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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
před několika týdny jste dostali všichni do svých poštovních schránek informaci
o poslední možnosti získat tzv. kotlíkovou dotaci a dokonce i bezúročnou půjčku na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za moderní ekologické. Zájem o tuto
půjčku byl poměrně velký, celkem jsme evidovali 43 žádostí. V pondělí 13. 5. 2019
byl zahájen příjem žádostí v Moravskoslezském kraji a dle vnitřních informací
z kraje se nakonec o samotnou dotaci přihlásilo celkem 106 občanů Ludgeřovic!
Zájem o dotace několikanásobně překročil vyhrazenou částku 500 milionů korun,
ale již nyní je potvrzeno, že tato částka bude určitě navýšena a dle předběžných
informací budou uspokojeni téměř všichni, kteří žádost stihli v tento den podat.
Zároveň chci však upozornit všechny, kteří tak neučinili, že nyní už „mají smůlu“, neboť další výzva už není plánována. Pro ty, kteří příležitost nevyužili, to
znamená, že pokud mají kotle 1. a 2. emisní třídy, po 1. 9. 2022 v nich již nebudou moci topit a výměnu zaplatí plně z vlastní kapsy. A můžete si být jisti, že
výmluva typu: „Já jsem nevěděl“ určitě neobstojí.
V posledních týdnech se značně rozmohlo množství stížností na majitele psů,
kteří při venčení zjevně neřeší povinnost po svých psech uklízet výkaly. Nestěžují si pouze majitelé pozemků, podobný podnět jsem dostal také od zaměstnanců
Technických služeb Ludgeřovice, od rybářů či myslivců. Velký problém to znamená také například pro soukromé zemědělce, kterým pár psích výkalů na jejich louce
dokáže zcela znehodnotit trávu na krmení pro hospodářská zvířata. Chci všechny
majitele psů důrazně upozornit, že pokud tyto výkaly po svém psu neuklidí,
dopouštějí se přestupku podle zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.
Zde je jasně stanoveno, že se jedná o znečištění veřejného prostranství, veřejně
přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení a lze za tento skutek
udělit pokutu až do výše 30.000,– Kč. Doufám, že k postihům nebudeme muset
přikročit, protože věřím, že snad pro nikoho není tak složité si při vycházce vzít
s sebou pár sáčků a „hromádky“ uklidit…
Naše obec se snaží stále nacházet možnosti, jak více třídit odpad. Například
použitý textil, obuv nebo nepotřebné hračky lze odkládat do kontejnerů společnosti TextilEco a.s., které jsou rozmístěny po obci. Tato společnost nám samozřejmě zpětně vykazuje množství odebraného textilu a hraček. Jak vidno, občané této
možnosti stále více využívají a v loňském roce takto uložili do kontejnerů celkem
16 264 kilogramů použitých a pro nás již nepotřebných věcí, které z velké části
naleznou další využití jinde, například v různých charitních projektech. Nyní již
jednáme o možnosti tuto síť kontejnerů dále rozšířit, neboť se velmi často stává, že
jsou kontejnery přeplněny.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice
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KULTURA
Vítání občánků

V obřadní síni obecního úřadu přivítal 27. dubna starosta Mgr. Daniel Havlík spolu se
zaměstnankyněmi obce Lenkou Jurečkovou a Danielou Martinkovou, se zástupkyní ředitele
školy Mgr. Vladimírou Liškovou pětadvacet nových občánků, kteří se narodili v posledním
půlroce. Přivítali deset děvčat a patnáct chlapců. Rodiče jim dali tato jména: Agáta, Amálie,
Elen, Eliška, Ema, Jasmína, Meda, Natálie, Nikol 2x, David, František, Jonáš, Lukáš 2x,
Matyáš 2x, Oliver, Radim, Richard, Sebastián, Štěpán 2x, Vít, Vojtěch. Obřad vítání byl
vzhledem k velkému počtu dětí proveden ve třech skupinách.
Obřadní síň tak třikrát zaplnili rodiče se svými dětmi a často i prarodiče a známí. V každé skupině zahájily obřad děti z mateřských škol, v první skupině Vrabčáci z Vrablovce, ve
druhé skupině Sovičky z ulice Hlučínská, ve třetí skupině Ledňáčci z Dolní školy. Na uvítanou a pro navození krásné atmosféry vždy s velkým úspěchem hezky zarecitovaly, zazpívaly
a zahrály. Slavnost hudbou doprovázely dvě studentky Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
Úvodní slovo v každé skupině pronesl starosta a pak rodičům s jejich vítanými dětmi
jednotlivě gratuloval, předal pamětní list, keramický dárek a maminkám kytičku, kterou
věnovala p. Miluše Václavíková z květinářství v Ludgeřovicích. Rodiče rovněž převzali dar
obce ve výši 2 000 Kč a zapsali se do pamětní knihy. Byla to hezká slavnost.
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AV.

