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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
mnoho z Vás se na mne obrátilo v souvislosti s rekonstrukcí tzv. Farské cesty a jejím
dalším pokračováním. Trochu zmatek přivodila reportáž TV Polar, která v Ludgeřovicích natáčela akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, kde zaznělo, že tato cesta je již dokončená. Není tomu tak. Především bych chtěl říci, že část této cesty mezi křižovatkou
u kostela a mysliveckou chatou Ostříž ještě není dokončená a rekonstrukce stále trvá!!!
Musíme ještě dokončit finální povrch z recyklovaného asfaltu a také úpravy terénu kolem cesty. Velké kameny podél cesty zde rovněž nejsou samoúčelné, po dokončení rekonstrukce zde budou postupně umístěny prvky tzv. „Křížové cesty“. U této části cesty
předpokládáme její dokončení do 30. 6. 2017. Upozorňuji tedy všechny, kteří cestu již
využívají, že procházejí stále staveništěm a na vlastní riziko!
V sobotu 17. 6. 2017 se určitě opět ve velkém počtu společně setkáme na Letní slavnosti. Tato akce se již tradičně koná v areálu hřiště TJ Ludgeřovice a na přilehlé louce a těší
se velké pozornosti obyvatel. Stejně tak se vždy najde někdo, komu po 22. hodině vadí živá
produkce a množství bavících se lidí. Osobně se domnívám, že tak velkých akcí v naší obci
mnoho není a jednou za čas bychom mohli být k sobě tolerantní. Prosím tedy Vás všechny, abychom si tuto akci společně užili a pořádně se pobavili, vždyť určitě nikdo nechce
končit dobrou zábavu hned ve 22 hodin.
Ve dnech 12. – 14. 5. 2017 proběhl
v maďarském Putnoku již XIX. ročník mezinárodních výstavních trhů
Gömör Expo, který je vždy provázen bohatým kulturním a uměleckým programem. Také zde probíhá
setkání zástupců zemí Visegrádské
4. Letos nás na této akci reprezentovali také zástupci sportovního klubu
Taekwon-Do-ITF Kangsong Ludgeřovice. Tento klub nás velmi úspěšně
reprezentoval před cca 3 měsíci ve slovenském Tisovci a nyní si jeho členové připravili skvělou exhibici s mnoha
ukázkami bojových umění, sebeobrany i přerážecích technik. Musím říci,
že z mnoha úst jsem slyšel jen slova
chvály a hodnocení, že toto vystoupení bylo jednoznačně nejlepší v celém
programu. Našim sportovcům patří
opětovně velké poděkování za výbornou reprezentaci Ludgeřovic.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice
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KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Beseda s cestovateli Márovými
Cestovatelská rodina Márových z Přerova a to rodiče Jirka a Alena, syn Jirka na invalidním vozíku, dcera Monika, už spolu procestovala řadu zemí v několika kontinentech. Je obdivuhodné, že všechny cesty naplánoval a připravil syn Jirka, trpící nevyléčitelnou svalovou
dystrofií a také to, že mu je rodiče a sestra všechny umožnili absolvovat, že cestovali s ním
a byli při nich jeho ošetřovateli. Syn Jirka bohužel loni své nemoci podlehl. Stačil však ještě
naplánovat několik dalších cest, které jeho rodina už začala realizovat.
Besedy cestovatelské rodiny Márových jsou v celé republice velmi oblíbené, zájem o ně
přiměl rodinu v nich pokračovat i po Jirkově smrti. V naší škole už přednášeli několikrát,
letos přijeli na pozvání obecní knihovny 20. dubna. Tentokrát o cestě, kterou absolvovali
ještě s Jirkou a to do Španělska a Portugalska. Jako vždy své posluchače svým zajímavým
povídáním zcela zaujali. Je myslím jisté, že to nebyla v naší škole jejich poslední beseda.

AV.

Kapřík Metlík opět v knihovně!
Ne, neděste se, to jen spisovatel Jan Opařil opět přijal pozvání do naší knihovny. Beseda se uskutečnila dne 5. května, tentokrát
pro žáky 5. tříd.
Spisovatel Jan Opařil se narodil 17. 3.
1987 ve znamení ryb a patří ke stálicím
našich knihovnických besed. Dosud vydal
7 knih. Prozradil nám, že kapříka Metlíka vymyslela jeho sestra Vendula, když byl
nemocný. Děti si mohly vyslechnout veselé
čtení o kapříku Metlíkovi, který zažívá ne3
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uvěřitelná dobrodružství se svými rybími kamarády. Děti se v průběhu besedy také naučily,
jak dýchá kapr.
Beseda se dětem moc líbila, a pokud se chcete dozvědět jak to s kapříkem Metlíkem
nakonec dopadlo, určitě se zastavte v knihovně, kde všechny knihy o kapříku Metlíkovi
máme k vypůjčení.
Těší se na Vás
Jana Baránková, knihovnice
foto: Mgr. Jitka Šílová

Ilustrátor Adolf Dudek v knihovně
Ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek besedoval 19. května s žáky prvních tříd základní školy v obecní knihovně. Malíř Adolf Dudek je oblíbeným ilustrátorem, jen v republice se
již prodalo přes 3 miliony knížek s jeho kresbami. S dětmi si velmi rozumí, v naší knihovně
už besedoval několikrát, vždy přitom bylo hodně veselo. Tentokrát s dětmi „cestoval“ po
zeměkouli, z každého kontinentu spolu s nimi nakreslil na tabuli typický obrázek. Byla to
velká legrace.

Obecní oslava svátku matek
Stejně jako v minulých
letech, tak i letos připravila Obec Ludgeřovice v sále
Obecního domu 13. května oslavu svátku matek. Pro
přítomné, kterých byl plný
sál, byly připravené koláče a káva. Všechny přivítala
a maminkám k svátku popřála místostarostka obce Ing.
Alena Janošová. Následovalo vystoupení dětí z vrablovecké mateřské školky pod
4

6 / 2017

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

vedením vedoucí učitelky Bc. Pavly Olšákové
a učitelky Evy Markovičové. Vystoupení nejen
pobavilo, ale i pohladilo
po duši. Hlavním bodem
programu pak bylo divadelní představení ochotnického souboru Devítka
z Ostravy – Michálkovic. Hráli komedii Petra
Quitlera o snaze pěti žen
zprovoznit zděděné polorozpadlé divadlo. Bylo
to veselé představení.

Setkání osmdesátníků 2017
Ti z ludgeřovické farnosti, kteří se narodili v roce 1937, se 20. května sešli v chrámu sv.
Mikuláše ke mši svaté. Po mši se před kostelem na památku fotografovali:
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V roce 1946 vypadali ti z nich, kteří tehdy chodili do druhé třídy ludgeřovické obecné
školy takto:

AV.

