
likvidujeme kontraband, s kterým bychom neprošli přes bezpečnostní kontrolu. Padne kola
s rumem a přes kontrolu procházíme s úsměvem na rtech. Máme před sebou čtyři hodiny
letu a ty uběhly rychleji, než jsme čekali. Rum byl asi kouzelný. Kdo nespal, viděl nádherné
Zillertalské Alpy.
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Na letišti přistáváme kolem páté. Procházíme pasovou kontrolou, kde nás zkouší
z našich zaměstnání. Za odměnu dostáváme do pasu razítko s osobním číslem. Teď už
jen najít hotelový odvoz, který nás má čekat na příletu. Nečeká. Je tam jen horda urputných taxikářů. Hotelové taxi mělo stát 15 €. Taxikáři po nás chtějí 20 € a o smlouvání
nechtějí ani slyšet. Neříká se, že v arabském světě se smlouvá o vše? Trvá dlouho, než
kývnou na 15 €. Prý je ta cena ale uráží. To zase uráží nás a odcházíme na MHD. Tak
prý OK a 12 €. Děkujeme za nabídku a slyšíme na 10 €. Prý jsme zloději, ale jedeme.
A to je hlavní. Ještě že s sebou máme zaměstnance bankovního sektoru, který umí
tvrdě vyjednávat. Na hotelu už vše probíhá podle plánu. Uf. Jsme tady a vyrážíme na
obhlídku města. Po pár metrech zkoušíme přímo na ulici nějaký přemaštěný placek.
Úzkými uličkami se dostáváme dále až do samotného centra Marrákeše, na náměstí
Jemaa el-Fnaa. Přes den poklidné náměstí se večer promění v obří restauraci. Procházíme kolem desítek stánků s místními specialitami. Klasikou je tažín. Jedná se o hliněnou nádobu unikátního tvaru, ve které se pohromadě vaří skopové hlavy, kuřecí maso,
brambory, zelenina a prostě vše, co je po ruce. Každých deset metrů musíme odmítat
naháněče z jednotlivých stánků s jídlem. Že prý zrovna oni mají ten nejlepší tažín.
Zkoušejí na nás různé světové jazyky, až jeden se nakonec trefí. Perfektní češtinou ze
sebe vysype reklamní slogan „sračka zadarmo“. To nás na chvíli zaujme. Tuto konzistenci finálního produktu lidského trávení však nemůžeme riskovat. Maraton se blíží.
S díky odmítáme. Za pár dirhamů alespoň zkouším misku vařených šneků a zapíjím
to čerstvým džusem. To by mohlo být dietní. Je čas se vrátit zpět na hotel. Na pokoji
dáme sprchu a jdeme spát.
Pátek, 24. ledna 2020
Den začínáme rozcvičkou. Ještě za tmy vybíháme v 6:30 hod. na cca pět kilometrů.
Běžíme tak nějak pocitově. Pocit nás dovede do místní nemocnice. Cesta je jednosměrná, takže se musíme otočit a běžet jinudy. Nakonec máme za sebou deset kilometrů.
Rychlou snídani a je čas vyrazit si vyzvednout startovní čísla. Startovní expo leží asi
2 km od hotelu a překvapí nás svou velikostí. Přece jen se letos koná už 31. ročník závodu. Čísla i trička máme. Chce to jedno společné foto a jde se dál.
Na programu je prohlídka botanické zahrady Majorelle. Čeká nás pěší přesun asi
4 km. Vstupenky jsem koupil už doma. A dobře jsem udělal. Prohlídka zabere necelou
hodinu. Hlad nás vyhání ven. Jdeme směr Medina, tedy do historického centra. Před
sebou vidíme dým a po chvíli cítíme i libé vůně. To nám udá směr. Přicházíme na taxi
nádraží. A hned vedle je spousta stánků s jídlem. Ohně hoří, z hrnců se kouří a vzduch
omamně voní. Zkoušíme cosi masového do housky. Obsah raději moc nezkoumáme.
Chutná to výborně, a to je hlavní. Snězeno, je čas se přesunout na hotel a vychutnat si
západ slunce na terase a vyzkoušet místní pivo.
Sobota, 25. ledna 2020
Rychle snídáme. V 9 hod. nás totiž u hotelu čeká minibus s průvodcem Mustafou.
Dnes máme v plánu celodenní výlet. Cílem bude město Imlil, které je vstupní bránou
do pohoří Atlas. Normálně trvá cesta asi 90 minut. Cestou však zastavujeme na různých místech. První stopka je na farmě, kde zpracovávají arganový olej. Pozitivní je, že
dostaneme snídani. Opečené placky s medem, oříšky a olejem. Vše zapíjíme marockou
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whisky (čti sladký zelený čaj). Další zastávka nás čeká u velbloudů. Projížďku s díky
odmítáme a raději vyrazíme na místní berberský trh. Nejen za nákupy se tam lidé z hor
schází každou sobotu. Mustafa nás důrazně nabádá, ať se ho držíme doslova na krok.
Po chvíli pochopíme. Opravdu se nejedná o trh pro turisty. Dostáváme se o století
zpět. Jídlo se vaří v jeskyních, krev z jatek stříká na kolemjdoucí a všude jsou pytle
s neznámým kořením. Mustafa kupuje pro všechny mandarinky a sušenky a mizíme
zpět do minibusu (naštěstí nemusíme jet mulou). Do Imlilu to už je kousek. Čeká nás
krátký výšlap k vodopádu. A když už jsme tu, tak se i vyfotíme. Hory to jsou opravdu
majestátné. Chvíli si užijeme pohled i na horu Toubkal. Ta je se svými 4 167 m druhou