Obecní oslava svátku matek

O oslavu, která se uskutečnila 17. května, byl velký zájem, účastníci, pochopitelně
především ženy, zcela zaplnili sál Obecního
domu. Oslavu zahájila a všem maminkám
k svátku přála místostarostka Ludgeřovic
Alena Janošová. Svým veselým vystoupením
přišly všechny pobavit, potěšit a maminkám
popřát děti z Mateřské školy v ulici Hlučínská. Vysloužily si za to sladkou odměnu.
Po krátké přestávce se ujal úlohy moderátora, muzikanta, zpěváka, baviče a lidového
vypravěče známý Franta Uher z Lanžhota. Přivezl s sebou i dechovku, takže ve velkém stylu
a s velkým úspěchem pak znělo celým večerem veselé vyprávění, hudba a zpěv. O organizaci
a občerstvení se postarali členové kulturní komise obce. Sladkosti ke kávě zhotovili studenti
Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb ze Šilheřovic. Byla to hezká oslava svátku
matek.

AV.
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Kalendář akcí
1. 6. 2019

Očkování psů (u Obecního úřadu)

1. 6. 2019

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka (kostel sv. Mikuláše)

2. 6. 2019	Hasičská soutěž Hlučínské ligy mládeže v Ludgeřovicích
(areál hřiště ZŠ Ludgeřovice)
4. 6. 2019	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
8. 6. 2019

Svatodušní vaječina (u myslivecké chaty Ostříž)

9. 6. 2019

Dětské sportovní odpoledne (areál hřiště TJ Ludgeřovice)

12. 6. 2019

Zastupitelstvo obce (sál Obecního domu)

18. 6. 2019	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
22. 6. 2019

Den obce Ludgeřovice (areál hřiště TJ Ludgeřovice)

20. 7. 2019	Letní slavnost Klubu důchodců Vrablovec
(u Společenského domu na Vrablovci)
27. 7. 2019

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jdeme zdravou cestou

Naše škola se zapojila do programu
Skutečně zdravá škola. Smyslem celé
akce je propojit stravování se vzděláváním, angažovat rodiče, místní pěstitele
do školních akcí a sdílet s ostatními školami naše zkušenosti.
Školní kuchyně rozšíří přípravy pokrmů z dostupných čerstvých a sezónních
surovin od dodavatelů z regionu. Minimalizuje používání polotovarů a vyloučí
nežádoucí přísady v jídlech. Bude víc využívat výpěstky z vlastní školní zahrady.
6
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Děti už začaly s první jarní výsadbou zeleniny a bylinek, chceme naučit děti kompostovat. Rádi bychom rozšířili hodiny vaření, do kterých se mohou zapojit rodiče i veřejnost.
Vítáme dobrovolníky z řad rodičů, kteří se stanou členy akčního týmu pro zdravé stravování
nebo mohou fungovat jako odborní poradci.
Mgr. Hana Halodová