Kalendář akcí
2. 6. 2017	Jubilanti obce Ludgeřovice (sál Obecního domu)
3. 6. 2017	Janáčkův máj (kostel sv. Mikuláše)
9. 6. 2017	Oslava 20. výročí založení Klubu důchodců Ludgeřovice – Duo Kamelie
(sál Obecního domu)
9. 6. 2017	Noc kostelů (kostel sv. Mikuláše)
14. 6. 2017	Zasedání zastupitelstva obce (sál Obecního domu)
15. 6. 2017	Veřejná schůze uličního výboru Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
16. 6. 2017	Good work – koncert pop gospelové skupiny (kostel sv. Mikuláše)
17. 6. 2017	Letní slavnost a Gulášfest (areál hřiště TJ Ludgeřovice)
25. 6. 2017	Sportovní den (areál Církevní MŠ a školního hřiště ZŠ Ludgeřovice)
30. 6. 2017	Zahradní slavnost (zahrada MŠ na Vrablovci)
30. 6. 2017	Opékání – akce Klubu důchodců Ludgeřovice (areál moštárny)

29. 7. 2017	Letní slavnost Klubu důchodců Vrablovec (u Společenského domu na
Vrablovci)
6
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
„Chraň svá data, chráníš tím sebe a své blízké“
Žáci naší školy se zapojili do soutěže pořádané Národním centrem bezpečného internetu a získali 4. cenu v rámci celé ČR.
V hodinách informatiky proběhly besedy
na téma „My a bezpečnost na internetu“. Žáci
pak sami na toto téma vypracovali prezentace,
videa, internetové stránky a prakticky procvičovali, jak se ve virtuálním světě chovat.
Bezpečnost našich dětí je pro nás na prvním místě. Učíme tak dnešní mládež nejen pracovat s moderními technologiemi, ale také jednat ve virtuálním světě.
ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Vyhodnocení sběru papíru
jaro 2017
Výsledková tabulka ve sběru papíru tříd – nižší stupeň
Umístění

Třída

Hmotnost kg na žáka

Nejlepší sběrač třídy

1. místo

1.B

131 kg

Hrubá Tereza 814 kg

2. místo

2.B

68 kg

Wrbka Maxim 346 kg

3. místo

4.A

59 kg

Kosour Vít

542 kg

Výsledková tabulka ve sběru papíru jednotlivců – nižší stupeň
1.

Hrubá Tereza

1.B

814 kg

2.

Kosour Vít

4.A

542 kg

3.

Hluchaňová Monika

4.A

519 kg

Výsledková tabulka ve sběru papíru tříd – vyšší stupeň
Umístění

Třída

Hmotnost kg na žáka

Nejlepší sběrač třídy

1. místo

8.B

57 kg

Fichna Ondřej 474 kg

2. místo

7.B

47 kg

Frydryšek Jan 788 kg

3. místo

9.B

33 kg

Jureček Matěj782 kg
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Výsledková tabulka ve sběru papíru jednotlivců – vyšší stupeň
1.

Frydryšek Jan

7.B

788 kg

2.

Jureček Matěj

9.B

782 kg

3.

Fichna Ondřej

8.B

474 kg

Celkem: 14 743 kg
Děkujeme, že jste se aktivně zúčastnili sběru papíru
a výherním třídám gratulujeme.

Oslava Dne matek v charitním domově
Stalo se již tradicí, že žáci ze Základní a mateřské školy v Ludgeřovicích navštěvují obyvatelky Domova
sv. Mikuláše u příležitosti Dne matek.
12. května zde děti vystoupily
s pestrým programem. Pečlivě nacvičily básničky o maminkách, melodické skladby pro housle, flétnu a kytaru.
Líbivé tóny se rozezněly v celé místnosti, stejně tak lidové písničky, které
si všichni přítomní zazpívali.
Naší snahou bylo maminky a babičky co nejvíce potěšit a zpříjemnit
jim páteční dopoledne.

Mgr. Marcela Bilová

Jazykový kurz 2017
Máme za sebou další úžasný a povedený jazykový kurz naší školy! Šesté
ročníky s učitelkami Vendulou Vrchoveckou, Miroslavou Poštulkovou
a Jitkou Šílovou se v něm vydaly do
překrásného hotelu Brans v samotném
srdci Jeseníků přímo pod Pradědem,
pouhé tři kilometry od Karlovy Studánky. Dětí bylo čtyřicet tři a všechny
dorazily s dobrou náladou a spoustou
očekávání. Hned po příjezdu a ubytování v krásných pokojích se seznámily
s rodilým mluvčím Deanem Reeves
11
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z Mezinárodní školy v Ostravě. Dean se stal bilingvním hrdinou, který zábavnou formou propojoval svět angličtiny s naší rodnou češtinou. Během tří dnů kluci a holky
absolvovali aktivity, které se soustředily na poslechovou stránku anglického jazyka,
louskali nová slovíčka, aby se snadněji s Deanem dorozuměli a hledali na iPadech
informace o vybraných zemích světa. Cílem bylo ukázat, že cizí jazyk není jen nudné
bif lování slovíček, ale že jde především o aktivní komunikační prvek, který si žáci
mohli vyzkoušet přímo z úst někoho, kdo ji každodenně používá. Snažili jsme se také
o stmelení kolektivu. Mixovali jsme skupinky, užívali si svěžího vzduchu, zbytku vydatné sněhové nadílky i projasněné oblohy. Na závěr jsme rozdali diplomy a ujistili se,
že se už moc těšíme na další společný výlet.
Mgr. Vendula Vrchovecká, Mgr. Miroslava Poštulková, Mgr. Jitka Šílová

Cesta kolem světa 2. ročníků
V rámci školy v přírodě vyrazily 2. ročníky do penzionu Setina
v Pusté Polomi. Čekal je týden plný zábavy, dobrodružství, her s kamarády, zpívání nejen u táboráku, ale taky trochu výuky a především týmové spolupráce ve čtyřech barevných skupinách. Každý den
probíhal ve znamení jednoho kontinentu, kterému byly přizpůsobeny
i různorodé aktivity. Výzvou pro všechny bylo i překonání strachu při
stezce odvahy, za jejíž přípravu děkujeme rodičům – byli jste výborní: J

Mgr. Lucie Fojtíková a Mgr. Milena Svrčinová
12
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Nechte se otestovat: J
Na naší škole proběhne 15. června testování IQ – dopoledne pro přihlášené žáky a odpoledne od 15:00 do 17:00 může této příležitosti využít široká veřejnost. Stačí se registrovat
na www.testovani.mensa.cz!

SPOLKY
Vítání jara v Klubu důchodců Ludgeřovice
Důchodci vítali jaro 21. dubna v Obecním domě. Předtím
do klubu přivítali nové členy,
asi deset čerstvých důchodců.
Program začal ukázkou společenských tanců, které předvedly
dva dětské páry z taneční školy
LR Cosmetic Dance Team Ostrava. Byli to Zdenek Borek,
Viktorie Patocsová a Daniel
Holčapek, Kateřina Grabovská. K poslechu a tanci hrála
vrablovecká skupina ARENA.
Připravena byla chutná večeře. Jako na všech akcích klubu
v Obecním domě přítomní pilně navštěvovali svépomocný bufet, tancovalo se, hlavně se
povídalo. Byla to příjemná, výborem klubu perfektně připravená akce.
13
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Přátelský večírek klubů důchodců
Večírek uspořádal Klub důchodců Vrablovec 28. dubna v Kulturním
domě v Petřkovicích už tradičně,
jako každým rokem. Na večírek byly
pozvány kluby z okolních obcí a také
z městských částí Ostravy. Celkem
se v sále kulturního domu sešlo přes
200 důchodců. Všichni se dobře
bavili. K tanci a poslechu jim hrála
vrablovecká skupina ARENA, fungoval dobře zásobený svépomocný
bufet, nechyběla soutěž o ceny, vystoupila i vrablovecká veselá skupina
Šlapeto. Byl po vydařený večírek.

AV.

Hasiči opět zažívali perné víkendy
Měsíce duben a květen patří v rámci hasičských aktivit k nejnáročnějším. Letos tomu nemohlo být jinak.

