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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dubnový úvodník tentokrát věnuji naší škole. Při různých hodnoceních úrovně
školství v kraji často slýchám, že naše škola patří mezi nejlepší. Mnoho dalších obcí
nám doslova závidí vybavenost, výborné vedení i pedagogy (mimochodem, tolik
mladých učitelů – chlapů nemá snad žádná jiná škola) a hodně šikovné děti, které
sbírají úspěchy v různých soutěžích vědomostních i sportovních. Stačí se podívat
na web školy nebo do předchozích Zpravodajů a úspěchů tam najdete skutečně
nepočítaně. O tom, že tuto kvalitu vnímají i rodiče dětí z okolních obcí, svědčí
i jejich snaha dostat své dítě na naši školu třeba hned od první třídy. V dalším školním roce budeme opět otevírat tři 1. třídy a pohled na rezervační systém k zápisu
už nyní svědčí o tom, že budou zcela plné. Již nyní se pomalu blížíme k hranici
kapacity školy, proto plánujeme přístavbu dalšího patra s novými odbornými učebnami. Stejný vývoj má i naplněnost našich mateřských škol, kdy ve školce na ulici
Hlučínská stavíme další nové oddělení a do budoucna budeme muset stejně zajistit
nové kapacity.
Dalším důkazem jak jsou naši učitelé i žáci skutečně kreativní, jsme se mohli přesvědčit ve dnech 6. – 7.3.2019 na školní Akademii, pořádané naší Základní
a Mateřskou školou. Děti i učitelé předvedli své umění v „Muzikálu po našimu“
a musím říci, že se celý program skutečně vydařil na jedničku! Znovu se tak ukázalo, že máme skvělou školu s vynikajícím vedením i učiteli a neméně báječné žáky.
V pátek 22.3.2019 pak byla u příležitosti oslav Dne učitelů, pořádané Sdružením obcí Hlučínska, oceněna za svou
výbornou pedagogickou práci Mgr. Jana
Grzychová. I toto ocenění je důkazem
výborné práce celé školy a myslím, že by
toto ocenění mohli dostat klidně všichni
naši učitelé.
Často bereme výsledky naší školy jako
samozřejmost a většinou jsme schopni
poukázat pouze na to, co se nepodařilo.
Věřte, že úroveň školství v Ludgeřovicích samozřejmostí není. Buďme skutečně rádi, že právě v naší škole a školkách
jsou skvělé kolektivy lidí, díky nimž jsou
naše děti tak úspěšné. Proto si za nás
všechny dovolím vyslovit pouze jedno
slovo – DĚKUJEME!!!
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice
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ZASTUPITELSTVO
SLOVO STAROSTY
OBCE
Ze 3. zasedání zastupitelstva

3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice se konalo v sále Obecního domu 13. března
2019. Přítomno bylo 17, později 18 zastupitelů. Jejich jednání sledovalo asi 15 občanů.
Před začátkem projednávání jednotlivých bodů programu zastupitelstvo ocenilo 3 mnohonásobné dárce krve z naší obce. Byli to Lukáš Knotek za 40 odběrů, Zdeňka Nágelová za
80 odběrů a Jan Vejvorka za 160 odběrů.
Zastupitelé pak projednali např. tyto body programu:
• Souhlasili s obecní radou navrženým řešením dokončení prodeje dvou posledních
stavebních pozemků první etapy v lokalitě u rybníků, kde nastaly komplikace na
straně kupujících.
• Rozhodli o přijetí Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 jako oficiální metody kvality veřejné správy.
• Schválili členství obce v honebním společenství Ludgeřovice, které se týká části
katastru obce severovýchodně od obecní polní cesty od Jurčkovy kapličky přes Boží
muku po kapličku Urbánek na hranici s Markvartovicemi.
• Rozhodli o dotacích 50 a více tisíc Kč z obecního rozpočtu, které nemůže schválit sama rada obce, pro společnost Janáčkův máj, pro Charitu Hlučín, pro mobilní
hospic Ondrášek, pro farnost Ludgeřovice a pro místní spolky Sbor dobrovolných
hasičů, Junák, TJ.
Závěrečná diskuse byla
především o problémech
s bezpečnosti na silnici
u Dolní školy, kde řidiči
často překračují povolenou
rychlost a nebezpečně ohrožují zejména děti na přechodu před školou, na ten se
navíc obci zatím nedaří pro
nesouhlas jedné občanky
prosadit instalaci osvětlení
a semaforů.
AV.
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Výtah z Usnesení z 3. zasedání
Zastupitelstva obce Ludgeřovice

(dále ZO), konaného dne 13. 3. 2019 v sále Obecního domu v Ludgeřovicích
• ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce č. 20
a 2.
• ZO vzalo na vědomí informace ekonomky obce o rozpočtových opatřeních č. 1/2019,
2/2019 a 3/2019, schválených v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem obce na 17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017.
• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX a XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Na základě uvedené Smlouvy prodává
obec Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/33 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za
cenu 930.864,– Kč bez DPH (1.126.345,44 Kč vč. DPH). ZO zmocnilo starostu obce
k podpisu kupní smlouvy ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o koupi nemovité věci s advokátní
úschovou mezi Obcí Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh, a to ve znění návrhu,
předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o uzavření Zástavní smlouvy k nemovitosti parc.č. 3088/18 mezi
Hypoteční banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57 (zástavní věřitel), zastoupenou Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Obcí Ludgeřovice, katastrální adresa Markvartovická 52/48,
747 14 Ludgeřovice (zástavce) a XXX (dlužník). ZO zmocnilo starostu obce k podpisu
zástavní smlouvy ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo o přijetí „Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní
Agendy 21“ a zmocnilo starostu obce k podpisu této Deklarace.
• ZO rozhodlo ustanovit do funkce politika pro místní Agendu 21 starostu obce Mgr. Daniela Havlíka.
• ZO rozhodlo ustanovit do funkce koordinátora místní Agendy 21 místostarostku obce
Ing. Alenu Janošovou s nástupem do funkce od r. 2019.
• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření darovací smlouvy mezi XXX (dárce) a Obcí Ludgeřovice
(obdarovaná). Na základě této smlouvy obdarovaná nabývá od dárce do svého vlastnictví
pozemky parc.č. 1475/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 54 m 2, a pozemek parc.
č. 1476/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 303 m 2. ZO zmocnilo starostu obce
k podpisu Darovací smlouvy ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o členství obce Ludgeřovice v Honebním společenství Ludgeřovice.
• ZO schválilo, přičlenění pozemků, které jsou majetkem obce Ludgeřovice, do honitby
Honebního společenství Ludgeřovice v rozsahu seznamu, předloženého k projednání.
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• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX(kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
Ludgeřovice kupujícímu pozemek parc. č. 3088/19 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za
cenu 890.082,– Kč bez DPH (1.076.992,22 Kč vč. DPH). ZO zmocnilo starostu obce
k podpisu kupní smlouvy ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000,– Kč obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj na podporu hudebních a kulturních akcí v r.2019. ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj ve znění, předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 120.000,– Kč Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Ludgeřovice na činnost Sboru v r.
2019. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Ludgeřovice ve
znění, předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 62.000,– Kč zapsanému spolku
Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice na sportovní, kulturní, zdravotně sociální
a jiné veřejně prospěšné činnosti v r. 2019. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace zapsanému spolku Junák – český skaut, středisko
Ludgeřovice ve znění, předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 570.000,– Kč Charitě Hlučín na
provoz Charitního domova sv. Mikuláše v roce 2019. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Hlučín ve znění, předloženém
k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300.000,– Kč Charitě Hlučín na
opravu rozvodů vody a teplé užitkové vody v Charitním domově sv. Mikuláše v roce 2019.
ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Charitě
Hlučín ve znění, předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000,– Kč Charitě Hlučín na
registrované terénní služby, Charitní pečovatelské služby a osobní asistenci v roce 2019.
ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Charitě
Hlučín ve znění, předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000,– Kč obecně prospěšné společnosti Mobilní Hospic Ondrášek na celoroční poskytování mobilní hospicové péče pro
dospělé i děti a jejich rodiny, ambulanci paliativní medicíny a dětský hospicový stacionář
v roce 2019. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace obecně prospěšné společnosti Mobilní Hospic Ondrášek ve znění, předloženém
k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 250.000,– Kč Tělovýchovné jednotě
Ludgeřovice na činnost tělovýchovné jednoty v roce 2019. ZO zmocnilo starostu obce
k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě Ludgeřovice
ve znění, předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000,– Kč Římskokatolické farnosti Ludgeřovice na částečné krytí nákladů na opravy a provoz kostela sv. Mikuláše
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v Ludgeřovicích v roce 2019. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Ludgeřovice ve znění, předloženém
k projednání.
• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 3. zasedání ZO Ludgeřovice.