nejvyšší horou Afriky. Hlad nás žene vpřed a výš do hor. Nakonec přicházíme do jedné
osady v údolí. Tam ve výšce 1 950 m stojí velmi skromný dům našeho průvodce. V něm
už voní čočka jako předkrm a kuřecí tažín. S chutí vše sníme. Nastal čas se vydat zpět
do Marrákeše. Zítra nás čeká maraton a je potřeba nabrat síly po dlouhém dni.
Neděle, 26. ledna 2020
Je kousek před osmou ranní. Čas vyrazit z hotelu a postavit se na startovní čáru maratonu. Máme to kousek. Za 15 minut jsme s Jirkou na místě. Na startu maratonu i půlmaratonu, který startuje až za hodinu, má být téměř 8 500 běžců z 53 států. Je přesně
8:30 hod. Za zvolání „Allahu akbar“ se startovní pole dává do pohybu. S křesťanským
symbolem na hrudi (znakem obce Ludgeřovice), vybíhám vpřed. Sakra. Ráno jsem se
zapomněl napít. S nadějí tak vzhlížím k první občerstvovací stanici. Konečně na pátém
kilometru beru láhev s vodou. To bude dneska opravdu dlouhý běh. První hodina je za
mnou. Myslím na ostatní kluky, kteří právě startují na půlmaratonu. V nohách mám
už 13 kilometrů. Výhoda tohoto maratonu je, že se běží jedno velké kolo. Žádné místo
tak neuvidím dvakrát, takže se snažím cestou rozhlížet po okolí. Po chvíli mě předjede vozidlo s oficiální časomírou na střeše. Užívám si pocit prvního běžce. Tady něco
nehraje a ten čas taky nesouhlasí. Pochopím za chvíli. Kolem mě se přežene komando
elitních běžců na půlmaraton. Běžím dál. Tedy, běžím .... po tom, co jsem viděl, se
spíše šourám kupředu. Půlmaratonskou vzdálenost protínám v solidním čase 1:43 hod.
Sundávám dlouhý rukáv, vycucám energetický gel a hlavu připravuji na to, že závod
teprve začíná. Už jsem pochopil, že na občerstvovačkách nebude nic jiného než voda
a pomeranč. A ten při běhu opravdu loupat nebudu. Takže zbývá ještě jeden gel, hořčík
a solná tableta. Chabé to maratonské menu. Tempo držím stabilní až do 30. kilometru.
Hlava začíná počítat. Stihnu to pod 3:30? Nebo aspoň pod 3:35 a vylepším tak osobák?
Hodina běhu je však ještě přede mnou a stát se může cokoli. Žádná maratonská zeď
se nekoná. Krize nepřichází. Jen prostě kontinuálně ubývají síly. Pár kilometrů před
cílem se napojíme mezi pomalejší běžce na půlmaratonu. Běží už málokdo. Kličkuji
mezi chodci, což ubírá sil, ale přidává na motivaci. Kilometr 40. Mrknu na hodinky
a je takřka jasné, že dnes padne osobák. Kilák před cílem vidím u hotelu bráchu s manželkou jak mohutně fandí. Chvíli na to zahlédnu Martina s medailí na krku. A už vidím i modrý koberec a taky časomíru. Ta má se zastaví na čase 3:31:22 hod. Je to tam!
Osobák. V mužích nakonec obsadím 342. místo z 1 195 běžců, kteří dnes doběhnou.
S úsměvem beru medaili a spěchám na pokoj. Tam už mě čekají kluci z půlmaratonu.
Spokojeni se svým časem jsou všichni. Za odměnu si mohu dopřát studenou sprchu
(teplá došla) a pivo na doplnění iontů. Chvíli před druhou dorazí z maratonu i Jirka,
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který si zaběhl také solidní čas a bere finišerskou medaili. Má deset minut na sprchu
a musíme vyrazit na letiště. Taxíkem. Už se ani nehádáme. Platíme 10 € a diskuzi nepřipouštíme. Po pár hodinách letu to končí tam, kde to všechno začalo.

účastníci maratonu a půlmaratonu

účastníci běžeckého závodu
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účastníci běžeckého závodu

Rozpisy všech ludgeřovických
fotbalových družstev pro jaro 2020
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Obecní úřad Ludgeřovice
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz
tel.: 595 052 578
fax: 595 052 278

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

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

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

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

553 876 022
553 876 011

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

553 876 015
553 876 016

Matrika:			
Ohlašovna:			

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:			
Hřbitovnictví:		
Stočné:			

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

553 876 019
553 876 020
553 876 021
553 876 018

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

Životní prostředí – vedoucí:
		 – referent:
			
Půjčovní doba:
Pondělí:
8:00 – 12:00
Úterý:
8:00 – 12:00
Středa:
8:00 – 12:00

olsak@ludgerovice.cz
matouskova@ludgerovice.cz
vincourkova@ludgerovice.cz

553 876 024

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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