V uvedené měsíce se souběžně střetává mnoho akcí i pořadatelských činností, které doplňují ty stálé – výcviková, údržbová a výjezdová činnost. Členové sboru a obecní jednotky
tak svým koníčkem stráví někdy až více času, než je zdrávo.
K zařizování a zabezpečení průběhu daných akcí, je vždy přistoupeno s pečlivostí, která ale zabere mnoho času.
Hasiče jste tak mohli nejprve vidět o víkendu 21. – 23.
dubna. Již pátek začali členové s revolučním úklidem hasičské
zbrojnice. Po zimě se tak opět objekt, zejména garáže, uklidily, přebytečný materiál skončil v kontejnerech, či sběrných
surovinách. Členů mnoho, práce ještě víc. Nakonec se hodiny
zastavily až na deváté hodině večerní. Ráno opět zpět. Bylo
nutné vše odvézt v rámci sběru velkoobjemového odpadu. Ani
po něm však nenásledoval odpočinek. Bylo zapotřebí pokácet
vánoční strom, naložit a odvětvit. To vše v rámci dubnového
měsíčního periodického školení. Tentokrát na téma přenosných motorových a rozbrušovacích pil.
Volné nebylo ani sobotní odpoledne. Bylo nutné přichystat trať a organizační záležitosti pro závody dětí v požárním sportu. Ty jsme pořádali v neděli. Takže opět brzké vstávání, dělat organizátory a následně odpoledne vše zase sbalit. Prostě celý víkend s hasiči.
Kdo by chtěl „odpočívat“, mohl užít víkendu následujícího. Hasiči si jej užili opět. Děti nám
soutěžily na soutěži, v požárním sportu. Soutěž se konala v Hlučíně, kam je bylo nutné odvézt
a také zde pod vedením instruktorů soutěžily. Do toho ohlášené špatné počasí hatilo plány na
stavbu májky na louce u kostela. Bylo nutné dovézt strom, oloupat kůru, nazdobit věnec, dále postavit stánky. To vše za vyhlížení mraků na obloze. Kdo nestavěl májku, ten byl potřeba na hřišti
14
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TJ. Probíhalo zde tradiční pálení čarodějnic. Zde si dovolím celkem zásadní informaci. Hasiči
na této akci figurují pouze jako požární hlídka. Mají za úkol bránit ohni v rozšíření při suchém
počasí, kontrolovat pád klád při zapalování apod. Určitě nefungují jako organizátoři akce, neurčují
čas zapálení, neměli by vatru zapalovat, i když chápu, že mají lepší výbavu oblečení při nečekané
reakci. Dokonce teoreticky by neměli čas strávený během akce věnovat pobíhajícím dětem, které
chtějí vidět vše od hasičů. To, že to dělají, je jen jejich lidský přístup k akci, proto to jsou kamarádi
mnohých vás. Proto prosím příště každoroční otázku „Kdy se zapálí vatra?“ pokládejte pořadatelům akce. Hasiči se pouze řídí pokyny právě pořadatelů, tj. TJ Ludgeřovice.
Prodloužený víkend 5. – 8. května byl opět pracovní. Již v pátek se sešel výbor, čili užší vedení sboru, k projednání pravidelných podnětů. Souběžně v ten den probíhala i pravidelná strojní
údržba, což znamená projít stroje v garážích – auta, čerpadla, agregáty. Odzkoušet funkce, opravit
rozbité. V sobotu k nám dorazila delegace partnerského sboru ze Slovenska, z Liptovské Kokavy.
Byla jim věnována celá sobota, např. bowling, či návštěva muzea Landek. Jejich přítomnost nebyla
náhodná. O den později totiž následovala Svatofloriánská mše v chrámu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Hasiči, i z okolních obcí, si tak připomněli svého patrona, který je vždy chrání. Letošní
mše měla i své hasičské vyvrcholení. Po mši následovalo slavnostní žehnání nového zásahového
automobilu – cisterny Tatra. A kdo nestihl víkend, mohl s dětmi o volném pondělku opět na
soutěž. Tentokrát do Bohuslavic. Prostě celý víkend s hasiči.
Posvětíš, jezdíš! Tuto hlášku patrně bude mít na paměti celá jednotka. Po požárech v Markvartovicích, či Petřkovicích, kde nebyla ve zkušební době naše cisterna vyžádána, vzal v neděli
Florián cisternu pod svá bedra a již ve středu
ji vyslal na požár do Ludgeřovic. Bohužel
úsměvná historka určitě nepotěší majitele
osobního vozidla, kterému požár způsobil
značnou škodu. Událost se odehrála u církevní
mateřské školky.
Občas tak dává „hasičina“ svým nadšencům
pěkně zabrat. Někdy je toho hodně, tečou nervy, ale nakonec všechny tyhle akce pracovně
stmelí celý kolektiv, což je pak využitelné např.
u zásahové činnosti. Děkuji tak všem, kteří jakýmkoliv počinem přiložili ruku k dílu.
Ing. David Lange, hasiči Ludgeřovice
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Soutěž nejmladších hasičů na školním hřišti
Soutěž se konala 23. dubna v rámci Hlučínské ligy mládeže. Soutěžilo 21 družstev,
celkem asi 150 nejmladších hasičů z obcí
a měst Hlučínska. Počasí bylo strašné, teplota jen těsně nad nulou, jedna za druhou
přicházely prudké přeháňky deště se sněhem
a s kusy ledu, foukal studený vítr. Ludgeřovičtí hasiči jsou zkušení organizátoři, před
zahájením soutěže postavili dostatek stanů
a přístřešků. Ze soutěže vypustili disciplíny s vodou. Navařili dost horkého čaje pro
všechny. Dětem však špatné počasí nevadilo
a s chutí absolvovaly obě disciplíny soutěže a to štafetu 4 x 60 m a štafetu dvojic. To rozhodčí
u jednotlivých prvků obou disciplín byli hodně zkřehlí.
Soutěž se i přes vyloženě špatné počasí vydařila, organizátoři si za její dobrou přípravu
a provedení zaslouží uznání. Prostě v Ludgeřovicích máme výborné a spolehlivé hasiče,
kteří nezapomínají ani na výchovu svých následovníků.

Pálení čarodějnic
Podle tradice se tato hojně navštěvovaná akce konala tak jako každým rokem 30. dubna a jako
vždy přilákala kolem 500 návštěvníků, často celé rodiny od dědečků a babiček, po děti v kočárku
a pejsky na vodítku. Počasí bylo celkem slušné, polojasno, +13 °C, chladný větřík. Nebylo to
ani na tričko, ani na zimník, a tak bylo možné vidět návštěvníky oblečené různě, některé v tom
prvním, jiné v tom druhém. Tradičně nechyběla diskotéková hudba, stánky s občerstvením
a různými pochoutkami, pouťové atrakce pro děti, živé čarodějnice. V 19:30 ludgeřovičtí hasiči
připravenou hranici s čarodějnicí zapálili a pod jejich dohledem krásně shořela.
Bylo to krásné pohodové nedělní odpoledne i podvečer pro všechny přítomné. Příprava
i provedení takové akce jsou náročné a pracné. Zapojení členové TJ i hasiči si zaslouží velké
poděkování. Hasiči navíc ještě odpoledne stavěli na Menšíkové louce obecní májku a tu
celou noc úspěšně hlídali, aby ji nikdo v noci na první májový den neukradl.
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Hasičská slavnost k uctění patrona sv. Floriána
Tato každoroční slavnost konaná o první májové neděli, má v naší obci dlouhou tradici,
jednu z nejdelších a stále živých. Letos se jí 7. května účastnilo spolu s místními hasiči ještě
dalších 6 hasičských sborů a to družební sbory ze slovenské Liptovské Kokavy a polské
Turzyczky a sbory z okolních obcí, většina se svými prapory. Jako každým rokem i letos
se průvod hasičů, většinou v uniformách, vydal s hudbou od hasičské zbrojnice do kostela
sv. Mikuláše, kde se konala velká mše svatá. Po mši ještě ludgeřovický farář Mgr. Václav
Koloničný posvětil před kostelem přistavené nové velké zásahové auto našich hasičů. Byla to
jako vždy krásná slavnost.