Klub Nadaných dětí 2018/2019

Také v letošním školním roce funguje na naší
škole Klub nadaných dětí,
do kterého jsou zařazeni
žáci na základě vyšetření
inteligenčního kvocientu
Mensou ČR. Cílem je různorodé obohacování a rozšiřování znalostí a všeobecného přehledu žáků.
Klub se setkává zpravidla
dvakrát za měsíc a jeho
náplň má široký záběr.
Střídavě je jedno setkání
výjezdní a druhé připravují učitelé naší školy. Žáci
tak pracují s iPady, roboty,
řeší matematické Abaku, dělají chemické i fyzikální pokusy. V rámci výjezdních akcí
jsme navštívili velmi zajímavá místa. Děti měly možnost nahlédnout do obvykle nepřístupných míst a absolvovaly netradiční prohlídku nejen zákulisí Národního divadla
Moravskoslezského v Ostravě. Poučná byla také exkurze v Městské knihovně v Ostravě, kde jsme si ověřili, že čtení je i dnes velmi oblíbenou činností dětí. Parádní
akcí byl výjezd do Prahy, jehož cílem byla návštěva muzea iluzí a především exkurze
ve firmě Microsoft, která děti hodně bavila. O tom, že posilovat se dá i mozek, jsme
se přesvědčili během návštěvy Mozkovny při Slezské univerzitě v Opavě. Snažíme se
děti motivovat k zodpovědnosti za své vzdělání, které je nejúčinnější zbraní, jež může
změnit náš svět.
Mgr. Lucie Fojtíková, Mgr. Natálie Nevřelová

Sesbíráno, sečteno a odměněno :-)

Ve dnech 16. a 17. dubna proběhl již tradičně na naší škole sběr starého papíru. Někdo donesl „pár kilo“ a někdo dokonce „pár tun“:-) Společně jsme nasbírali úžasných
17 636 kg.
Děkujeme všem dětem, a hlavně rodičům, kteří se zapojili a pomohli tak žákům
získat další finanční částku, kterou opět použijeme na nákup školního vybavení.
Mgr. Miroslava Poštulková

7

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

6 / 2019

Vyhodnocení sběru papíru
jaro 2019

Výsledková tabulka ve sběru papíru tříd – nižší stupeň
Umístění

Třída

Hmotnost kg na žáka

Nejlepší sběrač třídy

1. místo

4.B

130 kg

Jakub Hahn

2. místo

2.A

92 kg

Vrbová Ester

3. místo

5.A

57 kg

Slivková Karolína 400 kg

2287 kg
861 kg

Výsledková tabulka ve sběru papíru jednotlivců – nižší stupeň
1.

Jakub Hahn

4.B

2287 kg

2.

Vrbová Ester

2.A

861 kg

3.

Návratová Laura

2.B

550 kg

Výsledková tabulka ve sběru papíru tříd – vyšší stupeň
Umístění

Třída

Hmotnost kg na žáka

Nejlepší sběrač třídy

1. místo

7.C

67 kg

Vjačka Patrik

369 kg
202 kg
580 kg

2. místo

7.A

53 kg

Nelhübel Filip

3. místo

8.A

37 kg

Vrba Matěj

Výsledková tabulka ve sběru papíru jednotlivců – vyšší stupeň
1.

Vrba Matěj

8.A

580 kg

2.

Kosour Vít

6.A

439 kg

3.

Vjačka Patrik

7.C

369 kg

Celkem: 17 636 kg 
Děkujeme žákům i rodičům za aktivním zapojení do sběru
papíru a výherním třídám gratulujeme.

Soutěž Ministerstva obrany

Štěpán Lesňák z 9. B obdržel cenu od Ministerstva obrany za správné odpovědi ve vědomostní dubnové soutěži 2019 týkající se problematiky přípravy občanů k obraně státu.
Blahopřejeme.
Ing. Marie Plačková
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Otevírání turistické sezóny v Kravařích

