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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

celá řada z Vás se na mne obrátila v souvislosti s umístěním nových laviček podél
ulice Hlučínská mezi zastávkami hromadné dopravy Kostel a Motel taxi. Zatímco zejména starší občané instalaci laviček s povděkem vítali, docela mne překvapila řada negativních reakcí, proč vlastně lavičky umísťujeme podél frekventované cesty, že na nich
budou sedět maminky s dětmi nebo mládež a dělat nepořádek, kravál apod. Musím
říci, že lavičky určitě nemají sloužit k vysedávání maminek s dětmi, na to je chodník
podél cesty skutečně tím nejméně vhodným místem a proto jsme také stavěli dětské
hřiště. Lavičky si vyžádali zejména starší lidé, protože nikde se kolem cesty nedá posadit a chvilku si odpočinout. V letošním horkém létě se, bohužel, stalo, že přímo na
chodníku vlivem horka několik starších lidí zkolabovalo. A přitom by právě chvilka
odpočinku na lavičce mohla výrazně pomoci…
Poměrně značným problémem, který v poslední době řešíme ve spolupráci se společností OVAK Ostrava, je zvyšující se množství vlhčených ubrousků ve splaškové
kanalizaci. Tyto ubrousky zřejmě někteří občané používají na WC místo toaletního
papíru. Ubrousky se však, na rozdíl od toaletního papíru, v kanalizaci nerozloží,
navíc se na ně nabaluje další tuhý odpad, jako vlasy nebo ztuhlý tuk a společně pak
ucpávají kanalizaci. Všechny Vás proto upozorňuji, abyste tyto ubrousky do WC
nesplachovali! Věřím, že jde o pouhou neznalost a nedostatek osvěty.
Sobota 11. 11. 2017 se stala v naší obci dnem skutečně povedených akcí. V dopoledních hodinách pořádal Běžecký klub Ludgeřovice veřejný běžecký závod Ludgeřovická
krosová 10. Počasí skutečně přálo a na trati se objevilo téměř 90 účastníků. Musím
vyzdvihnout skvěle připravený závod i zázemí, které si všichni zúčastnění pochvalovali. Jak vidno, v Ludgeřovicích díky aktivitám našich běžců vznikl po tradiční jarní Ludgeřovické 15 již druhý zajímavý závod. V 17 hodin pak množství návštěvníků
zcela zaplnilo náš kostel. Kdo si nechal ujít koncert Hradišťanu, může jen litovat.
Troufám si říci, že tohle byl jednoznačně letošní koncertní vrchol. Velké poděkování patří zástupcům naší Římskokatolické farnosti a zejména pak našemu jáhnovi
Zdeňkovi Uhrovi, který dokázal svůj nápad navzdory všem peripetiím dotáhnout
až do úspěšného konce.
I v prosinci nás čeká celá řada akcí, nyní již směřujících k Adventu a Vánocům. Ať
to jsou Vánoční trhy a následně rozsvícení Vánočního stromu v sobotu 2. 12., Adventní
koncert dne 10. 12., nebo Vánoční mše J. J. Ryby v úterý 26. 12. Všechny mají jedno
společné – je to čas klidu a pohody v kruhu svých blízkých, trocha uklidnění a zastavení se od celoročního shonu. Užijme si je tedy společně. Děkuji Vám – spolupracovníkům, zastupitelům, zaměstnancům obce i občanům za letošní spolupráci a přeji Vám
všem krásné prožití nadcházejících svátků vánočních, úspěšný vstup do Nového roku
a vše nejlepší v roce 2018.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice
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VOLBY
Výsledky voleb v Ludgeřovicích
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 ve
dnech 20. a 21. října 2017 bylo voliči v obci Ludgeřovice odevzdáno
2 527 obálek, platných hlasů bylo
2 511. Volební účast v obci byla
63,35 %.
Strany, které získaly největší procento hlasů:
1. ANO 2011
36,99 %
2. SPD – T. Okamura
12,98 %
3. ČSSD
10,15 %
4. ODS	  8,96 %
5. KDU ČSL	  7,88 %
6. Česká pirátská strana	  7,44 %
7. KSČM	  4,97 %

volební okrsek č. 3
foto: AV.

VB.
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KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
V knihovně zase jednou strašilo…
Ne, nebojte se! To jen v naší
obecní knihovně probíhala další
z knihovnických lekcí s názvem
Záhady a tajemství kolem nás.
Besedy se zúčastnili žáci obou
7. tříd základní školy. Vyprávěli
jsme si o různých záhadách, které
nemůžeme vysvětlit nebo pochopit pouhým rozumem. Četli jsme
si také ukázky z knih Arnošta
Vašíčka – Na lovu záhad a Setkání s tajemnem.
Na závěr besedy dostaly děti
badatelský úkol v tomto znění:
O každém místě na světě koluje alespoň jedna strašidelná
historka. Co se traduje u vás, ve vaší rodině, ve vašem městě? Poptej se příbuzných, sousedů
nebo místního kronikáře a zaznamenej alespoň jeden hrůzostrašný příběh, který se údajně
udál ve tvém okolí. Pokus se rozhodnout, zda jde o čistý výmysl, zkreslený popis toho, co se
snad stalo, nebo nějaký jev, který si nedovedeme vysvětlit.
Jana Baránková, knihovnice

Kalendář akcí
2. 12. 2017
Vánoční trhy (Obecní dům)
2. 12. 2017
Rozsvícení vánočního stromu (Menšíkové louka)
3. 12. 2017
Mikulášská nadílka pro děti (chovatelský areál Ludgeřovice)
7. 12. 2017
Vánoční jarmark (Charitní domov sv. Mikuláše)
8. 12. 2017	Mikulášská nadílka pro děti SDH Ludgeřovice
(prostory nad hasičskou zbrojnicí)
9. 12. 2017	Mikulášská nadílka Klubu turistů Ludgeřovice
(areál hřiště TJ Ludgeřovice)
9. 12. 2017	Mikulášská nadílka Klubu důchodců Ludgeřovice
(sál Obecního domu)
10. 12. 2017
Adventní koncert (kostel sv. Mikuláše)
10. 12. 2017
Mikulášská nadílka ČČK Vrablovec (Hostinec na Vrablovci)
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13. 12. 2017	Mikulášská nadílka Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
13. 12. 2017
Zasedání zastupitelstva obce (sál Obecního domu)
26. 12. 2017
Koncert – Vánoční mše J. J. Ryby (kostel sv. Mikuláše)
26. 12. 2017
Štěpánská zábava (sál Obecního domu)
6. 1. 2018
Obecní ples (sál Obecního domu)
9. 1. 2018	Tři králové v Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
12. 1. 2018
1. kolo volby prezidenta ČR
13. 1. 2018
1. kolo volby prezidenta ČR
17. 1. 2018	Výroční schůze Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
19. 1. 2018
Ples mladých (sál Obecního domu)
20. 1. 2018
Školní ples (sál Obecního domu)
21. 1. 2018
Dětský maškarní ples MŠ Hlučínská (sál Obecního domu)
23. 1. 2018	Výroční schůze Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
26. 1. 2018
příp. 2. kolo volby prezidenta ČR
27. 1. 2018
příp. 2. kolo volby prezidenta ČR
27. 1. 2018
Farní ples (sál Obecního domu)