KULTURA
Ples TJ Ludgeřovice

Tradiční ples TJ Ludgeřovice se letos uskutečnil 23. února, hosté zaplnili sál i vinárnu
Obecního domu. Scházeli se však pomalu až do 22. hodiny. Ples zahájil předseda TJ Helmut Šafarčík. Hrála hudba Manatees z Ostravy. Díky mnoha sponzorům se konala velká
soutěž o ceny, fungovaly pojízdné bufety a bufety ve vinárně a v „pekle“.
Ve 21 hodin předvedla s velkým úspěchem své umění skupina mažoretek sportovního
klubu MK BALLERISIMO Hlučín, které patří k republikové i evropské špičce v mažoretkovém sportu (největší úspěchy: mistryně republiky, vicemistryně Evropy, vicemistryně světa). Celkem se v tomto klubu mažoretkovému sportu věnuje 70 děvčat ve věku 4 až 17 let.
Ve 22 hodin vyhlásili předseda TJ Helmut Šafarčík spolu s předsedou fotbalového oddílu TJ Jiřím Vjačkou fotbalistu roku
2018. Stal se jím Vlastimil Horák, třicetiletý
záložník mužstva TJ. Slavnostního ceremoniálu se účastnila i jeho manželka.
Pilně se tancovalo. Před půlnoci se na
parketu sálu konala tradiční soutěž přítomných dam v pokutových kopech na miniaturní branku.
Byl to vydařený veselý bál s dobrou zábavou pro všechny účastníky.

AV.
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Party ples pro mladé

V sobotu 2. března mladí zcela zaplnili prostory Obecního domu, všichni hezky
plesově oblečení, většinou studenti středních
a vysokých škol z Ludgeřovic a okolí. Tři
z nich celý ples organizovali. Bylo jich plno
už před Obecním domem, v šatně, v sálu i ve
vinárně. Všude bylo hodně živo a veselo, prostě hodně mladí se s velkým elánem bavili.
K tanci a poslechu jim hrál diskžokej Aleš
Rettek, tančilo se pilně. Byl to pěkný ples.

Kalendář akcí
6. 4. 2019 Zápis do 1. tříd (ZŠ a MŠ Ludgeřovice)
6. 4. 2019 Ukliďme Česko
6. 4. 2019 Velikonoční trhy (sál Obecního domu)
9. 4. 2019 Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
12. 4. 2019	Setkání s cestovateli Jiřím a Alenou Márovými
(školní jídelna ZŠ Ludgeřovice)
12. 4. 2019 Vítání jara Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
13. 4. 2019 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
23. 4. 2019 Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
26. 4. 2019 Květinový jarní ples Klubu důchodců Vrablovec (sál Obecního domu)
27. 4. 2019 Vítání občánků (obřadní síň OÚ Ludgeřovice)
27. 4. 2019 Den žen – akce SDH Ludgeřovice (sál Obecního domu)
27. 4. 2019 Zápis do lesní školky (Lesní školka Vrabčí hnízdo)
30. 4. 2019 Stavění máje (Menšíkové louka)
30. 4. 2019 Pálení čarodějnic (areál hřiště TJ Ludgeřovice)

4. 5. 2019 Májová veselice (sál Obecního domu)
5. 5. 2019 Mše sv. Floriána (kostel sv. Mikuláše)
6. 5. 2019 Zápis do MŠ (ZŠ a MŠ Ludgeřovice)
7. 5. 2019 Oslava dne matek Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
10. 5. 2019 Oslava dne matek Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
10. 5. 2019	Setkání s dětským ilustrátorem Adolfem Dudkem – pro 1. třídy ZŠ
Ludgeřovice (školní jídelna ZŠ Ludgeřovice)
11. 5. 2019 Zábavné odpoledne pro děti i dospělé (Společenský dům na Vrablovci)
17. 5. 2019 Obecní oslava dne matek (sál Obecního domu)
18. 5. 2019 Retro zábava (sál Obecního domu)
31. 5. 2019 Jubilanti Obce Ludgeřovice (sál Obecního domu)
31. 5. 2019 Kácení máje (Menšíkové louka)
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Klub důchodců na Vrablovci si Vás dovoluje pozvat na

JARNÍ KVĚTINOVÝ PLES PRO SENIORY,
který se koná v pátek 26. dubna 2019 v 15.00 hodin
v sále Obecního domu v Ludgeřovicích
O dobrou náladu k tanci i k poslechu se postará
hudba p. Blokeše
Bohaté občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši návštěvu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dny mezinárodní kuchyně v naší školní jídelně

Školní jídelna Základní školy a mateřské školy Ludgeřovice chce prostřednictvím Dnů mezinárodní kuchyně přiblížit dětem chutě, které jsou v podmínkách tuzemského školního stravování
opomíjeny.
V rámci prvního Dne mezinárodní kuchyně, který se uskutečnil 28. listopadu, se podávala
norská jídla. Polévka hráškový krém se šunkou a krutony, treska s bylinkovou krustou a paprikovou omáčkou, brambory s brokolicí, salát z červené řepy s ořechy a zakysanou smetanou. Chutným
dezertem byla krémová mléčná rýže s pomerančovým přelivem. Dne 20. února jídelna připravila
den italské kuchyně. Polévka minestrone, farfalle panna prosciutto, insalata caprese, panna cotta
caramel mou. Obě jídla strávníkům chutnala a nejinak tomu bylo i s polévkou. Kladné ohlasy
přišly také ze zařízení, kterým stravu dovážíme. Vzhledem
k velmi pozitivním ohlasům, které Dny mezinárodní kuchyně dosud zaznamenaly, počítáme s jejich zařazováním
1x měsíčně. V letošním školním roce bychom chtěli ještě
zařadit ruskou kuchyni a kuchyni našich babiček, pro kterou
jsme vyhlásili soutěž o nejlepší recept v zařízeních pro seniory, kterým naše školní jídelna vaří. Máme v záloze mnoho
zajímavých receptů a rádi bychom dali příležitost ochutnávky mezinárodních kuchyní našim nejmenším strávníkům
i ostatním.