90 let vrabloveckých hasičů
Hasičský spolek byl na Vrablovci založen v roce 1927. I když v současné době
už nemá hasičskou zbrojnici ani zásahové
družstvo, stále spolek žije a organizuje
pro své členy kulturní a společenské akce
a pokouší se o výchovu hasičského dorostu. Svou devadesátiletou historii si vzpomněli a oslavili 5. května na slavnostní
schůzi v Hostinci na Vrablovci a byla to
oslava vydařená. Gratulovat přišli starosta obce Mgr. Daniel Havlík, zástupci hasičů z okolních obcí, zástupce okresního
sdružení hasičů Emil Pospiech. Gratulovat přišel i ludgeřovický farář Mgr. Václav Koloničný a jáhen Mgr. Zdeněk Uher. Gratulovali i zástupci ostatních vrabloveckých spolků a to Klubu důchodců a Českého červeného
kříže.
Schůzi zahájila starostka vrabloveckých hasičů Marie Blokešová. Zprávu o devadesátileté činnosti spolku přednesl jednatel Josef Klapec. Kromě jiného připomněl, že budovu
hostince, v níž své výročí právě slaví, postavili v sedmdesátých letech právě místní hasiči a to
v akci Z, čili zadarmo. V současné době má spolek 49 členů.
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Starosta obce přinesl dar, a to sošku patrona hasičů sv. Floriána, kterou přítomní kněží
slavnostně posvětili.
Pamětním diplomem a drobnými dárky byli oceněni zasloužilí členové spolku. Mezi
nimi nejstarší žijící člen a bývalý starosta hasičů Evald Jurček a jednatel Josef Klapec (oba se
narodili v roce založení spolku). Mezi nejstaršími byla oceněna i Markéta Jurčková.
Schůze byla ukončena slavnostním přípitkem. Program slavnosti pak pokračoval občerstvením, hudbou a tancem, jak se na takovou oslavu sluší. Stylově ji zahájili muzikanti místní skupiny ARENA a to skladbou „Co jste hasiči, co jste dělali …“
Byla to dobře připravená důstojná oslava.

Oslava svátku matek v Klubu důchodců Vrablovec
K oslavě se členové klubu sešli 3. května ve Společenském domě na Vrablovci. Gratulovat
přijeli starosta obce Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík, starosta města Hlučín Mgr. Pavel Paschek
s místostarotskou Blankou Kotrlovou a koordinátorkou Komunitního plánování Hlučínska Ing.
Terezou Šimánkovou. Přišly také děti z vrablovecké mateřské školy se svými učitelkami. Děti
maminkám hezky recitovaly, zpívaly, tancovaly a jako divadelní představení zahrály pohádku
o červené karkulce. Nakonec se rozeběhly mezi přítomné ženy a každé předaly vlastnoručně
vyrobenou kreslenou gratulaci. Měly veliký úspěch. Velké uznání si zaslouží jejich učitelky, které
s nimi nacvičily toto náročné představení. Pak přišli na řadu dospělí gratulanti s kytičkami a malými dárečky. Oslava pak pokračovala dobrým jídlem, povídalo se, zpívalo. Bylo veselo.
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Zájezd do Polska za květinami
Zájezd uspořádal 12. května Spolek zahrádkářů Ludgeřovice. Ve městě Tychy jsme navštívili známou největší slezskou květinovou burzu a trh, v obci Pisarzowice velkou japonskou zahradu firmy Pudelko a v obci Goczalkowice – Zdroj rozsáhlý zahradnický komlex
firmy Kapias. Účastníci zájezdu se nejen dívali, ale také pilně kupovali. Nakoupené zboží
zcela zaplnilo všechny úložné plochy autobusu.
Během dne bylo příjemné slunečné počasí, prohlížené zahrady, keře a květiny na nich
byly krásné. I když všichni dvakrát řádně promokli nejdříve na květinové burze v Tychách,
podruhé pak v Ludgeřovicích při vystupování z autobusu, když vytahovali nakoupené keře
a květiny v bouřce s průtrží mračen, byli se zájezdem spokojeni. Prostě zájezd se vydařil.

AV.

Akce Klubu důchodců Vrablovec
Den otevřených dveří Záchranné služby v Hlučíně
15. května jsme navštívili Záchrannou službu v Hlučíně. Zaměstnanci nám ukázali nejmodernější sanitku rychlé pomoci a v ní proměřili zájemcům tlak, cukr, kyslík. Důchodci
byli mile překvapeni ochotou celého personálu. Zopakovali jsme si také, jak máme postupovat při poskytnutí první pomoci.

Přednáška BESIP
17. května proběhla v našem klubu po 4 letech přednáška BESIPu. Přednášeli Bc. Luděk Olšovský, velitel Městské policie Hlučín, dále Ing. Robert Vitásek z odboru dopravy
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MěÚ Hlučín a pan Pavel Rakus, koordinátor BESIPu pro Moravskoslezský
kraj. Po přednášce nastala věcná diskuze,
členové měli připravenu spoustu dotazů,
např. na bezpečnost silničního provozu,
na platnost řidičského průkazu, vybavení
a označení kol. BESIP věnoval přítomným pásky a nákupní tašky s reflexními
prvky. Beseda byla zajímavá a věcná.

Den zdraví Hlučínska
18. května se členové našeho klubu zúčastnili této akce na Hlučínském náměstí. V programu vystoupily školy Hlučínska, skupina
Kakaczech, poskytovatelé sociálních služeb, posilovny, fitness, měřil se tlak, cukr, zrak a BMI
zdarma, Canisterapie, SMOKEMAN, Trakař
solidarity pro Františka. Bylo to krásné slunečné
odpoledne.
Eva Vojevodová, předsedkyně KD Vrablovec

Svátek matek v Klubu důchodců Ludgeřovice
Oslava svátku matek se konala 19. května v sále Obecního domu. Gratulovat přišly
děti z církevní mateřské školy se svými učitelkami a to hezkým vystoupením. Děti
recitovaly, zpívaly, cvičily, hrály divadlo. Moc se líbily, měly velký úspěch. K tanci i poslechu pak hrála vrablovecká skupina ARENA, fungoval svépomocný bufet, tancovalo
se, jedlo, pilo a hlavně povídalo. Prostě byla to vydařená zábava spolku důchodců.

AV.
foto: Alfréd Bindač
20

6 / 2017

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Retro zábava
Zábavu pořádalo 20. května SRPDŠ při
ludgeřovické základní škole. Účastníky byli především rodiče žáků školy. Na několik hodin se
vrátili do doby, kdy randili a chodili na diskotéky a také se podle toho oblékli a při diskohudbě
bavili. Prostě na chvilku se do těch krásných let
vrátili. Bylo to sympatické.

Burza pěstebních přebytků
na moštárně
Tato každoroční jarní akce ludgeřovického spolku zahrádkářů se letos
konala 20. května. Nabízeny byly především sazenice zeleniny a květin. Nabídka i poptávka byly rekordní, akce se
vydařila.
AV.

ZAJÍMAVOSTI
Slavnostní mše v chrámu sv. Mikuláše
V rámci letošních oslav
110. výročí vysvěcení kostela se konala 28. dubna
slavnostní mše. K účasti
byli pozváni i všichni žijící kněží, kteří v Ludgeřovicích působili. Celkem se
jich u oltáře sešlo 5. Vedle
současného faráře Mgr.
Václava Koloničného to
byli i dřívější faráři Mgr.
Jan Kučera a Mgr. Jan
Plaček a dále dřívější kaplani P. Vladimír Pavlík
a P. Gregorz Ozieblowski.
Všichni také k přítomným
věřícím krátce promluvili.
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Po mši svaté pozval Mgr.
Václav Koloničný všechny
přítomné v kostele na přátelské setkání na faře. Původně mělo probíhat venku
na farském dvoře, ale počasí
bylo velmi špatné, déšť, protivná zima. Pozvání využilo
hodně lidí včetně všech pěti
kněží. Na stolech bylo připraveno pohoštění. Povídalo se, vzpomínalo, bylo to
opravdu přátelské setkání.
AV.