Minifestival pěveckých sborů
Minifestival pořádala 22. října
Římskokatolická farnost Ludgeřovice v chrámu sv. Mikuláše
u příležitosti oslav 110. výročí
posvěcení našeho kostela pod názvem CANTATE DOMINO.
Na festivalu se představili: Chrámový sbor Ludgeřovice, Komorní
sbor Canticum Novum Petřkovice, Chrámový sbor sv. Matouše
a sv. Hedviky Hať a Dětský pěvecký sbor Ondrášek ZUŠ Nový
Jičín
Nejznámější je soubor z Nového Jičína, nemalé úspěchy má také
soubor z Hati. Např. soubor Ondrášek často spoluúčinkuje při koncertech vážné hudby.
Posluchačů přišlo asi 250, koncert měl u nich velký úspěch. Byla to další vydařená akce
pořádaná u příležitosti oslav 110. výročí posvěcení kostela.
AV.
5
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Nezapomenutelný zážitek s Hradišťanem
11. listopadu se v našem
kostele, jako součást oslav
110. výročí posvěcení našeho
chrámu sv. Mikuláše, uskutečnil krásný koncert, který
pořádala Římskokatolická
farnost Ludgeřovice. Záštitu nad koncertem převzali
1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr.
et Mgr. Lukáš Curylo a starosta naší obce Mgr. Daniel
Havlík. Posluchačů byl plný
kostel. Přilákal je známý
soubor Hradišťan, založený
už v roce 1950, během jeho
historie se v něm vystřídala řada významných muzikantů a zpěváků. Od roku 1978 jej
vede Jiří Pavlica.
Sedm muzikantů a současně zpěváků Hradišťanu v čele s Jiřím Pavlicou na koncertu
hrálo a zpívalo celé dvě hodiny, klavírista Josef Folta také vyběhnul na kůr a krásně
rozehrál ludgeřovické varhany. Jejich repertoár vycházel z lidových písní i děl velikánů
vážné hudby, z písní s texty od českých básníků, duchovních písní i vlastních skladeb členů Hradišťanu, vše
v jejich pro tento soubor
typické úpravě, která trochu připomíná slovácký
folklor. Slovem skladby
uváděl Jiří Pavlica. Byl to
nezapomenutelný
zážitek poslouchat hru těchto
muzikantů, s jakou noblesou hrají, zpívají, střídají
hudební nástroje, jako by
stále volně improvizovali. Posluchači byli nadšeni a nakonec aplaudovali
vestoje.
AV.

Slavnostní mše svatá
U příležitosti 110. výročí posvěcení našeho kostela se 19. listopadu konala slavnostní
mše svatá. Kostel byl plný věřících, celebroval biskup ostravsko-opavské diecéze Mons.
6
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František Václav Lobkowicz, OPraem. Mši
v přímém přenosu
vysílala televize Noe.
Biskup ve svém proslovu k věřícím mimo
jiné zdůraznil potřebu
pomáhat potřebným,
kterých je kolem nás
hodně a uvedl řadu
příkladů lidí, kteří
takto nezištně pomáhali a pomáhají.
Na konci mše farář
Mgr. Václav Koloničný poděkoval otci biskupovi za to, že přijal
pozvání do Ludgeřovic a také všem, kteří svou prací a pomocí přispívají k tomu, že je náš kostel dobře
udržovaný a stále připravený pro bohoslužby.
AV.
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Vstupné dobrovolné.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
3. místo v krajském finále ve stolním tenise
7. listopadu se konalo krajské finále ve stolním tenise, do kterého se
naši žáci probojovali jako nejlepší
škola okresu Opava. V tomto finále
se sešly nejlepší týmy jednotlivých
okresů Moravskoslezského kraje.
Hrálo se systémem každý s každým a naši žáci se dokázali po vyrovnaných soubojích probojovat až
na bednu a obsadit krásné 3. místo.
Nejlepší školou kraje se stala zaslouženě ZŠ Kozlovice. Všichni členové
jejího družstva jsou zároveň hráči tamního sportovního klubu, což bylo na předváděné hře
znát. Každopádně je umístění na stupních vítězů pro naši školu velikým úspěchem a všem
žákům děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy!!

Mgr. Petr Stočes

Výstava v areálu ČSCH v Ludgeřovicích
V areálu ČSCH v Ludgeřovicích se 18. – 19. listopadu konala výstava papoušků,
která je svým rozsahem vystavovaných druhů ojedinělá v našem regionu, o čemž
svědčí i mezinárodní účast
chovatelů.
Děti
vyzdobily
svými obrázky areál chovatelů a nejkrásnější z nich byly
odměněny sladkostí. Každoročně umožňují členové klubu ČSCH v Ludgeřovicích
našim žákům zhlédnutí této
překrásné výstavy a tím vzbuzují zájem u mládeže o chovatelské dovednosti. Výstava zaujala nejen naše děti, ale i ostatní
návštěvníky.
Děkujeme pořadatelům za dobrou spolupráci a přejeme jim hodně úspěchů.
Ing. Marie Plačková,
ZŠ a MŠ Ludgeřovice
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Vyhodnocení sběru papíru
podzim 2017
Výsledková tabulka ve sběru papíru tříd – nižší stupeň
Umístění

Třída

Hmotnost kg na žáka

Nejlepší sběrač třídy

1. místo

2.B

218 kg

Hrubá Tereza 1 545 kg

2. místo

3.B

91 kg

Tyralíková Sára

3. místo

4.A

57 kg

Černý Sebastian 363 kg

531 kg

Výsledková tabulka ve sběru papíru jednotlivců – nižší stupeň
1.

Hrubá Tereza

2.B

1 545 kg

2.

Tyralíková Sára

3.B

531 kg

3.

Hahn Jakub

3.B

400 kg

Výsledková tabulka ve sběru papíru tříd – vyšší stupeň
Umístění

Třída

Hmotnost kg na žáka

Nejlepší sběrač třídy

1. místo

6.A

72 kg

Hořínová Žaneta 261 kg

2. místo

6.C

57 kg

Jureček Max

876 kg

3. místo

8.B

43 kg

Srníček Max

146 kg

Výsledková tabulka ve sběru papíru jednotlivců – vyšší stupeň
1.

Max Jureček

6.C

876 kg

2.

Nikola Tománková

6.A

414 kg

3.

Žaneta Hořínová

6.A

261 kg

Celkem: 17 427 kg
Děkujeme, že jste se aktivně zúčastnili sběru papíru
a výherním třídám gratulujeme.
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Vyhodnocení sběru kaštanů a žaludů
Výsledková tabulka ve sběru kaštanů a žaludů tříd – nižší stupeň
Umístění

Třída

Hmotnost kg na žáka

Nejlepší sběrač třídy

1. místo

3.A

80 kg

Kateřina Stuchlíková 1 023 kg

2. místo

2.B

16 kg

Anna Bajnarová

104 kg

3. místo

3.B

13 kg

Maxim Wrbka

200 kg

Výsledková tabulka ve sběru kaštanů a žaludů jednotlivců – nižší stupeň
1.

Kateřina Stuchlíková

3.A

1 023 kg

2.

Petr Vjačka

3.A

548 kg

3.

Marek Halenka

3.A

217 kg

Výsledková tabulka ve sběru kaštanů a žaludů tříd – vyšší stupeň
Umístění

Třída

Hmotnost kg na žáka

1. místo

7.A

13 kg

2. místo

6.B

3. místo

6.A

Nejlepší sběrač třídy
Ema Musálková

212 kg

7 kg

Klaudie Škrobálková

116 kg

5 kg

Kateřina Kastowská

53 kg

Výsledková tabulka ve sběru kaštanů a žaludů jednotlivců – vyšší stupeň
1.

Ema Musálková

7.A

212 kg

2.

Klaudie Škrobálková

6.B

116 kg

3.

Samuel Ratajský

7.A

68 kg

Celkem: 4 227 kg
Děkujeme, že jste se aktivně zúčastnili sběru kaštanů a žaludů. Výherním
třídám gratulujeme.