Charitativní sbírka

V rámci oslav Dne svatého Valentýna jsme se na naší škole rozhodli udělat radost nejen sami sobě, ale také druhým lidem. Proto jsme v týdnu od 11. do 15. února uspořádali
charitativní sbírku, v rámci které jsme podpořili místní domov pro seniory, děti a matky na
Ukrajině a mobilní hospic Ondrášek.
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Seniorům jsme udělali radost aktivizačními pomůckami, například pastelkami, fixy
a dalším papírenským zbožím. Pro matky na Ukrajinu jsme poslali neuvěřitelných 200 kg
dětského oblečení a hraček. A protože jeden den péče o pacienta v mobilním hospicu stojí
1 800 Kč, podpořili jsme tuto instituci finančně a vybrali částku 7 000 Kč.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do našeho charitativního týdne, mnohokrát
děkujeme za tento dobrý skutek, kterým pomohli potřebným lidem.
Mgr. Jan Schreier, Mgr. Miroslava Bartusková

Akademie k 55. výročí naší školy

Naše základní škola oslavila v únoru své 55. narozeniny – s její výstavbou se začalo
1. 5. 1961 a slavnostně byla otevřena právě 9. 2. 1964. Školu tvořilo 15 učeben, tělocvična, kabinety, šatny a sprchová zařízení. Pavilon navazující na budovu nové školy
byl dokončen roku 1981.
Jak jinak si připomenout toto významné výročí než školní akademií? Tu letošní,
která se konala 6. a 7. března, jsme pojali jako Muzikál po našimu. Všechny třídy si vybraly muzikálovou či filmovou melodii, kterou tanečně a herecky ztvárnily. Jednotlivá
taneční čísla jsme provázali krátkými video scénkami. Jejich hlavními aktéry nebyli
jen žáci školy, ale také naši učitelé, paní uklízečky, kuchařky a ekonomky. Věříme, že
výsledné dílo návštěvníky vyprodaných představení pobavilo a že odrazilo týmového
ducha celé naší školy.
Finanční částka vybraná ze vstupného již byla vložena na transparentní účet SRPDŠ.
Děkujeme za podporu.
Z představení bude vytvořeno DVD a už nyní si můžete naši akademii připomenout ve
fotografických momentkách – odkaz na fotografie naleznete na webových stránkách školy.
Mgr. Lucie Fojtíková, Mgr. Miroslava Bartusková

Školní akademie v Obecním domě

Ludgeřovická základní a mateřská škola letos slaví 55. výročí zahájení výuky v tehdy
nové hlavní budově v ulici Markvartovická. Jednou z akcí k tomuto výročí byla velká školní
akademie 6. března. Do školy chodí přes 400 žáků, jejich rodiče se na akademii většinou
chtějí podívat. Aby se všichni do sálu Obecního domu vešli a akademii mohli sledovat, byla
akademie ještě 7. března opakována.
Akademii zahájil ředitel školy Karel Moric. Následovala perfektní počítačová prezentace školy promítaná na dvě plátna vlevo a vpravo vedle jeviště. Škola byla představena jako
nejúspěšnější a nejlépe vybavená v kraji. Nádherné video pořízené pravděpodobně dronem
prokládané mnoha fotografiemi ukázalo pozemky a budovy školy ze všech stran a zákoutí
zvenku i zevnitř. Záběry byly postupně na všechny specializované učebny, jako jsou počítačová, jazyková, chemická, fyzikální a další. Nechyběly záběry z kuchyně, jídelny, šatny,
dílny, venkovních hřišť, tělocvičny. Také na Dolní školu a mateřské školy v ulici Hlučínská
a na Vrablovci. Byla i videa žáků ve třídách při vyučování i o přestávkách a učitelů ve sborovně. Nechyběly záběry z vědomostních, sportovních a dalších aktivit a úspěchů žáků. Lépe
už škola snad ani nemohla být představena.
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Pak už na jevišti začalo na přeskáčku velké vystoupení žáků od prvních po deváté
třídy. Každá třída předvedla veselou dovádivou scénku plnou pohybu hudby a zpěvu.
O co šlo, nejlépe ukazují fotografie. Nakonec vystoupili ve stejném duchu spolu i téměř
všichni učitelé.
Celá akademie trvala 2 hodiny. Dokazovala, že naše škola je skutečně velmi dobrá
a úspěšná, že to v ní skutečně žije, že si můžeme být jisti, že vychovává a učí naše děti
dobře. Popřejme naší škole další stejně úspěšné roky, buďme na naši školu hrdi!
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AV.

ZŠ Ludgeřovice je součástí projektu SYPO
ovlivňujícího kvalitu českého školství

Do projektového portfolia NIDV pod záštitou MŠMT patří od ledna 2018 projekt Systém
podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů zkráceně SYPO. Ve výběrovém řízení pro celou
ČR vyhráli dva pedagogové právě z naší školy. Za program Stálá konference ředitelů Mgr. Karel Moric a za program Národní kabinet Informatiky a ICT Mgr. Jana Grzychová.
SYPO připravuje novou koncepci podpory profesního rozvoje, která chce systematicky
a komplexně podpořit odborný růst pedagogických pracovníků a ředitelů škol s důrazem na
kvalitu. V současnosti neexistuje ucelený systém celoživotního profesního rozvoje pedagogů
a ředitelů. SYPO má za cíl tento stav významně změnit a nastavit systém dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků tak, aby pozitivně ovlivnil kvalitu českého školství.
Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory, která přispívá ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik, a to prostřednictvím
profesních společenství využívajících širokého spektra forem kolegiální podpory a DVPP
s definovanými kritérii kvality.
Mgr. Karel Moric, Mgr. Jana Grzychová

Školička lyžování

Děti z mateřských škol – Vrabčáci, Sovičky a Ledňáčci – se zúčastnily týdenního dopoledního lyžařského kurzu na Skalce Ostrava. Počasí, až na poslední den, dětem přálo a celý
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týden si za doprovodu sluníčka pořádně užily. Děti se seznámily se základy sjezdového lyžování, osvojily si dovednosti v závislosti na předchozí úrovni malého lyžaře (začátečník, mírně pokročilý, pokročilý) a vytvořily si kladný vztah ke sněhu a zimním sportům obecně.

Florbalové úspěchy našich žáků

V minulém čísle zpravodaje jsme Vás
informovali o florbalovém úspěchu našich
žákyň v okresním finále v Opavě a jsme
nesmírně rádi, že v tomto čísle můžeme
na tento úspěch navázat také v kategorii
chlapců. Naši žáci 4. a 5. tříd totiž dokázali zvítězit v okrskovém kole v Hlučíně,
díky čemuž postoupili do okresního finále v Opavě. Tam se sešlo 8 nejlepších škol
okresu Opava. Naši žáci se mezi řadou
sportovních škol rvali jako lvi a umístili
se celkově na krásném 4. místě v okrese!
Ani žáci 6. a 7. ročníků se nechtěli nechat florbalově zahanbit, když v prvním
kole nám již známého turnaje POLAR Street hockey narazili na sousední školu ZŠ Petřkovice. Tu ve dvojzápase jednoznačně a s obrovským přehledem porazili, a zajistili si tak
(jako již tradičně) účast ve Velkém finále, které se bude konat 11. 4. 2019 ve florbalové hale
na Dubině.
Všem žákům gratulujeme za vynikající reprezentaci naší školy!
Mgr. Petr Stočes

Přesto, že zájem dětí o přírodní vědy
není velký, můžeme se pochlubit úspěchem Patrika Adámka v okresním kole
chemické olympiády, kde se umístil na
krásném 18 místě z 30 uchazečů v okrese. V praktické části byl jeden z nejlepších a v teoretické části mu uteklo jen
pár bodů k postupu do krajského kola.
Tímto mu děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věříme, že takových
žáků bude rok od roku přibývat.
Mgr. Hana Halodová
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SPOLKY
ROCK AND ROLL Ples ČČK Vrablovec