Z kroniky roku 1981
1. února premiéra filmu Postřižiny. 6. března velký požár chaty v Ostravici, zahynulo 8 lidí. 12. a 13. března velká povodeň v povodí Ohře a Bíliny. 2. dubna v Praze slavnostně otevřen nově vybudovaný Palác kultury. 6. – 10. dubna XVI. sjezd KSČ, ten nepřinesl nic nového, jen konstatování, že hospodářství republiky a také všech ostatních
zemí RVHP stagnuje. 12. dubna poprvé vypuštěn americký raketoplán Columbia. 13.
května neúspěšný atentát na papeže Jana Pavla II.. 5. a 6. června volby do Federálního
shromáždění a do národních výborů všech stupňů, volební účast 99,5 %. 29. června
svatba prince Charlese a princezny Diany. 3. září výbuch v hnědouhelném hlubinném
dole Pluto II. v Louce u Litvínova, 65 mrtvých. 11. října v Praze dopaden sériový vrah
Ladislav Hojer, zabil nejméně 5 žen a 18 znásilnil, odsouzen k trestu smrti, popraven
v roce 1986. 6. prosince v Mariánských Lázních zřícení střechy zimního stadionu, 3
mrtví. 13. prosince v Polsku po nepokojích zaměřených proti komunistickému režimu
vyhlášeno stanné právo, prezident Jaruzelski tím především chtěl zabránit vstupu sovětských vojsk do Polska.
Šikmým písmem je zde doslovný opis těch částí zápisů v kronice obce Ludgeřovice
za rok 1981, které nejlépe vypovídají o tehdejším dění a událostech:
Do roku 1981 vstupoval celý svět s rozdílnými názory a očekáváním. U světové buržoazie
převažovala politika nové studené války, pracující na celém světě žili v obavách o zachování míru. Komplikovaný mezinárodně politický vývoj pokračoval po celý rok. Občané naší
republiky i v zemích socialistického tábora velmi pozorně sledovali události v Polské lidové
republice. Bylo to pochopitelné, vždyť jsme sousedé a spojenci země, kde vystupovaly reakční
síly s cílem svrhnout zákonné orgány v zemi a svrhnout socialistické zřízení. S uspokojením
přijala většina občanů v naší zemi rozhodnutí o zavedení výjimečného stavu v Polsku a tím
odvrácení katastrofy v zemi. Tento stav byl v zemi zaveden k 15. 12. 1981.
Nejvýznamnější událostí roku u nás byl především XVI. sjezd KSČ sledovaný se zájmem
širokou veřejností především proto, že stanovil hlavní cíle na příští období. Před jeho konáním se konaly místní, okresní a krajské konference organizací KSČ.
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S nevšedním zájmem sledovali občané přípravu a průběh voleb do zastupitelských orgánů
všech stupňů. Volby se uskutečnily ve dnech 5. a 6. června ve všech obcích a městech. Průběh
voleb v naší obci byl důstojný a vyznačoval se vysokou účastí občanů na volebním aktu. Podrobněji uvádím tuto významnou událost roku v samostatné části zápisu.
Vesnická organizace KSČ projednávala v průběhu roku aktuální otázky jak vnitropolitické, tak i mezinárodní. Zabývala se otázkami rozvoje naší obce a úkoly místní politiky.
Pravidelně jednou v měsíci se konaly členské schůze a dvakrát za měsíc výborové schůze.
Program schůzí byl volen tak, aby v průběhu roku byly projednány všechny úseky života naší
obce. Předsedu organizace zastával soudr. Karel Vilášek. Výbor byl sedmičlenný. V místě bylo
organizováno 21 členů, v závodech 156 členů a 7 kandidátů.
Velmi náročnou stavbou zařazenou do volebního programu byla výstavba pavilonu mimoškolní péče. Stavba navazuje na budovu ZDŠ a jsou v ní umístěné kuchyně, jídelna,
místnosti pro družinu a také 4 nové učebny. Stavba byla slavnostně předána do užívání k 6.
listopadu za účasti zástupců OV KSČ, ONV, společenských organizací, občanů a dětí školy.
Zásluhou vysokého pracovního úsilí složek NF, učitelského sboru základní školy, sdružení
rodičů a přátel školy a občanů bylo vytvořeno dílo v hodnotě 5 milionů Kčs. Bylo odpracováno
50 000 brigádnických hodin, největší část z toho zdarma. Na slavnostním zasedání, které
se v tento den konalo v nové budově, předali zástupci okresu a obce vyznamenání občanům,
kteří se o výstavbu nejvíce zasloužili. Okresní vyznamenání obdrželi s. Norbert Vilášek,
František Pavlenka a Leonard Hollain. Ocenění si však zasloužili všichni, kteří se na této
pěkné stavbě podíleli. Stavba nové budovy je největším darem pro naše děti. Mohly opustit
nevyhovující prostory staré školní budovy naproti kostelu, staré více než 150 let.
Dochovaná fotografie ze slavnostního stříhání pásky při otvírání nové budovy školní jídelny. Stříhalo se na terase (v současnosti už zastřešené) před hlavními vstupními
dveřmi dosavadní 15 let staré školní budovy, ta na snímku působí už poněkud opotřebovaně. Odhalovaná nová budova jídelny není vidět, účastníci akce se na ni dívají:
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Úspěšně probíhala rovněž výstavba vodovodní sítě v obci. Byl dokončen a předán do užívání nový zemní vodojem postavený nad obcí u tak zvané Boží muky. Je určen k zásobování
celé obce pitnou vodou. Vodojem je napojen na kružberský přivaděč. Tím se splnilo dlouhodobé
přání našich občanů ve větší části obce, především v úseku u kostela, kde se projevil úbytek
vody ve studních a ve většině případů je voda ve studních závadná, nevhodná k používání
bez převaření. Nový vodojem byl předán v prosinci do užívání Krajské správě vodovodů a kanalizací, závod Opava. Tento závod se bude rovněž starat o dodávku pitné vody v celé naší
obci. Tomuto závodu byla též předána I. stavba vodovodního řadu vybudovaná za vydatné
pomoci našich občanů v úseku od nového vodojemu, po ulici Na návsi k hostinci na rozcestí,
podél státní silnice k ulici Horní a po Horní ulici k cestě Lipové a po ulici Markvartovická
k budově MNV. Bylo položeno 2 800 m potrubí v těžkých podmínkách proto, že celá akce byla
prováděna za nepřerušeného silničního provozu. Pomoc občanů na této akci byla příkladná,
pracovali do pozdních nočních hodin všude tam, kde byl vodovod pokládán v blízkosti jejich
rodinných domků. Stavba mohla být předána před termínem díky dobré organizátorské práci
vedoucího stavby s. Františka Plačka, ale také obětavé práci důchodců Jana Lukáše a Richarda Šejoka. Montážní práce zajišťovali zaměstnanci vodáren z Hlučína.
Byly také prováděny další práce, které přispěly k zvelebení obce i k zlepšení životního
prostředí našich občanů. Nebyly zařazeny do volebního programu NF, projevily se však jako
naléhavé v průběhu roku. Za budovou základní školy byly postaveny nákladem 360 000 Kčs
nové montované dílny, které budou sloužit jako pracovní dílny pro chlapce a děvčata školy.
Do doby otevření nové jídelny sloužily jako učebny.
Podél Hlučínské ulice od hostince u pošty v délce cca 500 m byl položen plynovodní řad,
který bude zásobovat plynem domácnosti v této části obce. Také tato stavba se setkala s pochopením u občanů, o čemž svědčí i to, že veškeré pomocné práce prováděli občané brigádnicky
zdarma včetně úpravy chodníků po položení potrubí.
Na místní komunikaci Vrablovecká byl položen asfaltový koberec. Oprava této komunikace
byla naléhavá, neboť tento spoj slouží k autobusové dopravě na úseku Hlučín – Ostrava,
především k dopravě pracujících z osady Vrablovec do zaměstnání v Ostravě. Zpevněny byly
rovněž ulice Zahradní, spojnice ke kulturnímu domu na Vrablovci a částečně ulice Budovatelská.
Kanalizace byla rozšířena v dalších částech obce Na návsi v délce 350 m, na ulici Budovatelská pro výstavbu nových rodinných domků a také v nové zástavbě na Vrablovci u lesa, kde
byla též pro nové rodinné domky vybudována nová vodovodní síť.
U většiny občanů se stalo již samozřejmostí, že upravují prostranství před svými rodinnými domky, provádí nátěry oplocení, vysazují okrasné keře a květiny, ale také pečují o zeleň
u veřejných chodníků. Bylo tomu tak i po celý uplynulý rok hlavně u občanů, kteří bydlí podél