12

12 / 2017

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

SPOLKY
Setkání zástupců místních spolků
Vedení obce každým rokem na podzim svolává pracovní schůzku se zástupci ludgeřovických spolků. 23. října se řešilo vyúčtování dotací od obce na r. 2017 a podávání žádostí
o finanční dotace na r. 2018. Informace o konání schůzky byla zveřejněna i na stránkách
obce Ludgeřovice. Formulář k podání žádosti o dotaci je k dispozici na obecních stránkách
– www.ludgerovice.cz v rubrice Formuláře finančního úseku – Žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce. Žádost s přílohami se podává na podatelně Obecního úřadu Ludgeřovice
do konce roku 2017.
Informace o připravovaných akcích v obci jsou uvedeny v Kalendáři akcí na r. 2017
a r. 2018, který je zveřejněn na obecních stránkách v rubrice Kulturní akce.
Schůzky se zúčastnili: starosta Mgr. Daniel Havlík, místostarostka Ing. Alena Janošová,
ekonomka obce Ing. Jarmila Thomasová, vedoucí úseku správních činností Vlasta Bortlíková a referentka tohoto úseku Lenka Jurečková.
VB.

Betlémské světlo 2017
Stejně jako v loňském roce přinesou naši skauti Betlémské světlo do
naší obce. Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou.
Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista – Betlémě – symbolizuje myšlenku šíření předvánočního pokoje a míru. Tato novodobá
vánoční tradice vznikla v Rakousku v roce 1986, a odtud se rozšířila
do pětadvaceti zemí světa. Slavnostní předání Betlémského světla proběhne v pražské katedrále sv. Víta. Následně se pak začne světlo rozvážet vlaky do všech koutů republiky. Plamínek Betlémského světla si
budete moci vyzvednout již v průběhu čtvrtého adventního týdne tradičně v našem kostele
sv. Mikuláše, kam bude ludgeřovickými skauty slavnostně přinesen.
www.betlemskesvetlo.cz

Realizace nové skautské klubovny
Po dvou letech fungování se v našem skautském oddíle schází každý týden na schůzkách jednotlivých družin více než 50 dětí. Většinu
pravidelných schůzek během týdne realizujeme venku. Při nepřízni
počasí využíváme společenskou místnost v přízemí naší fary, což není
ke „skautování“ úplně optimální. Farnost nám pro naše účely nabídla
prostory v suterénu fary. Nabídku jsme přijali a rozhodli jsme se zde
společnými silami vybudovat do konce roku 2017 naši novou klubovnu. Přikládáme fotky stávajícího stavu a 3D vizualizaci očekávaného
výsledku.
Obracíme se na Vás rodiče, prarodiče a sympatizanty našeho skautského oddílu s velkou
prosbou. S realizací klubovny nám můžete nyní pomoci i vy, a to finančně. Za tímto účelem
13
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jsme ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara zřídili dárcovské konto pro Vaše
případné sponzorské dary a to na www.darujme.cz/projekt/1200562
Za všechny dary Vám ze srdce děkujeme. Vaši skauti.

Bc. Marek Schneider
www.skautludgerovice.cz

Uctění sv. Huberta, patrona myslivců
Tato každoroční tradiční akce, kdy členové Mysliveckého spolku Ostříž uctívají svého
patrona, se letos konala 22. října. Jako obvykle začala zpívanou děkovnou mší svatou v kos-
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tele sv. Mikuláše. Oltář byl po myslivecku vyzdoben, na kůru zpíval chrámový sbor a na
lesní rohy hráli studenti Vysoké lesnické školy v Brně. Mezi hosty byli starostové Ludgeřovic
a Markvartovic Mgr. Daniel Havlík a Ing. Pavel Myslivec.
Po mši svaté se v chatě Ostříž konalo setkání se slavnostním obědem. Podávala se výborná daňčí pečeně. Vzpomínalo se na ty, kteří už nejsou mezi námi. Hodnotila se současná
situace Mysliveckého spolku Ostříž, kterému už řadu let chybí vlastní honitba. Členové se
dostanou s flintou do lesa jedině, když jsou pozváni držitelem některé honitby v okolí. Za
tohoto stavu není jednoduché získávat nové mladé členy.
AV.

Soutěž klubů důchodců v bowlingu
25. října pozval Klub důchodců Ludgeřovice do Selského dvora v Ludgeřovicích
členy KD Vrablovec a Petřkovice. Každý
spolek utvořil soutěžní družstvo, ludgeřovičtí hráli v bílém, vrablovečtí v červeném a petřkovičtí v modrozeleném.
Vyhráli „bílí“ se ziskem 701 bodů, druzí
v červeném s výsledkem jen o 10 bodů
horším a třetí byli v modrozeleném s výsledkem 476 bodů. Pamětní poháry pro
družstva věnovala obec Ludgeřovice,
kapitánům družstev je předala místostarostka Ing. Alena Janošová.
Oblíbená soutěž důchodců v bowlingu
už má v naší obci tradici, účastníci si ji pokaždé řádně užívají.
AV.

Oslava ludgeřovického krmáše na Vrablovci
Členové Klubu důchodců Vrablovec letošní krmáš slavili ve Společenském domě
14. listopadu. Pozvání přijali i hosté, a to starosta Hlučína Mgr. Pavel Paschek, starosta Ludgeřovic
Mgr. Daniel Havlík a koordinátorka
komunitního plánování Hlučínska
Ing. Tereza Šimánková. Nemohly
chybět hlučínské koláče, zákusky
a krmášový řízek. Prostě správný
krmáš.
Člen klubu Josef Klapec, neformální vrablovecký kronikář a stále
velmi aktivní a činorodý člověk, se
10. listopadu dožil krásných 90 let. p. Josef Klapec
15

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

12 / 2017

K tomuto jubileu mu
srdečně
blahopřejeme. Při krmášové
oslavě sdělil členům
klubu (aby nebylo
jídla a pití najednou
příliš), že s nimi své
kulaté
narozeniny
oslaví ve Společenském domě na příští
schůzce klubu.
AV.

Beseda s Helmutem Šafarčíkem
Klub důchodců Ludgeřovice besedu uspořádal v sále Obecního domu
15. listopadu. Pan Helmut Šafarčík
přítomným promítl a komentoval
asi hodinové video ze svého více než
dvouměsíčního putování na motorce
v létě 2014 po trase Ukrajina – Rusko
– Kazachstán – Rusko – Mongolsko
přes Ulánbátar, opět a naposledy jel
do Ruska a k jezeru Bajkal do města
Irkutsk a zpět Ruskem, Litvou, Lotyšskem a Polskem, celkem necelých
20 000 km, z toho nemalou část po
prašných nebo blátivých cestách –
necestách, často v hustém dešti a teplotách do +10 ºC. Byly však i úseky cesty s teplotami blížícími se +40 ºC. Na břehu jezera Bajkal umístil desku s fotografií svého otce,
který vždy snil uvidět na vlastní oči Bajkal. Tento sen se mu však nesplnil. Na besedu
přinesl pan Šafarčík ukázat také řadu zajímavých fotografií z tohoto svého putování.
Byla to zajímavá a vydařená beseda.
AV.

Výstava v areálu ČSCH v Ludgeřovicích
XXVI. klubovou výstavu kanárů a exotického ptactva pořádal Spolek ČSCH Ludgeřovice a Klub chovatelů barevných a postavových kanárů K2 Ostrava jako mistrovství klubu.
Konala se ve dnech 18. – 19. listopadu v areálu ludgeřovických chovatelů, kteří mají pro
takové účely vhodný vlastní objekt, o který se pečlivě starají. Například letos odstranili už
16
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dosluhující budovu skladu a postavili
si sklad nový. Tento areál v současné
době používají především chovatelé
holubů a chovatelé kanárů.
O letošní klubovou výstavu kanárů
byl velký zájem, svědčilo o tom i plné
parkoviště aut před areálem a velký
počet návštěvníků ve výstavním sále.
28 vystavovatelů z MS kraje a také
z Polska a Slovenska vystavovalo celkem 376 ptáků. Odborná komise
všechny vystavované exempláře bodově
ohodnotila. Bodové hodnocení určilo
v jednotlivých kategoriích, u kanárů
např. podle barvy, umístění. Velmi úspěšný byl i ludgeřovický chovatel a současně předseda
klubu pan Arnošt Vraník. Jeho kanáři získali 2 první, 3 druhé a jedno třetí místo.
Výstavní sál byl, obdobně jako v minulých letech, zajímavě vyzdoben výkresy na téma
„ptáci“ od žáků naší základní školy. Postaráno bylo i o občerstvení. Připraven také byl přehledný katalog výstavy. Byla to vydařená, dobře připravená výstava.