Jako minulý rok, tak i tento jsme se rozhodli uspořádat ples s kapelou NEO CHESS SUNNY – ROCK AND ROLL BAND. Protože jsme měli v minulém roce přetlak a museli jsme
odříci několika zájemcům lístky, uspořádali jsme tento rok ples v sále s větší kapacitou, a to
v Obecním domě v Ludgeřovicích. Sál sice nebyl plně obsazen, ale protože jsme měli ve vlastní režii „Peklo“ nebyli jsme ani z daleka ve ztrátě. Za to patří velké díky těm, kteří nám
pomohli s prodejem. Mnohokrát děkujeme panu Markovi Otiskovi, panu Radimovi Jiříkovi.
Panu Tomáši Kastowskému za dozor v sále. Sousedům z Vrablovce patří velké díky za pomoc
s úklidem sálu po skončení plesu, protože v brzkých ranních hodinách a po protancované noci,
se s námi zdrželi a ochotně pomáhali. Moc jste nám pomohli a vážíme si toho.
A nakonec Vám prozradíme, co pro Vás v nejbližší době chystáme, s detaily Vás již brzy
seznámíme, jak na facebookových stránkách: ČČK Vrablovec, tak v tomto zpravodaji a na
plakátech.
V letošním roce plánujeme – jednodenní zájezd, přednášku, sportovní akci. V zimních měsících již tradičně uspořádáme – večírek pro seniory, výroční schůzi, Mikulášskou nadílku.
Budeme se těšit na Vaší účast.
Zuzana Konečná
ČČK Vrablovec

Maškarní rej v klubu důchodců Vrablovec

Pořádáme ho již tradičně každým rokem, letos se uskutečnil 26. února. Je to mezi členy
velmi oblíbená akce. Senioři mají nápady, rádi přijdou v maskách. Také jsme vyhlásili 5 nej-
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lepších masek. Měli jsme soutěž o ceny, o kterou se postarali všichni naši členové, kteří se
akce zúčastnili. Všem se akce moc líbila.

Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec
AV.

Na jaře to v lesní školce žije

Lesní školka Vrabčí hnízdo se připravuje na zápis nových dětí a na začátku května pro vás chystá
velkou jarní slavnost pro veřejnost.

Jaro si děti v lesní školce užívají se vším všudy. Poznáváme
nová místa a těšíme se z probouzející se přírody. Nemůžeme se
dočkat, až se les zazelená. Děti
pracují a sadí na zahradě, oblíbily si také řezání pilkami a ořezávání. Nejmladší děti dostávají
do ruky pouze škrabku, trochu
starší děti kuchyňský nůž, se
kterým lze snadno loupat kůru,
a starší děti už dobře ovládají
práci s nožíkem. U takové práce
je jejich průvodkyně bedlivě pozorují a mají radost, jak jsou děti
zručné a nadšené.
Děti si taky oblíbily procházku na nedaleký pozemek Agri
Nostra, který je naproti hlučínské cihelny a který spravuje spolek ochránců přírody. Na pozemku je toho hodně
co vidět a dovědět se a kdo má zájem, může se tam vydat načerpat sílu i inspiraci.
Najdete tam tůně i louky s motýly.
V dubnu budou v lesní školce probíhat zápisy na jaro i na nový školní rok. Zatím
máme volnou kapacitu a je možné dítě přihlásit také od jara. Zájemce zveme na
besedu a prohlídku zázemí v pondělí 29. dubna od 16:00.
Chystáme se na oslavu mezinárodního dne lesních školek, kterou oslavíme událostí pro veřejnost. Slavnost jsme nazvali HNÍZ-DĚNÍ a určitě si ji nenechte ujít.
V pátek 3. května od 15. hodin zveme rodiče s dětmi i všechny zájemce o vzdělávání venku. Můžete se těšit na tvoření, hry, společný oheň, besedy, povídání, dobré
jídlo i stánek s krásnými a udržitelnými věcmi od místních výrobců.
Mgr. Tereza Sládečková, ředitelka DLK Vrabčí hnízdo
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Probíhá rekonstrukce zbrojnice