28. dubna se konalo již
tradiční Otevírání turistické
sezóny Hlučínska. Akci pořádal Moravskoslezský kraj,
Sdružení obcí Hlučínska,
MAS Hlučínsko, Střední
odborné učiliště stavební Opava a město Kravaře.
Akce je inspirována tím,
že v budově zámku byla
před 100 lety Hospodářská
a hospodyňská škola.
Pro návštěvníky byla
připravena celá řada aktivit. Malí i velcí, bez rozdílu věku, se zde mohli na chvíli stát řemeslníky, pekaři, hrnčíři, zahradníky i kováři.
Probíhaly zde ukázky modelů letadel, starých hasičských stříkaček či sokolnictví. Kdo
měl zájem, mohl se projet na koni, namalovat si talíř nebo ochutnat nejlepší hlučínský
koláč.
Na nádvoří zámku vystoupily dětské a folklorní soubory z Hlučínska. Naši obec zde
reprezentovali žáci 4. B s muzikálovým představením Červená Karkulka a žákyně 8. A
Tereza Kučerová, Klára Klegová a Klára Wrbková s pásmem lidových písní a básní.
Dětem se připravené kulturní pásmo povedlo a patří jim velký dík za důstojnou
reprezentaci naší školy a celé obce.
Ing. Marie Plačková, Mgr. Ivana Juráková
ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Den Země na ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Na naší škole jsme oslavili Den Země. 30. duben se stal vzdělávacím a zároveň
zábavným dnem pro naše žáky vyššího stupně. Význam ochrany životního prostředí,
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život bez odpadů, uvědomění si ekologických problémů byly hlavním tématem dne.
Propojili jsme znalosti napříč předměty a zábavnými workshopy, upevňovali informace
o globálních problémech, opětovném využívání zdrojů bez tvorby odpadů a přístupu
k ochraně životního prostředí. Všichni bychom se měli zamyslet nad tím, jak můžeme
naši planetu šetřit a jak negativní dopad má současný životní styl života na životní
prostředí.
Mgr. Hana Halodová

MS Para hokej 2019

Naše škola se aktivně
zapojila do projektu, díky
kterému si žáci mohli vyzkoušet řadu sportů pro
handicapované sportovce. Para hokej, basketbal
na invalidních vozících,
hry pro nevidomé a přednáška reprezentanta České republiky v para hokeji Tomáše Kvocha byly
náplní první fáze tohoto
projektu. Druhá fáze pak
spočívala v tom, že si naši žáci vylosovali tým, kterému měli na mistrovství světa v para
hokeji fandit. Vylosovali jsme si tým Norska, a tak jsme krom vlajek českých vyráběli
ještě ty norské. Od úvodních utkání ve skupině jsme pravidelně jezdili para hokejistům fandit zápas co zápas a nutno říci, že žáky tento sport opravdu nadchl. Přestože
se jezdilo až v době po vyučování nebo večer, vždy jsme zaplnili celý autobus. Nádherným zážitkem pak byl
zápas Česko – Norsko,
kdy nás jelo téměř 100
a prakticky vyprodaný
zápas jsme si neskutečně
užili! Celkově byl tento
projekt velmi přínosný
a chtěl bych tímto poděkovat žákům i pomáhajícím pedagogům. A samozřejmě také obrovské
spoustě rodičů za jejich
plnou podporu a celou
řadu velmi pozitivních zpětných reakcí, které mne potěšily a utvrdily v tom, že tento
projekt měl opravdu smysl.
Mgr. Petr Stočes
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Den ruské kuchyně
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SPOLKY
Myslivecký spolek Ostříž usiluje o vlastní honitbu