AV.

Strojní služba
S nástupem nové éry vozidel u našich hasičů vznikly také oficiálně schůzky na údržbu techniky.
U místních hasičů působí dvě zánovní vozidla. S příchodem této nové techniky byla také
ustanovena strojní služba. Garantem byl zvolen p. Jakub Krenstetter. Ne, že by se předtím
nic neopravovalo. Ba naopak. Vždy byl ale na každou údržbu volen termín a bylo nutné se
domluvit a sejít. Na menší opravy, zkoušky a běžnou údržbu byl ale nyní zaveden první pátek
v měsíci. V tomto termínu se od šesté hodiny večerní koná měsíční schůze výboru SDH.
A protože někteří členové výboru jsou i ti zásahoví, scházejí se o hodinu dříve, aby provedli
právě zmíněnou údržbu techniky.
17
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Tato záležitost je většinou v rukou
našich strojníků. Na programu mají
celkem pernou hodinku. Při vchodu
do garáže je zavěšena tabule se zápisem
závad a poznámek. Závady všeho druhu se řeší dle potřeby a priorit tak, aby
byla technika výjezdu schopná. Je tedy
nutné nastartovat vozidla, zkontrolovat všechny kontrolky palubní desky.
Kontrolovat dobíjení obou vozidel, stav
paliva a ostatních náplní. Stav ujetých
km, zda vše sedí se zápisem v knize
jízd. Zkontrolovat, zda máme vodu,
pěnidlo. Zda funguje světelné i zvukové výstražné zařízení. Projít kabinu vozidel, upevnění předmětů, poškození a opotřebení.
Stav pneumatik a vzduchu v nich. Nutné je projít a odkalit kompresor, který cisternu doplňuje vzduchem. Případně u zablácených vozidel je nutná jejich očista. Služba kontroluje
i ostatní prvky výbavy. Např. všechna čerpadla, armatury, měřicí přístroje. Je nutná jejich
periodická zkouška, provoz a doplnění pohonných hmot.
Jak vidíte, i mimo mimořádné, nárazové opravy prostředků, zabere několika lidem běžná
kontrola opravdu celou hodinu. Hodina, která ale zmenšuje riziko nefunkčních zařízení při
případném výjezdu. Jistě, stát se to i tak může. Rozhodně by ale hasiči měli vědět, co v autech mají, že to funguje a tím pomoci. Samozřejmě veškerá údržba tohoto obecního majetku
probíhá zdarma, v rámci členství člena v jednotce místních hasičů.
Ing. David Lange, hasiči Ludgeřovice