Také pro letošní rok jsou hasiči tak trochu za stavebníky.
Rekonstrukce zbrojnice je stále v plném proudu. Mnoho záležitostí se již vyřešilo, stále jich dost zbývá. Pohledově nejvýznamnější je patrně nový skelet patra a nová střecha.
Všechny záležitosti stavby, včetně průběžných úprav, se probírají na tzv. kontrolním dnu.
Ten probíhá ve čtvrtek, každých čtrnáct dní. Účastní se ho zástupce stavby, autor přestavby,
stavební dozor, či zástupce obce, popř. koordinátor BOZP. Za uživatele, tedy hasiče, se jej
účastní velitel jednotky a jeho zástupce. Zde bych chtěl opět poukázat na fakt, že na rozdíl
od ostatních tam tráví celé čtvrteční dopoledne, co čtrnáct dní, opět zcela zadarmo (stejně
jako u podávání žádostí o hasičské dotace), jen proto, že mají zájem na tom, aby jim pak
ostatní výsledek neotloukli o hlavu. Společným úsilím všech se pak snažíme budovu nejen
stavebně omladit, regenerovat, ale udělat ji provozně „chytrou“ a úspornou.
Není asi na škodu si říci, že při rekonstrukci staré budovy vznikají vždy určitá úskalí.
Nemáte např. přesně plány, ne všude je fyzicky to, co asi dle návrhu být mělo. Spousta věcí je
křivě, spousta věcí nešla na první pohled poznat. Proto absolutně všechny kontrolní dny řeší
koordinovaný postup prací, jak prostě dál. Dnes již tak víme, že špatné provedení odtoku
svodů dešťové kanalizace a neizolované základy nám způsobovaly zatékání, vlhkost a plísně.
Málokdo asi tušil, že celý skelet stojí prostě na hlíně a že bylo nakonec nutno základy zpevnit.
Injektáže zdí zase zajistily další ochranu proti vlhkosti. Vyměnila se podlaha garáže, takže
vozidla již nebudou při výjezdu tak markantně nakloněna oproti vozovce. Výjezd z garáže
tak bude lepší. Nová sprcha, světlo a odsávání zplodin zase zajistí čisté pracovní prostředí.
Dolů šly i naprosto tragické omítky, které je nutno v určitých prostorech natáhnout znovu.
Chystá se nový vstup do budovy ze strany obchodu, což ocení především naši starší spoluobčané. Do sálu se půjde dostat po pár schodech, na místo tří ramen schodů, jak tomu bylo
doposud. Plocha sálu se musela zpevnit, protože byla neúnosná. Vznikl větší, zastřešený
sklad pro činnost mladých hasičů, místo původně menšího. I nadále musíme v budově strpět
zařízení veřejného zájmu – Ústřednu CETIN. Tato firma má v rámci budovy svou místnost,
která má specifické požadavky, jež pro blaho veřejnosti platíme my. Na první pohled je pak
vidět dřevěná nástavba patra a nová střecha. Ta je provedena ze dřeva, abychom dále příliš
nezatěžovali základy budovy. Byl také vybetonován nový věnec na ztužení skeletu. Sklon
střechy takový, aby se
na něm nedrželo moc
sněhu a srážkových
vod (opět hmotnost).
Mnoho lidí také
stále zkoumá, proč
zbrojnice pro pár členů jednotky hasičů
potřebuje tři patra.
Musíme se držet pravidel
udržitelnosti
projektu a dotační
pravidla striktně určují použitelnost vy19
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naložených financí. Za pár však udržitelnost projektu skončí, ale budovu už nikdo nepředělá. Poté může budova sloužit tak jako doposud, čili být multifunkčním domem. Pokud
bychom pouze rekonstruovali stávající budovu, byla by dimenzovaná na jednu konkrétní
zásahovou činnost pro pár lidí. Ale jiní lidé možná v budoucnu uvítají přístupný, menší
sál v centru, s kuchyní, pro oslavy, pohřby, setkávání. Za nepříznivého počasí zde budeme
soustředit velkou skupinu dětí (osob), pokud se zásah například bude odehrát v prostorách
budov, které používají. Jiní zase budou mít možnost zde cvičit jako doposud, ale nově už
se sprchou. Spolek mladých hasičů by mohl mít také lepší podmínky pro děti. Pokud se
má obec postarat o nouzové ubytování svých obyvatel, kteří třeba vyhořeli, může jim poskytnout prostory na krátkodobé nouzové ubytování. Vše to jsou jen myšlenky, ale bylo by
krátkozraké uvažovat jen v úzké rovině využitelnosti a opravit něco pro pár lidí. Budova tu
bude jistě déle a měla by mít potenciál.
Posledním bodem je ona chytrost a úspornost. Jednak potřebujeme inteligentně řešit
vytápění a ohřev teplé vody dle využitelnosti v objektu. Jelikož za to, co si tam protopíme a prohřejeme, si např. nemůžeme koupit dýchací přístroj, nebo nové hadice. Proto
navrhujeme systém provozu této budovy dle uživatelů. Zkrátka ne všichni potřebují mít
všechno, a ke všemu přístup. Sekční vrata a ovladače zase zajistí rychlejší a bezpečnější
výjezd vozidla k události. V plánu je vlastní svolávací systém, který nám určí, kolik hasičů
je k výjezdu k dispozici. Senzory ve světlech nám rozsvítí budovu v případě poplachu
a výjezdu z patra budovy. Za určitých podmínek se dostanete do budovy bez jakéhokoliv
předmětu typu klíč, karta, mobil. Prostě když vše zapomenete doma. V případě výpadku
proudu se nastartuje elektrocentrála, která bude budovu živit. Žádná odstávka a kalamita
(sníh, voda, vítr) neohrozí výjezd jednotky a chod jednotky po dobu trvání kalamity,
budeme na všech nezávislí, můžeme poskytnout ostatním azyl – např. provizorní, ale
nepřerušený chod úřadu v této situaci apod. Hasiči již také nemusí jit opakovaně domu
a zase na výjezd. Bude možnost přespat na zbrojnici při takové kalamitě, jako byla např.
ta z 10 na 11. března, kdy do obce vtrhl opravdu hodně silný vítr a hasiči z celého MSK
se opravdu nenudili. Čidla hladiny na potoce nám okamžitě oznámí kritické hodnoty bez
nutnosti osobního monitoringu. Pokud obec něco ohrozí, budeme již okamžitě schopni
předat občanům např. rozhlasem zcela konkrétní druh nebezpečí i s pokyny pro vybranou
část obce, nejenom ječící sirénu s tónem, které většina obyvatel nerozumí a myslí, že je
pro hasiče. Meteostanice ve věži zbrojnice zase odhalí kritické srážkové úhrny, či rychlost
větru jako predikci a monitoring probíhající situace během zmíněných kalamit. Tahle
budova má být prostě občanům užitečná. Nic z toho by se ale neuskutečnilo, kdyby obec
kromě dvou dotací na samotnou „stavební část“ nedostala ještě dotaci třetí – zase striktně
určenou, tentokrát právě jen na tyto „chytré“ prvky budovy.
Nezbývá než věřit, že se dál dílo podaří. Hotovo by mělo být na podzim. Vyřeší se tak pro
nás mnoho věcí a budova mnohonásobně zvětší svou taktickou hodnotu a přínos pro občany.
Je to budova ku pomoci také občanům, ne jen hasičům.
Ing. David Lange, hasiči Ludgeřovice

Pěstování švestek ohrožuje nový škůdce

Na schůzi výboru spolku ludgeřovických zahrádkářů 7. března upozornili pěstitelé Karel
Gattnar a Karel Bartusek na škůdce tmavku švestkovou, která se šíří Evropou.
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Tento nový škůdce se vyskytuje především na duranciích a myrobalánech. Housenka
se nachází v pecce durancie a vyžírá jádro. Způsobuje předčasný opad plodů, na pohled
nepoškozených.Pochází z Ukrajiny, Moldavite a Rumunska, kde se stal obávaným škůdcem. V roce 2014 se objevil na Slovensku, pak u nás na jižní Moravě a Valašsku. Patří mezi
blanokřídlý hmyz.
Dospělci se podobají okřídleným královnám mravenců se zalomenými tykadly velikosti
asi 7 mm. Samice mají žihadlové kladélko, kterým nabodávají plůdky a kladou do nich
vajíčka, asi 10 až 12 dní po odkvětu švestek. K líhnutí dochází asi za 20 dní a larvy se živí
zárodkem semene. Začátkem července je pecka poškozená, plod se předčasně vybarvuje
a opadává. Ke kuklení dochází na jaře příštího roku, kdy se imaga prokousává z pecky ven.
Z pecek zapravených 5 – 20 cm hluboko do půdy nejsou schopny se prokousat k povrchu
a hynou.
K silně napadaným odrůdám patří již zmiňovaná durancie a stanley. Než budou u nás
přijata opatření proti tomuto škůdci, můžeme použít na postřik přípravky u nás dostupné –
Karate, Decis, Rejdan, Mospilan. Ošetření se provádí 5 – 6 dní od začátku letu dospělých
tmavek a asi 6 – 8 dní po odkvětu švestek, za 10 – 14 dnů podle počasí a přípravku, se postřik opakuje. K nejúčinnější metodě ochrany patří vysbírání opadaných plodů, nebo jejich
zapravení do půdy, kompostování, či pálení pecek.
AV.