Spolek už existuje 68 let, před 55 lety jeho členové postavili známou chatu Ostříž, která funguje dodnes. Od začátku měli svou honitbu na vrablovecké straně ludgeřovického
katastru, obětavě a velmi pečlivě se o ni starali. O tu před 16 lety v souvislosti se změnou
zákona o myslivosti přišli. Byla to pro ně velká rána, od té doby nemohou naplno myslivost
vykonávat, což se podepsalo i na malém zájmu mladých o členství ve spolku. Členové stárnou a ubývá jich. Spolek však nerezignoval a stále hledal možnost mít opět vlastní honitbu.
Letos se jim po zániku honitby Bažantnice Šilheřovice konečně naskytla reálná šance. Vykonali vše potřebné k tomu, aby mohlo být založeno podle platných právních předpisů nové
honební společenstvo vlastníků pozemků Honitba Ludgeřovice zahrnující severovýchodní
části polních tratí katastrů obcí Ludgeřovice a Markvartovice až po hranici Černého lesa.
Na 17. dubna 2019 byla do sálu Obecního domu svolána valná hromada vlastníků pozemků
v této oblasti, která vznik nového honebního společenstva a jeho orgánů projednala a schválila. Po potvrzení orgánem státní správy myslivosti v Hlučíně může honební společenstvo
honitbu pronajat mysliveckému spolku.
Na výroční členské schůzi mysliveckého spolku 28. dubna 2019 v chatě Ostříž byla proto
optimistická atmosféra. Držme jim palce, aby zase mohli v plné šíři vykonávat svou myslivost a obhospodařovat svou honitbu ku prospěchu přírody, zvěře i lidí.

AV.

Skautská mše svatá

Loni na podzim jsme zprovoznili naši skautskou klubovnu a v říjnu jsme uspořádali slavnost, na které jsme chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhali. Jako prvnímu jsme děkovali
Bohu. A protože máme pořád za co děkovat, rozhodli jsme se, po vzoru hasičů, myslivců
a horníků, nechat letos sloužit skautskou mši svatou.
Proto 28. dubna nedělní bohoslužba začínala průvodem plným skautů, skautek, světlušek, vlčat a benjamínků. O hudební doprovod se postaraly skautky a br. Bobek se svými
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přáteli. Jak podotkl pan farář, kdo si chtěl v kostele zdřímnout, tak tentokrát neměl šanci.
Zahrát nám přišel i jeden z tatínků Michal Žáček.
V obětním průvodu jsme přinášeli věci, které symbolizovaly naše díky a prosby. Děti
přinášely květiny a my děkovali za přírodu, s vlajkou za naši zemi, když nesly ešus a lžičku,
děkovali jsme za jídlo a prosili o skromnost a vděčnost. Děkovali jsme taky za děti a prosili
o jejich ochranu. Když světlušky k oltáři přinesly klíč od naší klubovny, patřily díky otci
Václavovi a všem farníkům, kteří nám pomáhají, za jejich trpělivost a vstřícnost.
Závěrečná píseň byla taky děkovací. S chutí a od srdce zazpívali: světlušky, vlčata a benjamínci o mrožích, pavoucích, létajících rybách a celém stvoření světa.
Snad tak vznikla naše nová skautská tradice.
s. Lulu

Skautská mše zaznamenaná
kronikářem obce

Velmi aktivní a činorodý spolek ludgeřovických skautů vznikl v roce 2016. Má
v současné době 90 členů. Jsou to mladí
lidé a děti. Úcta k přírodě, ke křesťanským a kulturním hodnotám, slušnost,
pracovitost, kamarádství patří k hlavním
bodům jejich programu. V poslední letošní dubnovou neděli se sešli v kostele na
skautské mši.

AV.

Pálení čarodějnic

Stejně jako v minulých letech se v podvečer posledního dubnového dne sešlo na hřišti
TJ Ludgeřovice hodně dětí i dospělých, aby se pobavili a před setměním sledovali shoření velké vatry s hadrovou čarodějnicí na vrcholu. Letos byla tato akce ohrožena nejdříve
kvůli velkému suchu, které vyvolalo zákaz pálení kvůli nebezpečí požáru. Naštěstí začalo
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před několika dny pršet a zákaz byl odvolán.
Deštivé počasí však bylo i 30. dubna a pořadatelé měli obavu, aby lidé na akci přišli.
Lidé přišli, i když jich bylo o něco méně, než
v předchozích letech, kdy vždy bylo nádherné jarní počasí. Akce se vydařila, nechyběla
řada stánků s dobrotami a občerstvením,
hrála diskotéková hudba, děti bavil klaun
Hopsalín, nejmenší fotbalisté předvedli, že
fotbal už hrát umí, nechyběly atrakce pro
děti. V 19:30 začali hasiči zapalovat vatru,
ta byla po deštích vlhká a tak trvalo celou
půlhodinu, než se rozhořela. Vše dopadlo dobře, čarodějnice shořela a práce těch, kteří akci
připravovali a organizovali, zejména TJ, ludgeřovických hasičů, Technických služeb Ludgeřovice a dalších nebyla zbytečná.