ZAJÍMAVOSTI
Z obecní kroniky za rok 1987
4. ledna Čs. televize vysílala první vydání pořadu pro zahrádkáře Receptář Přemka Podlahy.
9. – 11. dubna byl v ČSSR na návštěvě generální tajemník KSSS Michail Sergejevič
Gorbačov. Mnozí si od návštěvy slibovali nastolení změn v politice KSČ k lepšímu, českoslovenští „zasloužilí“ soudruzi v čele s prezidentem republiky a prvním tajemníkem KSČ se
však k ničemu významnějšímu nezmohli.
4. května na sjezdu Čs. dramatických umělců vystoupil herec Miloš Kopecký a tvrdě
kritizoval liknavý přístup KSČ ke společenským změnám.
15. září se začal vyrábět automobil Favorit.
17. – 18. prosince na zasedání ÚV KSČ rezignoval z funkce prvního tajemníka Gustáv
Husák, nahradil ho Miloš Jakeš.
Během roku přibývaly zejména v centru Prahy velké demonstrace proti režimu, které byly
SNB rozháněny obušky, zatýkáním, vodními děly a slzným plynem.
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Zde je šikmým písmem doslovný opis podstatných částí zápisu v kronice obce Ludgeřovice za rok 1987 s poznámkami svislým písmem:
Každý rok přináší ve vnitřním životě i v mezinárodních vztazích hodně nového. Bylo tomu
tak i v roce 1987, který byl jedním z nejvýznamnějších období posledních let. Všechny události
roku bedlivě sledovali i občané naší obce a projevovali zájem o všechno nové, co rok přinesl. Byly to
především velké revoluční změny, které se uskutečnily v Sovětském svazu, ale téměř ve všech socialistických zemích. U nás byl předložen k veřejné diskusi všech pracujících návrh zákona o státním
podniku a družstevním podniku. Příspěvky k tomuto návrhu byly publikovány v denním tisku,
v rozhlase i televizi. Návrhy budou po upřesnění a doplnění předloženy zastupitelským orgánům
v příštím roce.
Událostí opravdu historického významu bylo podepsání dohody o likvidaci raket středního
a kratšího doletu. Dohodu podepsali nejvyšší představitelé Sovětského svazu a USA. Po svízelných
a obtížných jednáních byl učiněn první krok na cestě k úplnému odzbrojení. Přijetím plánu práce
a jeho obsahovou strukturou byly ve Vesnické organizaci KSČ vytvořeny podmínky k tomu, aby se
stranická organizace v průběhu roku zabývala stěžejními otázkami života v rámci své působnosti.
Ve stranické organizaci bylo evidováno 34 členů KSČ. V průběhu roku byla za kandidáta strany
přijata s. Anežka Robenková, tajemnice národního výboru. Členové organizace byli především
důchodci, neboť aktivní pracující byli členy KSČ v závodních stranických organizacích. Byli však
u místní organizace registrováni a zúčastňovali se též schůzí v místě bydliště. Bylo zde registrováno
207 komunistů. Výbor organizace byl sedmičlenný. Funkci předsedy zastával s. František Dlouhý,
zvolený ve volbách v roce 1986. Členské schůze se konaly pravidelně jednou měsíčně v zasedací síni
národního výboru. Schůze výboru byly svolávány pravidelně jednou za 14 dnů. Program schůzí
byl volen tak, aby v průběhu roku byly projednány všechny otázky ze života obce. Projednávala se
výstavba obce, činnost občanských organizací, místního výboru národní fronty, Sboru pro občanské
záležitosti a především plnění volebního programu NF a celoobecního závazku. Členové strany
– trvale nemocní, kteří se nemohli zúčastňovat členských schůzí, byli členy výboru navštěvováni
a při návštěvách byli informováni o práci organizace a o životě obce. Tato setkání měla příznivý
ohlas mezi staršími soudruhy. V průběhu roku se vzdal funkce člena výboru s. Petr Šafránek a byl
nahrazen s. Josefem Marcem. Stranické vzdělání bylo pořádáno před členskými schůzemi. Bylo
zaměřeno na současné dění ve světě a ve státě. Ve společenských organizacích pracovaly stranické
skupiny, které přenášely úkoly strany na činnost organizací a byly koordinátory všech akcí, které
společenské organizace zajišťovaly.
Místní výbor národní fronty byl složen ze zástupců všech společenských organizací působících
v naší obci. Zastoupeny byly obě politické strany a to VO KSČ a Čs. strana lidová. Dále měly
zastoupení obě organizace požárníků a Čs. červeného kříže, ZO Svazarm, SSM, Svaz invalidů,
Tělovýchovná jednota, Svaz chovatelů, Svaz zahrádkářů, ROH základní školy, Dohlížecí výbor
Jednoty, Čs. svaz žen a Myslivecké sdružení Ostříž. Dosavadní činnost místního výboru ukázala
nutnost výměny některých členů. Na výzvu místního výboru připravily společenské organizace
nové návrhy na zastoupení v tomto důležitém orgánu, především za ty členy, kteří v posledním
období se nezúčastňovali činnosti v MV NF. Pro onemocnění odešel z funkce s. Jaromír Vondrů.
Novým předsedou byl na zasedání tohoto orgánu zvolen s. Josef Konečný, člen Svazu zahrádkářů.
Svaz zahrádkářů patří již po několik období mezi velmi dobře pracující organizace v naší obci.
Zajišťoval pro své členy, ale i pro ostatní občany naší obce, sadbu a semena k výsadbě na svých
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zahrádkách. V průběhu roku prodala organizace 150 q raných brambor k výsadbě, 185 kg cibule
sazečky, 45 kg výsadbového česneku a ovocné stromky v hodnotě 8 550 Kčs. Další neméně důležitou
činností byl provoz v místní moštárně. V průběhu roku byla moštárna napojena na veřejný vodovod a byla zde položena kanalizace k odvodu odpadových vod. Za celou kampaň bylo zpracováno
11 000 kg ovoce, což při menší úrodě jablek v roce 1987 je výkon velmi dobrý. Do moštárny docházeli i pěstitelé ze sousedních obcí. Drobní zahrádkáři využívali též služby zajišťované organizací,
jako orbu malotraktorkem, postřikovače stromů před škůdci a sekačku na sečení trávy.
Oblíbené jsou mezi zahrádkáři zájezdy pořádané organizací. V roce 1987 byly organizovány 3 zájezdy na jižní Moravu, kde byla navštívena zemědělská družstva pěstující vinnou révu
a ovocné stromky. Beseda s pracovníky těchto družstev byla pro zahrádkáře velmi užitečná. Dobře
byly navštěvovány i přednášky o pěstování zeleniny a ovocných stromků zajišťované organizací
nejen pro své členy, ale i pro veřejnost.
Tělovýchovná jednota oslavila v roce 1987 40. výročí založení. K tomuto významnému výročí
vydala organizace brožurku, ve které zhodnotila činnost za celé období. Na slavnostním zasedání
svolaném k tomuto účelu, byla zakládajícím a zasloužilým funkcionářům předána čestná uznání.
Oddíl kopané měl tři družstva. Družstvo žáků hrálo v soutěži města Ostravy, družstvo dorostenců hrálo městský přebor Ostravy a družstvo mužů soutěžilo v přeboru města Ostravy. Šachisté hráli okresní přebor okresu Opava. Stolní tenisté soutěžili rovněž v okresní soutěži opavského
okresu. Oddíl základní a rekreační tělesné výchovy zvyšoval stále počet zájemců. Oblíbena byla
Ludgeřovická padesátka pořádaná v rámci celostátní soutěže. Trať byla vedena z hřiště TJ přes
šilheřovický les do Šilheřovic a zpátky. Zúčastnili se jí sportovci z různých částí kraje i mimo kraj.
Fotbalová utkání byla hrána na hřišti u státního statku, utkání stolního tenisu v budově základní
školy a šachisté hráli svá utkání v kabinách na hřišti. Před zahájením sezony připravili fotbalisté
zimní turnaj v kopané, v letních měsících rovněž turnaj žáků, dorostenců a dospělých. V měsíci
lednu se uskutečnil turnaj neregistrovaných občanů ve stolním tenisu.
Svaz chovatelů pořádal své akce ve výstavním areálu u bývalého nádraží. Konaly se zde výstavy hospodářských zvířat, kde vystavovali i chovatelé z jiných obcí. Výstavy byly občany hojně
navštěvovány. Některé byly spojené s prodejem hospodářského zvířectva. Oblíbené byly též zábavné večery pořádané organizací s opékáním makrel. Na výroční členské schůzi byl předsedou zvolen
s. Erich Vraník.
Svaz požární ochrany pracoval v naší obci, ale také v osadě Vrablovec. Členové organizací obou
požárních sborů mají zásluhu na tom, že v roce 1987 byla otevřena požární zbrojnice s kulturní
místností, kde se již konaly první svatební hostiny a oslavy jubilantů. Zásluhu na tom, že v roce
1987 nevypuknul požár, mají požárníci, kteří prováděli preventivní prohlídky ve všech domech
v naší obci. Funkci předsedy v Ludgeřovicích zastával s. Alois Lange a na Vrablovci s. Erich Važík.
Také Čs. červený kříž měl organizaci v naší obci a druhou v osadě Vrablovec. Obě organizace se
zaměřily na zdravotnické přednášky pro široký okruh občanů a také na kurzy v rámci školení CO.
Již tradičně měly dobře zajištěné plesy i zájezdy pořádané pro své členy. Předsedkyní základní organizace v Ludgeřovicích vykonávala s. Annemarie Dočkalová a na Vrablovci s. Irma Važíková.
V místním výboru NF mělo zastoupení i Myslivecké sdružení Ostříž se sídlem v Hošťálkovicích. Tato organizace měla honitbu na katastru naší obce. Většinu akcí pořádala v chatě v pěkném
20
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prostředí lesíka u Vrablovce. Členové organizace nejen, že každoročně pečovali o zvěř, ale také
vysazovali lesní stromky na neobdělávané půdě. Měli ve správě první rybník pod osadou Vrablovec
a další svépomocí vybudovali v tak zvané Dubince.
Akce volebního programu na volební období 1986 – 1991 byly každoročně zahrnuty do celoobecního závazku. V roce 1987 byl závazek uzavřen na počest 70. výročí VŘSR. Do závazku
byly zahrnuty nejen investiční akce, ale také stavby a úpravy sloužící k dalšímu zvelebení obce.
V investiční akci Z byla prováděna výstavba vodovodu v obci a rekonstrukce Společenského domu.
Koncem roku byla stavba vodovodu ukončena a bylo dosaženo toho, že ve všech částech obce byl
položen vodovod a tím splněn slib přednesený na předvolebních schůzích. Bylo dosaženo toho, že
všechny rodinné domky i obytné domy byly napojeny na veřejný vodovod. Tato stavba měla úspěšný
průběh především proto, že převážná část občanů pomáhala při stavbě brigádnicky po směnách,
bez požadavku na odměnu. Byla to jedna z důležitých staveb v obci, neboť voda ze studní byla
závadná, nebo v převážné části obce byl ve studních naprostý nedostatek pitné vody. Od zahájení
stavby vodovodu do roku 1987 bylo položeno 15,5 km vodovodního potrubí. Obec byla zásobována
pitnou vodou z Kružberského přivaděče. K zásobování pitnou vodou sloužily dva vodojemy. Jeden
u tak zvané Boží muky a druhý u Vrablovecké cesty.
Druhou investiční akcí byla rekonstrukce Společenského domu. V květnu byl předán do užívání sál Společenského domu. První akcí v novém sále bylo slavnostní zasedání národního výboru,