ZAJÍMAVOSTI
Rok 2003

– 1. 1. Působnost zahájily obce s rozšířenou působností.
– 1. 2. Havárie raketoplánu Columbia, celá sedmičlenná posádka zahynula.
– 4. 2. Rozpadla se Jugoslávie.
– 28. 2. Václav Klaus zvolen presidentem ČR.
– 8. 3. Tragická dopravní nehoda autobusu u Nažidel, 20 mrtvých.
– 13. – 14. 6. Referendum o vstupu ČR do EU, 77.3% hlasovalo pro vstup při volební účasti
55,2%.
– 15. 10. Čína vyslala na oběžnou dráhu kolem zeměkoule prvního svého kosmonauta,
kroužil tam 21,5 hod.
– 8. 11. Miroslav Kalousek se stal předsedou KDU-ČSL
– 22.12. Pavel Nedvěd získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy.
– Ze známých osobností zemřeli např. Miroslav Horníček, Jiří Hanzelka, Zdeněk Jirotka,
Pavel Tigrid.
Zde je šikmým písmem doslovný opis zápisu v obecní kronice za rok 2003:
Byl to jubilejní rok, rok 700letého výročí první písemné zmínky o naší obci. V archivu města
Hlučína je uložen latinsky psaný originál listiny o darování pozemků, vydané na hradě Landek
28. ledna 1303. V listině je uvedeno, že byla vydána za přítomnosti svědků, mezi nimiž je jmenován i dědičný fojt z Rudgersdorfu (Ludgeřovic) Balderam. Je zřejmé, že Ludgeřovice byly založeny
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již před rokem 1303, avšak datování první písemné zmínky o naší obci je nezpochybnitelné a je
pádným důvodem k zamyšlení o historii, k uvědomění si sounáležitosti se všemi, kteří kdy v obci
žili. Je jistě i důvodem k oslavám. Celá obec výročím žila, do kulturních a společenských akcí se
zapojily prakticky všechny korporace v obci – obecní úřad, škola, politické strany, občanská sdružení
(hasiči, sportovci, zahrádkáři, důchodci, chovatelé, červený kříž a další), církev, podnikatelé i řada
jednotlivců.
Byl to horký a suchý rok. Od dubna až do září přicházely dny s teplotami nad 30 °C, pršelo velmi málo, ještě štěstí, že vodovod v obci je napojen na kružberský přivaděč, takže nebyl problém se
zaléváním zahrádek ani s naplňováním bazénů u rodinných domků, těch přibylo nebývale. Sucho
poznamenalo zejména jehličnaté stromy a keře, ty ve velkém počtu usychaly.
Značný rozruch způsobilo uplatnění nových právních předpisů týkajících se myslivosti. Stalo
se, že nejznámější a nejaktivnější myslivecké sdružení v obci „Ostříž“, fungující více než 40 let,
zůstalo bez honitby.
Nebyly žádné volby, konalo se však velmi sledované referendum o přistoupení České republiky
do Evropské unie.
Došlo k několika změnám v obecním zastupitelstvu a ke změně v radě obce. Byl to rok, kdy obec
žila, kromě běžných radostí a starostí, především svým výročím. Byl to rok klidný, ani příroda,
ani lidé, ani úřady nezpůsobili žádnou katastrofu. Nejvýznamnějším počinem bylo vydání knihy
o historii a současnosti obce „Ludgeřovice v sedmi staletích“.
Nejvýznamnější akce uskutečněné k 700letému výročí obce:
• 22. února: Na obecním plese v sále Obecního domu byl oficiálně starostou obce panem Mgr. Petrem Kolarzem vyhlášen program akcí.
• V květnu: Velké slavnosti stavění a kácení máje na školním hřišti s hudbou, mažoretkami,
s bohatým kulturním programem. Májku postavili, hlídali a nakonec skáceli ludgeřovičtí hasiči.
V sále Obecního domu se konala velká slavnost ke svátku matek.
• V červnu: Soutěž mladých hasičů v areálu u rybníků, dětský den na hřišti TJ, setkání se seniory
v sále Obecního domu.
• V srpnu: Fotbalový turnaj na hřišti TJ, lidová veselice na Vrablovci.
• 5. září: Slavnostní veřejná schůze v Obecním domě. Na programu byly:
– slavnostní schůze zastupitelstva obce s projevem starosty Mgr. Petra Kolarze,
– předání pamětních listů zasloužilým občanům bývalým starostům p. Osvaldu Mušálkovi
a Ing. Bernardu Lukášovi, dále bývalému ludgeřovickému učiteli panu Bernardu Šoferovi.
Pamětní list měl být předán také bývalému dlouholetému faráři p. Dominikovi, ten však pro
nemoc nepřijel,
– představení nové, krásné a velké knihy o obci „Ludgeřovice v sedmi staletích“ historiků Viléma a Magdy Plačkových (vydavatel Obecní úřad Ludgeřovice, 373 stran, stovky fotografií,
přílohy Adolf Vjačka – Vyprávění o rodné obci, Tomáš Grim – Ludgeřovice na starých mapách, náklad 1500 výtisků),
– promítnutí úryvků z videa o obci a o nezapomenutelném faráři p. Dominikovi.
Sál obecního domu byl zaplněn do posledního místa, vlály prapory – obecní, hasičský, havířský,
u nich v uniformách stáli v pozoru urostlí, zdraví, mladí hasiči a celoživotní těžkou prací v dole
poznamenaní havířští důchodci. Jednotlivé body programu zahajovaly fanfáry. Atmosféra v sále
byla krásná, důstojná, jak se na takovou akci patří. Před ukončením oficiální části programu byly
všem přítomným v sále rozdány skleničky s vínem, všichni společně si připili na zdar obce Ludge22
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řovice. Program pokračoval prohlídkou výstavy dokumentů a fotografií z historie obce, prodejem již
zmíněné knihy o obci, její autoři ji kupujícím podepisovali. Za večer se jich prodalo několik set. Při
cimbálové muzice, se skleničkami vína v ruce, se krásně v mnoha hloučcích diskutovalo ještě několik
hodin. Nelze říci nic jiného, než, že se akce opravdu vydařila.
• 29. září: Velký koncert Marie Rotrové v sále Obecního domu. Jako host jejího koncertu vstupoval pan Jaroslav Wykrent, doprovázeli je dva muzikanti (el. varhany, kytara). Pro všech
250 posluchačů připravili opravdu krásný večer plný hezkých písniček a příjemného povídání. Marie Rotrová byla půvabná jako vždy, zpívala krásně. Pan Wykrent (autor textů
řady písniček Marie Rotrové) veřejně vystupoval po dvouleté přestávce způsobené těžkou
mozkovou příhodou. Na podium přišel ztěžka o holi, po vystoupení odcházel zjevně vyčerpaný, celé jeho vystoupení však bylo naprosto perfektní, vtipné, pohodové. Na konci koncertu
měli oba veliký aplaus, několikrát přidávali. Poslední dva dny před koncertem však byly pro
pořadatele infarktové. Marie Rotrová byla v Americe, pohybovala se v prostoru právě řádícího hurikánu, spojení s ní nebylo možné, byla prakticky nezvěstná, nikdo nevěděl, jestli se
jí podaří do Ludgeřovic včas dorazit. Dvacet čtyři hodin před koncertem její letadlo dosedlo
na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Jiným letadlem pokračovala do Prahy, kde ji čekalo
nemilé překvapení, nemohla svým autem vyrazit do Slezska, protože ulice před garáží byla
rozkopaná. Použila auto z půjčovny, dojela do Ostravy, kde přibrala pana Wykrenta, do
Ludgeřovic dorazila včas. Mezitím se v sále obecního domu narychlo řešil technický problém.
Technici spustili zvukové a světelné aparatury a všechny jističe v sále vypadly. Narychlo bylo
nutné sehnat elektrikáře, který vyměnil jističe za silnější. Všechno dobře dopadlo, koncert byl
jedním z vrcholů oslav výročí obce.
• 4. a 5. října: Velká výstava ludgeřovického svazu zahrádkářů. Bylo se opravdu na co dívat.
Aranžmá výstavy navržené profesionálem panem Kornerem bylo jedinečné, provedení obětavými členy svazu perfektní.
• 19. října: Slavnostní mše v kostele celebrovaná biskupem ostravsko – opavské diecéze Mons.
Františkem Václavem Lobkowiczem, za účasti dalších kněží, kteří v Ludgeřovicích působili.
Mezi hosty byli poslanec parlamentu ČR Ing. Krajíček, zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Carbol, primátor města Ostravy Ing. Zedník, starosta města Hlučína pan Adamec, starostka obce Šilheřovice Mgr. Janoschová, starosta obce Hať pan Kotlář, starosta obce
Markvartovice pan Pastrňák, Starosta městské části Petřkovice pan Dřevjaný. Při mši předal
starosta obce Ludgeřovice Mgr. Kolarz p. Dominikovi pamětní list. Kostel byl zcela naplněn,
slavnostní atmosféra gradovala při proslovech pana biskupa a p. Dominika.
• V listopadu: krmášová slavnost v Obecním domě se zabíjačkou a hlučínskými koláči.
• V prosinci: vánoční koncert v kostele.
Kniha „Ludgeřovice v sedmi staletích“ měla mezi občany velký úspěch. Do konce roku se prodala
více než polovina nákladu. Kniha byla často kupována jako vánoční dárek, desítky exemplářů
odeslali občané svým příbuzným do zahraničí.
U příležitosti výročí obce byl také vydán první řádný orientační plán Ludgeřovic. Už bylo
načase.
Počasí
Na Nový rok ráno bylo –20 °C, mrazy mezi –15 °C až –20 °C se opakovaly od 5. do 14. ledna,
1., 2., 12. až 14. února. Sněhu moc nebylo, už 4. ledna při oblevě úplně zmizel a pořádně už nenapadl.
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V březnu klesly ráno teploty nejníže na –10 °C (7. a 22. III.) nejvýše ve dnech 24. až 28. III.
na +18 °C. První bouřka byla 28.III., po ní se prudce ochladilo.
První polovina dubna byla chladná s ranními teplotami často pod nulou a denními do +10oC.
Druhá polovina byla teplá, ráno kolem +10 °C, v poledne 20 °C až 27 °C. Pršelo málo. Vysoké
teploty a sucho pokračovalo i v květnu s krátkou přestávkou v polovině měsíce, kdy bylo v poledne
kolem +10 °C.
Celý červen byl horký a suchý, několikrát šly teploty nad +30 °C. Obdobné to bylo i v červenci
a v srpnu. Ochladilo se až 31. srpna na +18 °C.
Sucho pokračovalo i v září, kdy se ještě teploty ve dnech 19. až 23. IX. dostaly ke +30 °C. 24.IX.
se konečně pořádně rozpršelo a teploty klesly pod +20 °C.
V říjnu teploty postupně klesaly, první mrazík byl 14.X. 24.X byly poprvé zamrzlé kaluže
a i v poledne se teploty držely po několik dnů těsně nad nulou. První sněhový poprašek 26.X.
Listopad byl poměrně teplý. Prvního bylo v poledne +2 °C, další dny kolem +10 °C s přestávkou
ve druhé dekádě s ranními mrazíky kolem –5 °C a s poledními teplotami kolem nuly.
Pátého prosince přišlo první ochlazení s teplotami v noci až –8 °C a s poledními kolem nuly.
Takové počasí vydrželo až do konce roku, jen ve dnech vánočních svátků se teploty celý den držely
pod nulou, ráno až –10 °C. V noci ze 14. na 15. byla bouřka a po ní napadla první souvislá sněhová
pokrývka.
Rozruch kolem myslivců
Změna z roku 2003 (59/2003 Sb.) zákona o myslivosti (449/2001 Sb.) vyvolala nové utváření
honiteb a honebních společenství. Změnu zákona podcenili členové mysliveckého sdružení „Ostříž“,
kteří už od šedesátých let minulého století obhospodařovali rozsáhlou honitbu, postavili si v ní svépomocí známý areál s chatou Ostříž, kde pořádali letní karnevaly, kde v zimě končily hony. Jejich
zaváhání při vyřizování honebního společenství podle změněného zákona využila jiná skupina
myslivců z řad zavedených a dravých podnikatelů, ta prostor honitby dosud obhospodařované sdružením „Ostříž“ získala pro sebe. „Ostřížákům“ zbyla jen chata a flinty, se kterými ovšem nesmí do
lesa. Jejich naštvání je veliké.
Referendum o přistoupení do Evropské unie
Konalo se ve dnech 13. a 14. června. V Ludgeřovicích se referenda zúčastnilo 2064 občanů, tj.
54,5 % všech oprávněných voličů. Pro vstup do EU se vyslovilo 1667 občanů, tj. 83,5 %, proti se
vyslovilo 329 občanů, tj. 16,5%. Výsledky referenda Ludgeřovice nijak nevybočily z celorepublikových výsledků. V příštím roce tak Česká republika vstoupí definitivně do Evropy.
Zastupitelstvo opět odmítlo obecní policii
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 5. března nebyl schválen návrh obecní rady na
uzavření smlouvy, podle níž by na území obce působila Městská policie Ostrava s cílem zvýšit
bezpečnost a veřejný pořádek v obci. Pro schválení návrhu chyběly dva hlasy. Po několikáté se
opakovala situace z minulých let. Vypadá to, že většina členů obecního zastupitelstva nevěří
v efektivnost působení obecní či městské policie. Policejní dohled by v současné poněkud splašené době nebyl na škodu a jistě by pomohl ke zvýšení bezpečnosti na cestách, k většímu respektu
k životnímu prostředí, ke snížení kriminality. Bohužel policajt je stále chápán jako ten, kdo
otravuje, buzeruje, pokutuje.
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Změny v obecním zastupitelstvu a v obecní radě
V průběhu roku se svého mandátu vzdali Ing. Martin Kusyn (místostarosta a radní), a Ing.
Tomáš Chorovský. Mandátu se pak vzdal i první náhradník za Ing. Chorovského, Ing. Jiří Klapec.
Novými členy zastupitelstva se pak stali Ing. Josef Važík a Ing. Ladislav Ráček. Novou členkou
obecní rady byla zvolena Mgr. Helena Pipreková. Zastupitelsvo rozhodlo, že nový druhý místostarosta již nebude volen.
Z obecního úřadu
Matrika, ohlašovna
Matrika eviduje v tomto roce celkový počet uzavřených manželství 46, z toho civilních 13
a církevních 33. Celkový počet narozených dětí je 38, úmrtí 62. Nejstaršími občany byli Josef Štefek
a Alfons Bohm, oba měli letos 98 let. Pan Josef Štefek zemřel 1.11.2003.
Komise sociální a zdravotní
Komise rozdělila sociálně potřebným, těžce zdravotně postiženým občanům v roce 2003 celkem
30 tis. Kč. Příspěvek obdrželo 5 občanů.
Komise pro projednání přestupků
Komise řešila v roce 2003 43 přestupků, z toho 3 přestupky proti veřejnému pořádku, 8 přestupků proti majetku, 30 přestupků proti občanskému soužití, 2 přestupky proti pořádku ve státní
správě.
Stavební úřad
Stavební úřad vydal v roce 2003 12 územních rozhodnutí, 5 stavebních povolení pro plynofikaci rodinných domků, 52 ostatních stavebních povolení. Kolaudováno bylo 25 plynofikací rodinných
domků a 41 jiných staveb.
Rozpočet obce
Obec v roce 2003 hospodařila takto:
Příjmy