AV.

Májová veselice v Obecním domě

Veselici pořádalo 4. května
skautské středisko Ludgeřovice.
Byla to retro party v duchu 80. let
minulého století. Předepsáno bylo
neformální dobové oblečení. Připraven byl bohatý program jako taneční
vystoupení, soutěže, degustace, večeře. Postupně hrály 3 hudby. Sál byl
ve 21 hodin účastníky zcela zaplněn.
Veselici zahájili pánové skaut Uher
(v dobovém oblečení příslušníka
SNB) a kapelník Přívozáků. První
hudbou byla velká kapela Přívozáci,
hezké předtančení předvedl v naší
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obci už dobře známý mladý pár Hana Kajzarová, René Sýkora. K tanci a poslechu hrála
hudba šlágry z posledních desetiletí 20. století. Pilně se tancovalo a to jako na diskotékách té
doby. Byla to stylová, příjemná, veselá, dobře připravená a realizovaná jarní retro veselice.

AV.

Florian 2019

Ludgeřovičtí dobrovolní hasiči si každým rokem v první májovou neděli uctí při mši
v kostele svého patrona sv. Floriána. Letos to bylo 5. května. Počasí bylo velmi nevlíd-
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né. Bylo zataženo, chladno, poprchávalo. Tradiční průvod od hasičské zbrojnice do kostela
s prapory a dechovkou pana Ondruše však špatné počasí nemohlo ohrozit. V čele průvodu
pochodovaly čtyři trojice hasičů v parádních uniformách, nesli zejména hasičské prapory
a prapory svých obcí. Dvě trojice byly z naší obce, druhé dvě byly z Markvartovic a z družební slovenské Liptovské Kokavy. Byla to, jako každým rokem, krásná slavnost.
AV.

Oslava svátku matek v Klubu důchodců Vrablovec

Oslava se tradičně konala ve Společenském domě na Vrablovci, letos to bylo 5. května.
Gratulovat přišli starosta Ludgeřovic Daniel Havlík, zástupkyně starosty města Hlučína
Petra Řezáčová a také pracovnice útvaru komunitního plánování Městského úřadu Hlučín.
Gratulovat přišly i děti, Vrabčáci, z místní mateřské školy.
Před zahájením slavnosti vzpomněla předsedkyně klubu Eva Vojevodová nedávno zesnulou dlouholetou členku Annu Břemkovou, oslovovanou jménem Annemarie, která
zejména svou hrou na harmoniku bavila na
setkáních a akcích klubu. Všichni pak minutovým tichem uctili její památku.
Oslava začala půvabným vystoupením
Vrabčáčků. Ti měli pro přítomné maminky
a babičky malé vlastnoručně vyrobené dárečky, které jim na konec svého vystoupení
rozdali. Také hosté gratulovali, starosta rozdával květiny, hosté z Hlučína malé balíčky.
Pokračovalo se samozřejmě pohoštěním.
Vládla veselá nálada. Byla to hezká oslava.

AV.

Burza pěstebních přebytků na moštárně

Tuto akci ludgeřovických zahrádkářů, pořádanou už dlouhou řadu let koncem první poloviny května, letos 11. května, poznamenal výpadek tradičních pěstitelů, jakými jsou např.
16
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Erhard Selzer, Jan Kubošek, Hildegarda
Latková a další, kterým vysoký věk a s tím
spojené neduhy už letos nedovolily zahradničit. Návštěvníkům burzy, jejichž počet
v posledních letech roste, letos především
chybělo dost sazenic rajčat, celeru a kedluben, kterých bylo nabízeno příliš málo. Snad
se našemu spolku zahrádkářů podaří zapojit
do skupiny tradičních pěstitelů sazenic více
svých členů a získat v příštích letech k aktivní účasti na naší burze i pěstitele z okolních
spolků zahrádkářů.