Hlučínské ulice.
Stále se však vyskytovali a vyskytují spoluobčané, kterým je vzhled naší obce lhostejný.
V roce 1981 došlo k dalšímu rozšíření Drobných provozoven MNV, neboť občané stále více
požadovali služby, které v obci nikdo nezajišťoval. Veliké oblibě se těšil chléb pečený v našich
provozovnách nejen u našich občanů, ale i v sousedních obcích. Někteří občané čekali na chléb
ještě před otevřením prodejny ve 4 hodiny ráno a tak v 8 hodin ráno nebyl již chléb k dostání.
Vítanou službou bylo pečení koláčů k svatbám a o různých svátcích v průběhu roku. V roce
1981 byly v provozu dvě pekárny. V dolní části obce pekl s. Kolibač, ve středu obce s. Fran24
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tišek Kučera. Tyto služby byly i finančním přínosem pro Drobné provozovny, neboť za rok
1981 činil zisk 102 000 Kčs.
Také hostinec v kulturním domě na Vrablovci spravovaly naše provozovny. Konaly se zde
svatební hostiny, různá setkání žáků po vychození školy, srazy padesátníků a srazy brigád
socialistické práce z ostravských závodů. V plesové sezoně pořádaly plesy společenské organizace z osady, z naší obce, ale také z Rovnin patřících k Hlučínu. Společenský dům sloužil
rovněž ke schůzím společenských a zájmových organizací a k schůzím občanských výborů.
Nákladní auta provozoven dovážela občanům palivo, především kaly k vytápění rodinných domků, stavební materiál a některé zboží dle jejich požadavků. Úsek dopravy zajišťoval rovněž odvoz koláčů z pekáren u svateb nebo jiných slavnostních příležitostech. Vítanou
službou bylo zavedení mandlovny. Přestože tento obor byl pro provozovny po zavedení ztrátový, přibývalo stále více zájemců o tyto služby, tak v roce 1981 kryly příjmy této provozovny
celkové výdaje. Provozovna byla umístěna v domě čp. 522.
Zemními stroji byly prováděny práce především pro MNV k plnění staveb stavěných svépomocí. Všechny požadavky MNV nemohly být pokryty, přestože se počet zemních strojů zvýšil. V provozu byl jeden nakladač, 1 autobagr, dva stroje značky Bělorus a jedna multikára
s výsuvným žebříkem.
Stavební četa se utvářela v průběhu roku a pro nízký stav pracovníků nemohla pokrýt
všechny požadavky MNV a občanů. Proto též byla v roce 1981 ztrátová.
Funkci vedoucího provozovny zastával soudr. Gerhard Holeš. Sídlo administrativních
pracovníků a vedení Drobných provozoven bylo v budově MNV, provozní místnosti v bývalé
farské budově. Za rok 1981 dosáhly Drobné provozovny hrubé tržby ve výši 2 959 000 Kčs.
Celkový zisk ve výši 187 000 Kčs se stal neplánovaným příjmem MNV a byl použit ke krytí
výdajů na zvelebení naší obce.
Některé další služby pro místní občany zajišťovaly služby podniku Opavan se sídlem
v Opavě. Holičská a kadeřnická provozovna byla umístěna na rozcestí u kostela, zámečnická dílna a výrobna betonářských výrobků, která zajišťovala především výrobu náhrobních
kamenů a rámů pro hroby na místním hřbitově, měly své dílny v budově za hostincem na
rozcestí.
První ustavující plenární zasedání MNV po volbách se konalo dne 2. července 1981 v sále
Společenského domu. Nově zvolení poslanci složili předepsaný slib a zvolili radu MNV a komise. Předsedkyní MNV byla zvolena soudr. Ing. Eva Korbová, místopředsedou MNV soudr.
Hubert Glombica, tajemníkem MNV byl zvolen soudr. Josef Baránek. Tito funkcionáři se
stali rovněž členy rady MNV. Do rady MNV byli dále zvoleni: Dr. Bohumír Franek, František Dlouhý, Bernard Fojtík, Ing. Bohumil Poruba, Ing. Alfréd Lokaj, Evald Tománek,
Antonín Stejskal, Bruno Drobík. Bylo utvořeno 8 komisí MNV.
V roce 1981 dosáhnul MNV následující hospodářské výsledky: Celkové příjmy 4 696 000 Kčs,
z toho daně a poplatky od občanů 218 000 Kčs, celkové výdaje 4 658 000 Kčs, z toho na akci
Z 1 954 000 Kčs, na vybavenost k stavbám rodinných domků 752 000 Kčs. Z tohoto přehledu
je zřejmé, že vlastní příjmy by zdaleka nestačily pokrýt výdaje roku. Vždyť náklady na provoz
veřejného osvětlení byly o 20 tisíc Kčs vyšší, než činí příjmy za domovní daň od občanů celé obce.
Zajímavá je proto dotace získaná ve výši 3 193 000 Kčs z vyššího rozpočtu ke krytí zvýšených
výdajů.
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Záporně hodnotíme každým rokem to, že stále dochází k rozbíjení svítidel veřejného
osvětlení mladistvými, že na hřbitově jsou odcizovány různé předměty ke zkrášlení pomníků, květiny z hrobů a někdy živé květiny ihned po pohřbu.
I když důchodci pobírali důchod z titulu zaměstnání, žili ještě v obci občané, jejichž příjmy nestačily k pokrytí všech výdajů a požadovali u MNV věcnou nebo peněžitou výpomoc.
Komise sociálně zdravotní, která tyto požadavky řešila, poskytla v průběhu roku 69 příspěvků vesměs na nákup paliva, ložního prádla nebo potravin. Celková výše příspěvků za rok
1981 činila 23 tisíc Kčs. Vyšší peněžitou výpomoc obdrželi vlastníci rodinných domků, kteří
byli postiženi povodněmi, kdy místní potok zaplavil byty v domcích a při tom voda poškodila
bytové zařízení a způsobila škody na zdivu domků. Nejvíce byli postiženi občané rodinných
domků čp. 9, 61 a 60.
Stálou pozornost vyžadovaly rodiny, které nestačily řádně vychovávat své děti. Tyto rodiny navštěvovaly členky aktivu péče o děti a rodinu a zjišťovaly důvody, proč k takové situaci
v rodinách dochází. Vždyť šlo o děti, které řádně nedocházely do vyučování ve škole, nebo po
skončení povinné školní docházky nikde nepracovaly nebo zmeškaly směny v závodech.
Prodej potravinářského zboží zajišťoval podnik Potraviny Opava v pěti prodejnách
a družstvo Jednota v prodejně u kostela. Mimo tyto prodejny byly v provozu ještě 3 další
prodejny masa a masných výrobků. Dále byla v obci jedna prodejna Domácích potřeb, jedna
prodejna Drogerie a jedna prodejna Textilu. Z tohoto přehledu prodejen se zdá, že tyto služby
byly dobře zajišťovány. Prodejny průmyslovým zbožím a textilem byly umístěny na hranici
obce u Petřkovic. Proto sloužily našim občanům jen z části a tak občané bydlící u kostela nebo
ve středu obce raději dojížděli za nákupem do Ostravy nebo do Hlučína. Hodně zaměstnaných žen si dováželo i potravinářské zboží z Ostravy, protože po příchodu do obce některé
druhy zboží již nebyly v prodejnách. Obci chybělo nákupní středisko, kde by byl zajištěn prodej průmyslového zboží. Nejlépe byly rozloženy hostince RaJ Opava a těch jsme měli nejvíce.
Jeden hostinec byl u kostela, druhý u kina, další u bývalé pošty, ve Společenském domě a na
Vrablovci byl hostinec ve správě Drobných provozoven MNV. Zajímavé je i to, že všechny
provozovny pohostinství byly ziskové přesto, že prodávaly jen pivo a lihoviny. Stravování
nezajišťovala žádná provozovna.
Spojení naší obce s pracovišti v Ostravě obstarával Dopravní podnik města Ostravy tramvajovou dopravou nebo ČSAD autobusy. Převážná většina pracujících z naší obce dojížděla za zaměstnáním do ostravských podniků. Jen malé procento pracujících mělo zaměstnání
v místě, v Hlučíně nebo v Sigmě Dolní Benešov. Tramvajová doprava již nevyhovovala.
Jezdily zde staré tramvajové soupravy vyřazené z městské dopravy v Ostravě po trati, která
vinou ne dobré údržby již nevyhovovala. Proto pracující naší obce s obavami čekali na výsledek jednání o zrušení této dopravy. S obavami proto, že navrhovaná autobusová doprava by
nemohla nahradit stávající a zhoršila by se tím ještě více doprava na hlavní silnici a tím životní prostředí v obci, neboť autobusy by musely používat státní silnici průtahu obce. I když
v průběhu roku k zrušení tramvajové dopravy nedošlo, bude nutné v nejbližší době počítat
s rekonstrukcí celé tratě.
Zapsal kronikář Josef Baránek.