tis. Kč.

daně z podnikání

10 343

daně z nemovitostí

867

ostatní daně

15 078

dotace státu a obcí

14 088

správní poplatky

149

financování

11 364

prodej majetku

8 644

ostatní příjmy

4 200

Příjmy celkem

53 369
25
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Výdaje

tis. Kč.

údržba komunikací + investice

3 497

dopravní obslužnost

537

odvádění a čištění odpadních vod

mateřské školy (vč. platů učitelů, zasíl. přes rozp. kraje)

základní školy (vč. platů učitelů, zasíl. přes rozp. kraje)
bytové hospodářství
veřejné osvětlení

96

2 337

14 456
1 409

1 147

činnost místní správy

6 911

svoz odpadů, údržba zeleně

2 618

sociální výpomoc občanům

15

ostatní činnosti

8 982

Výdaje celkem

42 005

Zápis do kroniky zpracoval kronikář Ing. Adolf Vjačka

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – březen 2019
Anna Kocurová
Alfons Návrat
Hildegarda Fojtíková
Jaroslava Antoniová
Edeltrauda Dvorská
Rozemarie Opluštilová
Annemarie Fitzková
Anna Robenková
Ingeborg Ondrušová
Gertruda Fišerová

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

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Vítání občánků
Vážení rodiče,

v sobotu 27. dubna 2019 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 10. dubna 2019.

Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Sobota 13. 4. 2019

Parkoviště u Obecního úřadu Ludgeřovice	  8:00 hod. – 11:00 hod.
Prostranství u rybníka č. 5 (pod Finskými domky) 12:00 hod. – 15:00 hod.
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SPORT
Ludgeřovická patnáctka pohledem kronikáře

2. března se uskutečnil jubilejní 10. ročník tohoto oblíbeného 15km přespolního
běhu z hřiště TJ Ludgeřovice po návsi, přes Petřkovice, přes Černý les do Šilheřovic a zpět. Obloha byla zamračená, teplota těsně nad nulou. Účastníků běhu je rok
od roku více, jinak tomu nebylo ani letos. Jejich zaparkovaná auta zaplnila velkou
část louky u hřiště. Kromě hlavního závodu se konaly i další 4 doprovodné běžecké
soutěže:
- V 9.00 hod. start 22 účastníků chodeckého závodu s hůlkami Nord Walking
po stejné trati jako hlavní běh.
– V 9.55 hod. start 3 účastníků běhu se psy po stejné trati jako hlavní běh.
– V 10.00 hod. start 172 účastníků hlavního běhu L15.
– V 10.05 hod. start 11 účastníků kondičního 3 km běhu po návsi.
– V 10.30 hod start běhu dětí do 10 let kolem hřiště.
V hlavním běhu zvítězil Martin Ocásek z Krnova se startovním číslem 8 v rekordním čase 0:51:25, druhý byl Jan Zemaník z klubu Salomon s číslem 7 v čase
0:52:12, třetí Jiří Pytlík z klubu MK Seitl Ostrava s číslem 9 v čase 0:53:55.
První žena v cíli Petra Pastorová z klubu MK Seitl Ostrava s číslem 10 doběhla
na 14. místě s časem 0:59:54.
Prvním běžcem z Ludgeřovic byl na 15. místě Radomír Březina s číslem 67
v čase 1:00:01. Celkem bylo z Ludgeřovic 17 účastníků, z toho 4 ženy.
Nejmladšímu běžci bylo 20 let, nejstaršímu 76 let. Kromě celkové výsledkové
listiny byly zpracovány i výsledky ve věkových skupinách, 5 u mužů a 2 u žen.
Akce L15 byla po 12. hodině ukončena slavnostním vyhlášením celkových vítězů i vítězů v jednotlivých věkových
kategoriích i v doprovodných bězích,
byly rozdány poháry
a drobné ceny.
Závod L15 se každým rokem zrychluje, počet běžců
roste a výsledné časy
se zkracují. V prvním ročníku bylo na
startu 49 běžců a čas
vítěze byl proti letošnímu o 3 minuty delší. Letošní běžecká
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sezona se teprve rozbíhá, závod L15 je náročný a tak někteří účastníci, kteří se
běhu nevěnují naplno nebo ještě nemají dost natrénováno, přibíhali do cíle hodně
unavení.
Letošní L15 byla vydařená, organizátory z Běžeckého klubu Ludgeřovice zkušeně připravená sportovní akce, jejím partnerem byla zejména obec Ludgeřovice.

AV.

Ludgeřovická patnáctka pohledem pořadatelů

Letos se uskutečnil již 10. ročník našeho veřejného běžeckého závodu Ludgeřovická patnáctka. Během devítileté historie se na Start postavilo celkem 1042 běžců
ve všech věkových kategoriích. V roce 2010 se začalo s patnáctkou, a postupem
času se připojil kondiční běh na tři kilometry, závody pro děti v různých délkách
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trati dle věku, nordic
waking a loni dokonce
patnáctku absolvovali běžci se psy. Devět
předchozích ročníků
nás provázelo různorodé počasí. Třeskuté
mrazy, ledovka, sněžení, ale i jarní teploty
se sluníčkem v zádech.
Jak se střídá počasí, tak
i na metu nejvyšší dosáhl vždy jiný závodník. V celé devítileté
historii se nestalo, aby někdo zvítězil dvakrát. Proto jsme se rozhodli, nabídnout
všem devíti vítězům startovné zdarma a postavit je na start našeho desátého ročníku vedle sebe.
Letošního závodu se zúčastnilo celkem 233 běžců z Čech, Slovenska, Británie
a sousedního Polska. Obrovskou radost nám udělala veliká účast dětí, všech věkových kategorií a různých délek trati. Nejmladšímu běžci, který běžel trasu na
hřišti, byly pouhé dva roky. Tomu nejstaršímu na hlavní trati bylo dokonce 74 let,
to si zaslouží náš respekt a uznání. V hlavním závodě bylo 172 běžců a tam si
to mezi sebou rozdali vítězové posledních třech ročníků. Z vítězství se nakonec
radoval Martin Ocásek z Krnova, který doběhl v čase 51:25 a stanovil tak nový
traťový rekord. Nejlepším z našich byl Radomír Březina, kterému o kousek uteklo
pokoření magické hranice jedné hodiny, a v čase 1:00:01 si doběhl pro stříbro ve
své kategorii. Mezi ženami v závodě Nordic Walking byla nejrychlejší Gabriela
Prchalová v dresu Běžeckého klubu Ludgeřovice.
Každý, kdo zvládl trasu dlouhou patnáct kilometrů, dostal pamětní medaili,
limonádu nebo nealkoholické pivo a vyhlášenou klobásu z udírny.
Tento závod by se
nemohl uskutečnit bez
podpory všech našich
sponzorů,
partnerů
a Obce Ludgeřovice,
která věnovala sportovní poháry. Všem za to
moc děkujeme a budeme
rádi, když nám zachovají svou přízeň i na startu
té druhé desítky našeho
tradičního závodu.
Martin Popek
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1. kolo ligy mladších a starších žáků ve vzpírání

V sobotu 16. března proběhlo v Havířově 1. kolo ligy mladších a starších žáků ve vzpírání s účastí mladých vzpěračů z SKV Ludgeřovice ve složení Petr Blahut, Jan Tchurz a Petr
Porvalík. V celkovém hodnocení z 21 mladších žáků obsadil Jan Tchurz 3. místo. Družstvo
SKV Ludgeřovice vybojovalo 5. místo ze sedmi družstev.
Mladým vzpěračům blahopřeji k předvedeným výkonům a osobním rekordům:
Petr Porvalík (2007, os.hm. 32,0 kg) trh 14 kg, nadhoz 18 kg, dvojboj 32 kg
Petr Blahut (2008, os.hm. 67,7 kg) trh 28 kg, nadhoz 38 kg, dvojboj 66 kg
Jan Tchurz (2007, os.hm. 55,1 kg) trh 37 kg, nadhoz 48 kg, dvojboj 85 kg
Pořadí po 1. kole:
1. SKV Bonatrans Bohumín
2. SKV Baník Havířov A
3. SKV Horní Suchá
4. TŽ Třinec
5. SKV Ludgeřovice
6. SK CWG Bohumín
7. SKV Baník Havířov B
Oldřich Tchurz, trenér

INZERCE

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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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
775 560 455

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

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

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

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

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