AV.

Jarní květinový ples Klubu důchodců Vrablovec

Byla to jedna z několika akcí klubu, na které každým rokem zve i členy řady okolních
klubů důchodců. Tyto akce se většinou konaly v Kulturním domě v Petřkovicích. Letos je
však tento mimo provoz pro rozsáhlé opravy. I přes změnu místa konání se plesu zúčastnilo
opravdu hodně lidí, sál doslova praskal ve švech. Pořadatelé museli přidávat stoly a židle,
využita byla i vinárna. Mluvil jsem s několika účastníky z různých klubů, všichni pověděli,
že jsou s místem konání, atmosférou, programem i organizací akce velmi spokojeni. Plesalo
se jako o život, jako na plese mladých.
Předsedkyně Klubu důchodců Vrablovec Eva Vojevodová k plesu řekla: „Jarní květinový
ples Klubu důchodců Vrablovec se konal v pátek 26. dubna 2019 od 15 hodin v Obecním
domě v Ludgeřovicích. Na začátku jsem přivítala všechny kluby, které se této akce zúčastnily: Bobrovníky, Hlučín, Hošťálkovice, Ludgeřovice, Markvartovice, Poruba – Bulharská, Poruba – Turisté, Krásné Pole, Petřkovice, Darkovičky, Šilheřovice a všechny příznivce
a známé, kteří se na tuto akci těšili.
K tanci a poslechu hrála opět vrablovecká Aréna. Bylo připraveno bohaté občerstvení:
domácí koláče, zákusky a řízky od pana Januse. Členové zajistili také soutěž o ceny. V programu vystoupila „Parta Hula hop z Prajzské“ a zatančili paní Hanka s panem Vladimírem country a rokenrolový tanec. Všichni se velice dobře bavili a odcházeli spokojeni.“

AV.
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Svátek matek v Klubu důchodců Ludgeřovice

Členové klubu na letošní oslavě svátku matek 10. května, tak jako každým rokem,
zcela zaplnili sál Obecního domu. Už u vchodu maminkám a babičkám gratulovali
muži z výboru klubu a každé předali krásnou růži. Místopředseda klubu Jiří Dudek pak
měl gratulační proslov se skleničkou vína v ruce. Všichni v sále pak povstali a zvedli své
skleničky s vínem, vrablovecká hudba ARÉNA zahrála gratulační fanfáru.
Gratulovat a potěšit pak přišly postupně dvě skupiny dětí. Nejdříve děti z církevní
mateřské školy s pásmem povídání a písniček o maminkách a tatíncích. Pak nastoupili
žáci první třídy základní školy, nejdříve přestrojeni za babičky a dědečky, pak jako
puberťáci na diskotéce. Bylo to veselé. Vystupující děti všechny v sále příjemně pobavily, měly velký úspěch a plně si zasloužily sladkou odměnu a kytičku pro maminku,
které jim byly rozdány. Poděkování si zaslouží i jejich učitelky, které s nimi vystoupení
nacvičily.
Oslava pokračovala tancem, dobrou večeří z místní restaurace, v plné permanenci
byly i svépomocné bufety. Slavilo se až do pozdního večera. Byla to velká, výborem
klubu dobře připravená akce.
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Zábavné odpoledne na Vrablovci

Konalo se 11. května u Společenského domu, pořadatelem byl vrablovecký hasičský
spolek. Bylo určeno pro děti i dospělé. Dospělí se bavili venku u stolů nebo obsluhovali ve svépomocném bufetu nebo byli zapojeni do organizování her pro děti. Děti si
především prohlížely velké, plně vybavené hasičské auto, to jim předváděli ludgeřovičtí
hasiči. Také soutěžily ve skákání v pytli, ve střelbě ze vzduchovky, v malování podle
vylosovaného zadání, ve slalomu na koloběžce mezi kužely atd.
Počasí bylo nevlídné. Bylo chladno, zataženo, naštěstí vůbec nepršelo. Pořadatelé
mrzelo, že účastníků bylo poměrně málo. Zábava však nevázla, dospělí se příjemně
bavili, děti dováděly.