AV.
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INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – květen 2017
Evald Jurček

90 let

Edita Schimelová

80 let

Gertruda Jaroszová
Bohumír Šoltys

85 let

80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Pan Evald Jurček, nejstarší muž na Vrablovci,
se dožil devadesátky
Celý život je velmi aktivní. Vyučil se
tiskařem a až do důchodu jako tiskař a mistr v tiskárně pracoval. Výjimkou byly roky
1944 a 1945, kdy byl jako sedmnáctiletý povolán do německé armády, nejdříve k lopatě
(kopal například zákopy), a později k protiletadlovému dělostřelectvu. Měl štěstí, nebyl zraněn a po válce se vrátil domů. Brzy
se oženil se stejně činorodou manželkou
Markétou, celou dobu žijí ve svém rodinném
domku, pečují o zahrádku, mají radost ze
svých potomků. Vzhledem k vysokému věku již mají pohybové problémy, chuť do života jim
však vůbec nechybí. Pan Jurček byl aktivním členem všech spolků na Vrablovci, v některých
i předsedou. Na Vrablovci je za ním velký kus práce, těší se velké úctě.
K jeho významnému životnímu jubileu přišli 16. května gratulovat i starosta obce
Mgr. Daniel Havlík a pracovnice obce p. Lenka Jurečková.

AV.

Ludgeřovické Hnutí ANO – dělá radost
Dar pro klienty Domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích
Po vydařeném Vesnickém bálu 2017 nás čekala milá záležitost. Předat klientům Domova
sv. Mikuláše novou televizi Samsung. Předání proběhlo ve velmi milé a přívětivé atmosféře
domova za účasti vedoucí domova Mgr. Ivany Kostkové, ludgeřovických členů ANO a klientů. Jsme moc rádi za příjemně strávené odpoledne. Těšíme se na další návštěvu.
27
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Tým ANO Ludgeřovice

Jarní vítání občánků
Rodiče a příbuzní dětí narozených v posledním půlroce občanům Ludgeřovic se na
pozvání Obce Ludgeřovice sešli k slavnosti přivítání dětí mezi občany obce 22. dubna
v obřadní síni obecního úřadu. Přivítáno bylo ve dvou skupinách celkem 19 dětí a to
9 chlapečků a 10 děvčátek. Rodiče jim dali tato jména: Adam 2x, Daniel, Matěj 2x,
Oliver 2x, Ondřej, Vilém, Barbora, Beáta, Eliška 2x, Gabriela, Isabel, Klaudie, Nikol,
Nikola, Zuzana.
Na úvod přítomným hezky zarecitovaly, zazpívaly a zahrály děti z druhých tříd základní školy
vedené jejich učitelkami Mgr. Lucií Fojtíkovou a Mgr. Milenou Svrčinovou. Slavnost začala
proslovem místostarostky obce Ing. Aleny Janošové. Rodiče se pak podepsali do pamětní knihy
obce, převzali 2 000 Kč jako dar obce. Místostarostka a také matrikářka Vlasta Bortlíková jim
gratulovaly a předaly maminkám kytičky, které věnovalo Květinářství p. Miluše Václavíkové,
tatínkové obdrželi pamětní list a keramický dáreček. Na památku se rodiny vyfotografovaly.
Hudbou slavnost provázeli studenti Janáčkovy konzervatoře Ostrava.
Vítání občánků perfektně připravily a řídily zaměstnankyně obce Vlasta Bortlíková
a Lenka Jurečková a zástupkyně ředitele základní školy Mgr. Vladimíra Lišková. Byla to
krásná slavnost.
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AV.

Zveme místní občany

na veřejnou schůzi
uličního v ýboru Vrablovec,
která se koná

ve čtvrtek 15. 6. 2017 v 17:00 hod.

ve Společenském domě na Vrablovci.
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SPORT
Prajzská hůlka 2017
… poděkování instruktorce Pavli Vítkové
Soutěž mažoretek Prajzská hůlka 2017 se
letos opět konala v Ludgeřovicích. Bylo to
8. dubna v sále Obecního domu. Soutěže se
zúčastnily mažoretky z Darkovic, Markvartovic a Ludgeřovic.
Holčičky se předvedly jak v sólech, tak
i ve skupinách – formacích. Porota měla
nelehký úkol vybrat mezi tolika šikovnými dětmi ty nejlepší. Děvčátka měla krásné kostýmy, zajímavé rekvizity a předvedla
nápadité choreografie. Krásný sobotní den
si užily nejen soutěžící, ale také obecenstvo
složené z rodinných příslušníků a příznivců
malých mažoretek. Bez ohledu na oficiální umístění byly všechny vítězkami.
Oddíl MAŽORETKY PADIS při ZŠ Ludgeřovice působil v obci od roku 2007 pod
vedením instruktorky Pavly Vítkové. Protože od příštího roku již z pracovních důvodů nebude moci tento oddíl dále vést, rádi bychom jí touto cestou poděkovali za její chuť pracovat
s našimi dětmi, za její nasazení a energii, kterou jim po celou dobu věnovala. Děti chodily do
oddílu díky ní moc rády a také soustředění pro ně bylo vždy veselým zážitkem.
Děkují rodiče mažoretek.