místního výboru NF a vesnické organizace KSČ k oslavě osvobození obce. Po dokončení sálu se
pokračovalo ve výstavbě kuchyně, soc. zařízení, výčepu a dalších prostorů, které budou po dokončení předány podniku Restaurace a jídelny v Opavě. Výstavba druhé části nebyla do konce roku
ukončena, i když se původně s dokončením počítalo. Snad bude příští rok úspěšnější.
Budova národního výboru dostala novou fasádu. Práce provedli pracovníci Drobných provozoven, kteří pracovali rovněž na úpravách provozní budovy provozoven v bývalém farním objektu.
Do provozu byla uvedena budova požární zbrojnice v naší obci. Mimo garáží, skladů a místnosti pro výcvik požárníků, byla zde vybudována kulturní místnost s kuchyní a soc. zařízením ke
konání oslav, schůzí a večírků pro společenské organizace i další zájemce. Regulace místního potoka
byla prováděna v úseku od hranice s Markvartovicemi směrem ke kostelu. U Markvartovické ulice
byl vybudován nový chodník pro chodce. Silniční koberec byl položen na cestách Na návsi, Nad
mlýnem, u II. mateřské školy a na ulici Chovatelská. Přispělo to značně ke zlepšení životního
prostředí v těchto částech obce.
Národní výbor zajišťoval projektovou dokumentaci pro výstavbu nákupního střediska. Tato
stavba má být zahájena v příštím roce a má být umístěna u státní silnice u kostela. Mimo nákupního střediska má být postavena nová pošta a pohostinské provozovny.
K 25. březnu 1987 ukončil pečení chleba v pekárně Drobných provozoven František Kučera.
Z důvodu vysokého věku byla provozovna k tomuto dni uzavřena, přestože o chleba i rohlíky byl
zájem v širokém okolí.
Nejstarší občankou obce byla p. Anna Fitzková, která se dožila v únoru 95 let.
Kulturní život v obci koordinovalo Jednotné kulturní středisko. Byla utvořena rada střediska, kde měly zastoupení společenské organizace. Plán zpracovaný na celý rok obsahoval všechny
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kulturní, sportovní a branné akce, které se v průběhu roku v obci konaly. Dvanáct společenských
organizací a také kulturní středisko měly velmi omezenou možnost k rozvoji své činnosti na úseku
kulturně výchovné práce v důsledku dlouhodobého uzavření kulturního domu. Z těchto důvodů
se většina akcí kulturně výchovné činnosti konala v náhradních prostorách. Nejvíce akcí se konalo
v areálu místních chovatelů a v kulturním domě v osadě Vrablovec. První lednovou sobotou začala
plesová sezona. Přestože plesy pořádaly společenské organizace v kulturním domě na Vrablovci,
který byl značně vzdálen od obce, byl sál plně obsazen u všech plesů a návštěvníci se dobře bavili.
Plesy trvaly dlouho po půlnoci a často končily v ranních hodinách. Plesy navštěvovali občané vesměs
středního věku. Plesová sezona v obci končila koncem února a začala přestávka až do šmigrustové
zábavy, která byla pořádána o neděli velikonoční.
Dne 9. května byl slavnostně otevřen sál Společenského domu v naší obci, který po rekonstrukci
se stal opravdu pěkným kulturním stánkem. Na tento den bylo svoláno slavnostní zasedání VO
KSČ, Místního výboru Národní fronty a Místního národního výboru. Zasedání bylo spojeno
s oslavou „Dne vítězství“. Na tomto zasedání bylo předáno 11 jednotlivcům a dvěma společenským
organizacím čestné uznání rady MNV za úspěšnou činnost v uplynulém roce a za podíl na výstavbě
obce a na výsledcích, které obec dosáhla a za které byla vyhodnocena. Po slavnostním shromáždění se
konala zábava pro členy organizací a rodinné příslušníky. V roce 1987 obdržel Místní národní výbor za výsledky dosažené v soutěži Čestné uznání ONV III. stupně. Svaz invalidů obdržel Čestné
uznání vlády ČSR a okresní vyznamenání obdržel jako jednotlivec s. Josef Karásek.
Nově otevřený sál pak sloužil k akcím pořádaným především pro mladé. Organizace SSM pořádala zábavné večery, které si získaly oblibu a byly hojně navštěvovány. Na jejich disko večerech
nebyly podávány alkoholické nápoje a byl vydán zákaz kouření v sále. Ve druhém pololetí roku se
v sále rovněž konala slavnostní zasedání společenských organizací a také plenární zasedání národního výboru. Kulturní dům na Vrablovci sloužil pak společenským organizacím působícím v osadě
pro jejich zábavné a kulturní akce.
Přestože v roce 1987 byly v našem místním kině provedeny různé vnitřní úpravy, neodpovídaly
prostory kina současným požadavkům. Na návrh rady MNV schválilo plenární zasedání MNV,
aby kino bylo přičleněno do okresní správy kin, která byla v okrese ustavena. Po tomto převodu
nebylo již kino příspěvkovou organizací národního výboru, ale celá správa přešla na okresní středisko. Filmy byly promítány každou středu a neděli a v neděli odpoledne byla dětská představení.
Ve spolupráci s mateřskými školami a základní školou byly promítány filmy v souladu s učebními
osnovami.
Někteří rodiče, jejichž děti nebyly přijaty do mateřské školy v obci, dojížděli s dětmi do mateřské
školy na Vrablovci, která nebyla plně vytížena.
Učebny základní školy byly umístěny ve dvou budovách. V dolní části obce u bývalé pošty byla
základní škola pro děti prvního až čtvrtého ročníku. V hlavní budově u národního výboru byly
učebny pro děti 1. – 8. ročníku. Funkci ředitele školy zastával s. Jaromír Vondrů, zástupcem ředitele
byla s. Jarmila Bartusková. Do školy docházeli i žáci ze sousední obce Markvartovice od páté do osmé
třídy. V obou budovách vyučovalo 28 učitelů. Základní školu navštěvovalo 548 žáků. U hlavní
budovy základní školy byla v provozu školní jídelna a kuchyně, která zajišťovala vyvařování jídel
pro obě školy, pro všechny mateřské školy v naší obci a pro školy v Markvartovicích, Šilheřovicích,
Darkovicích, Darkovičkách a ve Vřesině. Pracovnice jídelny připravovaly denně přes tisíc obědů
a svačinky pro děti mateřských škol, které byly rozváženy autem do jednotlivých zařízení.
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Po ukončení vyučování navštěvovala většina dětí školní družiny u obou základních škol, kde si připravovaly domácí úkoly a využívaly volný čas k různým zábavným akcím za dozoru vychovatelek.
Koncem roku se na prvním rybníku objevil párek labutí. Stalo se tak poprvé. Byla to událost pro
všechny občany této části obce. Matky s dětmi chodily párek labutí krmit skoro každý den. Labutě
však zde nezůstaly dlouho a opět uletěly.
Více než 90 % pracujících dojíždělo do zaměstnání do ostravských závodů. Jen nízké procento pracovalo v Sigmě Dolní Benešov nebo v opavských závodech. Pracující byli dopravováni do
zaměstnání autobusy Dopravního podniku města Ostravy linkou čís. 56. Doprava nebyla dobře
zajišťována. Kritické připomínky přednášeli občané skoro na všech veřejných schůzích, na plenárních zasedáních MNV a na schůzích občanských výborů. Autobusy nestačily pojmout všechny
cestující hlavně o špičkách v ranních hodinách od páté do šesté hodiny a odpoledne po 14. hodině.
Některé spoje vynechávaly, další přijížděly přeplněné již z Hlučína. V autobusech se tísnilo více
lidí, než kapacita dovolovala. Státní autobusy ČSAD, které obcí projížděly, odmítaly přepravit
naše občany, i když jezdily poloprázdné. Zdůvodňovali to tím, že obec je napojena na městskou
dopravu města Ostravy.
Výstavba nové komunikace budována v trase bývalé tramvajové dopravy je určena pro trolejbusovou dopravu. Stavba neprobíhala podle plánu. I když byla v roce 1987 předána do užívání část
silnice z Ludgeřovic od kostela do Hlučína, další etapa měla značné zpoždění. Také výstavba nového mostu u Vrablovecké ulice nebyla dokončena v roce 1987, jak to určoval plán a je malá naděje,
že bude dokončena v příštím roce. Druhá etapa výstavby silnice byla zahájena od kostela směrem
k Petřkovicím po tělese bývalé tramvajové dopravy. Byl zrušen most nad státní silnicí u kostela,
další nad Společenským domem z důvodu výstavby této nové komunikace.
Pracující, kteří dojížděli do zaměstnání v Bohumíně, používali autobusy ČSAD jezdící ze
Šilheřovic. Osadou Vrablovec projížděly autobusy státní na samostatné lince Hlučín – Vrablovec –
Ostrava. Bylo to výhodné spojení pro vrablovecké občany. Tuto linku využívali i pracující z úseku
u rybníků, od finských domků a od lípové cesty. Občané osady Vrablovec požadovali vybudování
nové komunikace, která by spojila osadu s naší obcí. Přes počáteční příslib státního statku, že cestu
vybuduje a to zpevněním tak zvané Pavlíkové cesty, nedošlo k tomu a tak občané museli do obce dojíždět buď přes Hlučín, nebo přes sousední obec Petřkovice. Stížnosti a požadavky byly přednášeny
skoro na všech schůzích v osadě. Snad se to podaří v příštím roce.
Zdravotnické služby byly zajišťovány ve Zdravotním středisku u kostela. Ordinoval zde obvodní lékař pro naši obec a druhý pro Markvartovice, Šilheřovice a pro odborné učiliště ze Šilheřovic. Dětské oddělení sloužilo pro děti těchto tří obcí a také ženský lékař zajišťoval služby pro ženy
těchto obcí. Tři zubní oddělení byla umístěna v suterénu střediska a sloužila pro všechny 3 obce.
Z důvodu rovnoměrného rozdělení obcí byly jednotlivé obvody zubních lékařů pozměněny tak, aby
každý obvod měl stejný počet pacientů. Jedna místnost v přízemí střediska sloužila jako jídelna.
Zde se stravovali nejen pracovníci a lékaři střediska, ale také pracovníci národního výboru a drobných provozoven. Jídla byla dovážena ze zámku v Šilheřovicích. Jídla dovážela auta Drobných
provozoven a výdej jídel zajišťovali pracovníci zdravotnického střediska.
Počasí v roce 1987 bylo skoro stejné jako v minulých letech. V průběhu ledna dosáhly teploty
až -20 ºC. Zima se protáhla až do začátku dubna. Duben přinesl teplejší počasí, za to květen
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byl chladný a deštivý. Teplé počasí přinesl červenec a také srpen byl teplý s bouřkami. Měsíce září
i říjen byly slunečné a suché. V listopadu přišly první mrazíky. Teplota klesla na -3 ºC. Konec roku
byl deštivý a jen místy napadal sníh, který však dlouho nevydržel. Také vánoční svátky byly bez
sněhu.
Zapsal kronikář Josef Baránek.
Byl to poslední zápis kronikáře Josefa Baránka do kroniky obce Ludgeřovice. Kronikářem byl nepřetržitě od roku 1969, tj. dlouhých 18 let.
AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – listopad 2017
Anna Krőmrová
Jan Hošek
Josef Klapec
Josef Arabáš
Josef Biravský
Jarmila Cilečková
Krista Drobíková
Anna Masná

97 let
91 let
90 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Uspávání broučků
Mateřská škola Hlučínská
pořádá tuto oblíbenou akci již
několik let. I letos 25. října si
pozvali zkušeného klauna Hopsalína s pomocnicí, aby děti řádně rozdováděli a nakonec s nimi
broučky odborně uspali. V sále
obecního domu se to Hopsalínovi
dokonale podařilo, děti se bavily
a vesele dováděly, zapojili se i jejich rodiče. Po setmění se všichni
oblékli, děti si vzaly do ruky roz24
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žatý lampionek, venku se seřadily do lampionového průvodu a vydaly se po chodníku do
zahrady mateřské školy, kde broučky uspaly.
Zejména na lampionový průvod se děti moc těší, ty moderní elektrické lampionky však
svítí hodně slabě, takže v konkurenci s veřejným osvětlením a reflektory hustého autoprovozu jejich světlo zaniká. Dětem to však nevadí.

AV.

Listopadové vítání občánků
K této tradiční slavnosti přijalo
pozvání obce Ludgeřovice 23 rodičů z naší obce, kterým se v posledním půlroce narodilo děťátko.
Slavnost se konala v obřadní síni
obecního úřadu 11. listopadu ve
dvou skupinách. Podívat se přišli
i starší sourozenci vítaných dětí
a často také jejich příbuzní.
Na úvod vystupovaly s půvabným pásmem říkánek a písniček
děti z Mateřské školy na Hlučínské ulici vedené svými učitelkami
p. Šárkou Gajdovou a p. Irenou
Šústkovou. Slavnostní proslov
pronesla místostarostka obce Ing. Alena Janošová. Rodiče vítaných dětí se pak podepisovali
do pamětní knihy obce, přijali dar obce ve výši 2 000 Kč, gratulaci místostarostky a matrikářky Vlasty Bortlíkové, pamětní
list a keramický dárek. Kytičku
jim věnovala p. Miluše Václavíková z květinářství v Ludgeřovicích.
Nakonec je kronikář obce na památku vyfotografoval.
Celkem bylo vítáno 17 chlapečků (Adam, dvakrát Alexandr, dvakrát Daniel, David, Filip,
František, Lukáš, Martin, Matěj,
Oliver, Pavel, Teodor, Tobias,
Václav, Vojtěch) a 6 děvčátek
(Amálie, Ellie, Emily, Jana, Josefína, Michaela).
Hudbou obřad decentně doprovázeli studenti Janáčkovy konzervatoře Ostrava, celou slavnost zkušeně a pečlivě připravily a provázely zaměstnankyně obce – matrikářka Vlasta Bortlíková a Lenka Jurečková,
zástupkyně ředitele školy Mgr. Vladimíra Lišková. Byla to krásná slavnost.
AV.
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Město Hlučín ve spolupráci
s Vysokou školou podnikání a práva, a.s. otevírá

VI. ročník
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
aneb „Člověk je tvor společenský“
Délka studia:

2 roky, tj. 4 semestry

Místo studia:

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín

Zahájení:

leden 2018 (1. semestr)

Rozsah výuky:

Požadavky na účastníky:
Ukončení:

Školné za 1 semestr:

čtvrtky, odpoledne po dobu 12 týdnů/semestr
věk 55+

certifikát o absolutoriu U3V
1.700,– Kč

NOVINKA – VI. ročník U3V s novými semestrálními předměty.
Obsah výuky:

1. semestr: Politika, kultura, náboženství a specifika Hlučínska
2. semestr: Žít spokojeněji a zdravěji
3. semestr: Evropské královské rody

4. semestr: Umění kolem nás, teorie versus praxe
Přihlášku mohou podat také uchazeči s trvalým pobytem mimo město Hlučín za
předpokladu, že kapacita nebude naplněna občany s trvalým pobytem ve městě Hlučíně. Město Hlučín hradí v plné výši pronájem učeben po dobu celého studia.
Studentům Univerzity třetího věku (U3V) na Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně s trvalým pobytem v obci Ludgeřovice rozhodla rada obce Ludgeřovice poskytnout, na základě písemné žádosti, finanční dar z rozpočtu obce ve výši 700,- Kč
za účelem úhrady školného za každý jeden semestr s tím, že příjemce finančního
daru předloží po ukončení studia obci Ludgeřovice certifikát o absolutoriu U3V.
Pokud tato podmínka nebude ze strany příjemce finančního daru splněna, je obec
oprávněna požadovat vrácení poskytnutého finančního daru do rozpočtu obce, a to
v jeho plné výši.
Případné bližší informace poskytne vedoucí odboru rozvoje Darina Krejzlová, tel.
č. 595 020 295.
Přihlášky zašlete nebo osobně odevzdejte do 31. 12. 2017 na MěÚ Hlučín, odbor
rozvoje, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín. K platbě budete vyzváni. Přihláška musí
obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefonní kontakt, e-mail
a podpis uchazeče.
26
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Obnova strojního parku
Léto je nenávratně pryč, podzim již doznívá
a zima už klepe na dveře. U nás v Technických službách probíhají poslední přípravy spojené s přezbrojením techniky na zimní údržbu. Provádí se důkladné
kontroly, seřízení a promazání veškeré techniky, která bude po celou zimu udržovat obec ve stavu, aby
sjízdnost komunikací a chodníků byla na co nejlepší
úrovni.
Již delší dobu víme, že náš „starý“ traktor, který
slouží obci již 28 let, není v ideální kondici a že i přesto, že je mu věnován dostatečný čas na servis a údržbu, není finančně rentabilní a nemůže
nám zaručit, že během těžkých zimních podmínek bude plně funkční. Z tohoto důvodu jsme
opravdu rádi, že jsme si našetřili na nový traktor ZETOR Proxima 90 plus, který doplní náš
vozový park a spolu se svou „čtyřletou sestrou“ traktorem Proxima 80 a dalšími našimi strojními pomocníky zajistí v obci kvalitní údržbu a provoz.