Paprsky o prodlouženém víkendu zazářily
Chtěli bychom se s vámi podělit o radost z úspěchů našich mažoretek, které získávají na soutěžích cenné kovy. Sportovní klub mažoretek Paprsky Hlučín trénuje v tělocvičně Základní školy
Hlučín – Rovniny. Jejich tréninkové úsilí přináší výborné výsledky v soutěžích. Ty poslední, dubnové, byly pro naše mažoretky mimořádně
úspěšné.
I když se říká, že třináctka je nešťastné číslo, našim děvčatům přinesla třináctá
sezóna opět velký úspěch v soutěži mažoretek.
V neděli 30. dubna čekala v Opavě juniorky bitva o finále Mistrovství České
republiky ve výkonnostní třídě B. Se svou
úžasnou choreografií na motivy Game of
thrones děvčata bodují v každé soutěži
a získávají medailové umístění. Letošní
rok byl ve znamení vedoucí pozice po celou
Juniorky SK Mažoretky Paprsky Hlučín
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dobu kvalifikace. Svou pozici favoritek potvrdily a získaly první místo a titul Vítěz výkonnostní
třídy B Mistrovství České republiky mažoretek.
Podle hodnocení poroty se naše juniorky mohou těšit na vystupování ve výkonnostní třídě A,
kam také díky svému vítězství postoupily, a tak se přidaly k našim kadetkám a seniorkám, které
již ve výkonnostní třídě A jsou.
Prodloužený úspěšný víkend klubu mažoretek Paprsky zakončilo ziskem stříbrné medaile
sólo Kateřiny Bartuškové v junior kategorii. Druhé místo vybojovala Kateřina v konkurenci 38 děvčat. Absolutním úspěchem bylo vystoupení dua seniorek Terezy Hurinové a Elišky
Honusové. Nejvyšším počtem bodů získaly první místo a tím i titul Vítěz výkonností třídy B
Mistrovství České republiky 2017. Postupují díky vítězství do finále skupiny A, kde se určitě
neztratí. Celý průběh soutěže Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu můžete shlédnout na
webových stránkách http://majoretsport.cz/24-rocnik-mistrovstvi-ceske-republiky-v-mazoretkovem-sportu/finale-opava-2017.
Těší nás, že k úspěšnému „tažení“ děvčat z Paprsků Hlučín přispěla i čtyři děvčata z naší obce
a to Kateřina Bartušková, Tereza Hubertová, Žaneta Hořínová a Veronika Konečná. Všem děvčatům blahopřejeme a věříme, že navážou na své úspěchy ze skupiny B a dokáží se ctí obstát i ve
skupině A, kde bude konkurence daleko větší. Držte nám palce.

Besídka Mateřské školy Hlučínská

Lydie Hořínová

Besídka se konala v sále Obecního
domu 18. května, děti předvedly zejména
svým maminkám a babičkám svou šikovnost jako své přání ke svátku matek. Paní
učitelky s nimi nacvičily půvabné pásmo
říkanek, písniček a scének. Jejich vystoupení se velmi líbilo, rodiče i prarodiče byli
na své potomky pyšní. Byla to krásná besídka.
AV.

Vienna City Marathon
Již delší dobu jsem si pohrával s myšlenkou, že uběhnu alespoň jeden
maraton ve svém životě. A když už maraton, tak to musí být závod, který
má zvuk a je vyhlášený mezi
top závody v Evropě.
Vídeň, kdysi centrum Rakousko-Uherské monarchie, město mnoha památek, metropole nad
Dunajem. A také místo, kde se již 34 let koná jeden
z největších maratonů starého kontinentu. Nápad na
účast v něm se zrodil někdy během loňského podzimu. V sobotu dopoledne jsme se vydali na 300 km
dlouhou cestu na jih. Za pomoci navigace jsme do36
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razili do místa ubytování na ulici Lerchenfelder
Gürtel v centru města a hlavně jen kilometr od
cíle závodů. Pětipokojový apartmán s plným vybavením ve starém činžáku zcela vyhovoval našim
potřebám. Jedinou vadou bylo jeho umístění ve
třetím patře bez výtahu. Zejména po maratonu se
to ukázalo jako menší problém. Naše první cesta
vedla na výstaviště, kde probíhala prezentace spojená s Expem. Vše proběhlo hladce, Expo samotné
ale trochu zklamalo. Na velikost maratonu nebylo
příliš rozsáhlé.
V neděli ráno jsme vyrazili na start, který byl
na Dunajském ostrově ve stínu místních mrakodrapů. Na místo jsme dorazili po dvou přestupech
přeplněným metrem. Hlavní otázkou bylo co na
sebe. Asi 7 stupňů, zataženo a poměrně silný studený vítr. Jediné plus bylo, že předpovídaný déšť
se nekonal. Společná fotka s vlajkou, uložit věci
do kamionů, udělat potřebu a najít svůj startovací
koridor. Pět minut před devátou zazněla rakouská
hymna a hned poté se 9 000 maratonců vydalo na
trať, spolu s nimi 15 000 půl maratonců a 3 500 čtyřčlenných štafet. Maratonská trať, která je
dlouhá 42,195 km budí respekt, ale pro mne to byla životní výzva.
Po startu se účastníci dostali do Prátru, pak přes centrum k zámku Schönbrunn a pěší zónou
na náměstí, kde byl cíl půlky. Trasa vedla kolem všech významných pamětihodností, znovu zábavním parkem Prátr, kde si maratonci mohli prohlédnout stadion Ernsta Happela a po slavné
Ringstraße do cíle před Burgtheatrem. Po trase byly i tisíce diváků a nechyběly ani tradiční kapely
a muzikanti všeho druhu. Vítězem se stal Korir z Keni v čase 2:08:40. Já jsem si splnil svůj cíl a to
ve zdraví dokončit maratonský závod. Čas v cíli 4:12:05 mě sice zařadil až na celkové 3 521. místo,
ale pocit z toho, že jsem to dokázal, byl nepopsatelný.
Pondělí jsme věnovali památkám. Štěpánský dom, Hofburg, císařská hrobka, Státní opera
atd. Našli jsme dům, kde bydlel Mozart i bydliště prvního našeho prezidenta Masaryka. A udělali jsme i procházku trochu dál
z centra, abychom zhlédli stavbu
zvanou Hundertwasserhaus od
slavného architekta Friedensreicha Hundertwassera. Muže,
který rovné linie považoval za nástroj ďábla. Dům, kde nenajdete
rovnou přímku, přitahuje turisty
z celého světa. Vyzkoušeli jsme
místní pivo a pochopitelně jsme
zavítali i do kavárny. Navštívit
Vídeň a neochutnat kávu by byl
neodpustitelný hřích.
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Pro mě to byla obrovská zkušenost a vím, že nejsou malé cíle, ale jenom velké výzvy. A ta další
se jmenuje BMW BERLIN – MARATHON 2018.

Martin Popek, Běžecký klub Ludgeřovice

2. kolo ligy mladších a starších žáků ve vzpírání
29. dubna proběhlo v Ostravě 2. kolo ligy mladších
a starších žáků ve vzpírání i s účastí mladých vzpěračů
z Ludgeřovic Jana Tchurze a Václava Mikety.
V první skupině nastoupil Jan Tchurz (Ludgeřovice) a výkony 23 kg v trhu a 32 kg v nadhozu si vytvořil nové osobní rekordy a zároveň splnil limit na M-ČR
mladších žáků, které proběhne v listopadu v Bohumíně.
Ve druhé skupině nastoupil Václav Miketa (Kozmice)
a výkony 18 kg v trhu a 22 kg v nadhozu si vytvořil také
nové osobní rekordy.
Spojené družstvo (Bohumín, Ludgeřovice, Kozmice) vybojovalo výborné šesté místo.

Jan Tchurz

Václav Miketa (2006 – os. hm. 72,6 kg) – trh 18 kg, nadhoz 22 kg, dvojboj 40 kg
Jan Tchurz (2007 – os. hm. 43,8kg) – trh 23 kg, nadhoz 32 kg, dvojboj 55 kg.

Oldřich Tchurz, trenér
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kancelář: Edisonova 3, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 776 746 127, mail: fia2006@volny.cz
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Obecní úřad Ludgeřovice
800 101 087 – bezplatně
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz
tel.: 595 052 578
fax: 595 052 278

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

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

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

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

553 876 022
553 876 011

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

553 876 015
553 876 016

Matrika:			
Ohlašovna:			

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:			
Hřbitovnictví:		

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

553 876 019
553 876 020
553 876 021

Životní prostředí – vedoucí:
		 – referent:

olsak@ludgerovice.cz
matouskova@ludgerovice.cz

553 876 024
553 876 014

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

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

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

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

597 582 770
602 750 081
597 582 771
608 267 551
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