Josef Balgar, TS Ludgeřovice

SPORT
Exhibiční vystoupení vzpěračů – Ludgeřovice 2017
27. října se v sále Obecního domu
v Ludgeřovicích uskutečnilo v pořadí již 4. exhibiční vystoupení, letos za
přítomnosti vzpěračů a vzpěraček ze
Sokola Moravská Ostrava, TŽ Třinec, SKV Baník Havířov, SKV Bonatrans Bohumín a místních siláků z TJ
Ludgeřovice.
Soutěžící a diváky přivítal starosta
obce Mgr. Daniel Havlík. Na podiu
se představili i juniorští reprezentanti Jakub Gorny (TŽ Třinec), Tomáš
Wykrent (SKV Baník Havířov), Aneta Žaganová, Pavlína Jadrníčková (obě
Bohumín) a Marie Kubíková (Sokol Moravská Ostrava). Vděční diváci viděli hezké vzpírání spojené s několika osobními rekordy. Z těch nejmladších zaujala Karolína Kozlová
a Martin Šimek. Představili se také domácí vzpěrači Václav Miketa z Kozmic ,Jan a Ondřej
Tchurzovi z Ludgeřovic. Exhibice vrcholila bojem o nejlepší nadhoz soutěže, ve kterém
spolu soutěžili vítěz Jakub Gorny 170 kg s Petrem Sedláčkem 165 kg (Bohumín). Všichni
účastníci obdrželi hodnotné ceny, které zajistil hlavní organizátor těchto exhibic, místní
rodák a bývalý ligový vzpěrač Bohumína Oldřich Tchurz (absolutní vítěz exhibice v mrtvém
tahu 230 kg). Během soutěže byl k dispozici bohatě zásobený a bezplatný bufet, o který se
27
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starala Irena Tchurzová (mistryně světa Masters 2010). Mezi diváky jsme se mohli potkat
s několika reprezentanty minulých let, za všechny jmenujme Antona Baraniaka, olympionika z r. 1980 v Moskvě a r. 1988 v Soulu a Karla Prohla, olympionika z r. 1972 v Mnichově
a r. 1976 v Montrealu. Poděkování patří také sponzorům: Obec Ludgeřovice, Media Walk,
Miketa Kovo s. r. o., firma Gatech s. r. o., Bonatrans Bohumín, Lékárna Magnolia, Revírní
bratrská pokladna, Gastrocentrum Migo Mikeš, Břetislav Kaňa, pekárna Velička. Po všech
stránkách to byla vydařená akce, která zaslouží potlesk a opakování v příštím roce.

Oldřich Tchurz

Ludgeřovická krosová desítka
11. 11., na svatého Martina, za krásného podzimního počasí, uspořádal Běžecký klub
Ludgeřovice 2. ročník závodu na 10 km – Ludgeřovická krosová desítka. Akce měla už tradičně zázemí na fotbalovém hřišti a přilákala téměř 100 běžců v hlavní kategorii a k tomu
více než 20 dětí. Trasa závodu vedla od hřiště na náves, dále kolem kynologického cvičiště,
po polní cestě směrem k Jurčkově kapličce a do Černého lesa, kde závodníci absolvovali
většinu tratě. Hlavní závod i doprovodné běhy pomohl odstartovat starosta naší obce Mgr.
Daniel Havlík. V průběhu závodu dospělých proběhly na hřišti závody dětí, rozdělených
podle věkových kategorií.
Pojďme k výsledkům… hlavnímu závodu dominoval jedenadvacetiletý Lukáš Turek,
který nedal šanci velmi kvalitní regionální konkurenci zastoupené Markem Škapou, Rosťou
Kolichem (loňským vítězem) a dalšími. Lukáš druhému v cíli „nadělil“ více než 2 minuty
a stanovil tak nový traťový rekord 37:20. V ženách absolutně zvítězila Adéla Pěchová v kva28
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litním čase 47:15. Nejrychlejší muž a žena byli mimo jiné obdarováni sportovními hodinkami. První tři v pořadí, v každé věkové kategorii, obdrželi vítězné poháry a další věcné ceny
od našich sponzorů.
Náš Běžecký klub aktivně reprezentovalo 11 členů, další pomáhali s organizací. V mužích
se odehrál nádherný generační souboj mezi Lubošem Bardaševským, Martinem Popkem
a naši mladou nadějí, Vojtou Plíhalem. Věřte, nevěřte, v cíli byl mezi nimi rozdíl pouhých
20 vteřin. Mladý Vojta nakonec udolal zkušené harcovníky a byl tak nejrychlejším mužem
našeho klubu. Kvalitní výkony předvedli také Jakub Kuchař, Martin Smolka a Pavel Hudeczek. V ženách jsme měli 5 našich děvčat. Nejrychlejší byla Monika Gemelová před Petrou
Kuchařovou a Denisou Popkovou, závod si krásně užily také Monika Konkolová a Pavlína
Artimová. Monika s Petrou se navíc neztratily ani v absolutním pořadí a v kategorii žen 35+
obsadily na stupních vítězů krásné 2. a 3. místo.
Po vyhlášení věkových kategorií a nejrychlejších mužů a žen Ludgeřovic jsme také ocenili nejstaršího a nejmladšího účastníka hlavního závodu. Byli jimi 64 letý Jiří Švrček, který
všem přihlížejícím ukázal, že pokud zdraví dovolí, dá se aktivně sportovat v každém věku.
Nejmladším závodníkem byl Jan Zouhar, který v pouhých 8 letech zvládnul celou porci
10 km. Klobouk dolů, Honzo!!

foto AV.

Běžecký klub Ludgeřovice

Nejrychlejší muž a žena

Nejstarší a nejmladší účastník hlavního závodu na 10 km
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Dovolte mi tímto poděkovat všem, kteří pomohli tento závod zorganizovat – děvčatům,
která nám pomohla s registracemi závodníků a vyhlášením, dobrovolníkům na trase, kteří
se postarali, aby běžci v lese nebloudili, přátelům z hospůdky na hřišti, kteří zajistili občerstvení, zejména klobása z udírny byla tradičně vynikající! . V neposlední řadě bych rád
vyzdvihnul obětavý přístup Martina Popka, který věnoval přípravě závodu mnoho hodin
svého volného času.
Děkujeme také našim podporovatelům, zejména obci Ludgeřovice a firmám Kilpi, ČSOB
pojišťovna a Hello bank!
Už nyní se těšíme na naši nadcházející akci – Ludgeřovickou patnácku, jejíž 9. ročník
uspořádáme 3. 3. 2018.
Za Běžecký klub Ludgeřovice
Valdemar Schubert

Skončila podzimní část soutěže I. A třídy fotbalistů
Mužstvo TJ Ludgeřovice skončilo ve své skupině na osmém místě. Před rokem na tom
bylo mnohem lépe, podzimní část vyhrálo. Výkony ludgeřovických fotbalistů však byly
v  posledních týdnech hodně nevyrovnané a také jim moc nepřálo štěstí. Svědčí o tom jejich
poslední dva zápasy. V tom prvním 4. listopadu hráli doma s mužstvem z Bolatic, které se
pohybovalo v tabulce kolem 10. místa. Prohráli 2:4. V prvním poločase neproměnili penaltu. Hned z dalšího útoku vstřelil gól soupeř a po několika minutách domácím předvedl, jak
se penalty kopou. Soupeř vedl 2:0 a domácí už zápas nezvrátili. V posledním utkání 11. listopadu hráli s lídrem soutěže z Hlubiny a po skvělém výkonu vyhráli 3:0.
Výhled do jarní části soutěže však nevypadá špatně. Ludgeřovičtí nyní mají 18 bodů,
tabulka je však velmi vyrovnaná, mužstvo na druhém místě má jen o 3 body více. Držme
našim palce!

AV.
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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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