AV.

Srdečné poděkování patří sponzorům akce p. R. Jackovičovi, p. L. Dopplerové , p. S. Jančovi z Vrablovce, p. D. Bauerovi z KVHS Diverzanti Ludgeřovice a hasičům z Ludgeřovic
za předvedení zásahového auta.
Marie Blokešová
SDH Vrablovec
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Již tradiční hektické jaro u hasičů
Zpětné ohlédnutí za uplynulými akcemi a děním.

Na jedné z posledních akcí mě oslovil bývalý soused, že to snad ani není možné,
kolik akcí v rámci hasiče vlastně zabezpečujeme. Zprvu jsem si říkal, že toho zase
nemůže být tolik. Nicméně pak mě napadlo projít naše facebookové a webové stránky
a vzpomenout, co vše vlastně během třeba dvou měsíců absolvujeme. A jak rozmanitá
ta náplň vlastně je. Posuďte sami.
Absolvovali jsme audit jednotky, který dopadl výborně,
a o němž jste si mohli přečíst
v minulém čísle zpravodaje.
Apríl nám pak přinesl požár
nízké budovy v sousední obci
Markvartovice. O týden později jsme opět čistili ludgeřovický potok v rámci akce
Ukliďme Česko. Nově jsme
také zapojili naše nejmladší
členy. Odměnou každému bylo
pak společné opékání u chaty
Ostříž. Během stejného týdne
jsme Tatrou urgentně spěchali
s vodou na nově rekonstruované hřiště TJ, kde ve vagonovém zásobníku došla voda na zalévání hřiště. Proto jsme
provedli jednorázovou dodávku vody jako podporu stávajícímu přítoku. Ten den totiž
došlo k osetí plochy hřiště.
Každý čtvrtek se scházíme před naší zbrojnicí, abychom se za uživatele objektu zúčastnili kontrolních dní stavby. Rekonstrukce se vyvíjí v čase a my bychom rádi měli
zbrojnici maximálně užitečnou. Proto nečekáme, až nám ji někdo slavnostně předá
zpět, ale aktivně se zapojujeme při řešení rekonstrukce. Pátky jsou jasné taky. Zde kontrolujeme na strojní službě v podstatě prostředky k záchraně tak, aby byly stoprocentně
připraveny pro zásahy. Čili agregáty nastartovat, dolít pohonné hmoty. Auta projít, zda
nic nechybí, zda startují. Drobné opravy či údržbu, servis. Jednou měsíčně v neděli zase
jednotka absolvuje výcvik. To je zase takové připomenutí naší činnosti, aby si členové
vše vyzkoušeli a prověřili svou sehranost.
V dubnu byl např. výcvik zaměřen na motorové pily a tahání lanovým navijákem,
včetně použití zvedacích vaků. Celé nedělní dopoledne jsme tak strávili v areálu firmy Pila Kukučka, za tyto výcvikové prostory moc děkujeme. Konec měsíce byl pak
ve znamení Dne žen. Ten jsme oslavili v obecním domě a pozvali naše členky i ženy
a dívky z partnerského sboru ze zahraničí. Členové jednotky si ke konci měsíce našli
jinou zábavu. Byl nahlášen požár travin v bývalé pískovně. Jednotka dostala požár pod
kontrolu, přilehlé provizorní budovy zasaženy nebyly.
Následoval přelom měsíce dubna a května. Čili tradiční pálení čarodějnic a hlídka
vatry pomocí cisterny. Pravda, letos počasí opravdu řádilo. Namoknutá vatra nechtěla
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vůbec chytnout jako předchozí ročníky. Pomoci jsme si museli s pořadateli až několika
hadrami namočenými v benzínu, aby dřevo vůbec trochu chytlo.
Samotné stavění máje se kvůli počasí uskutečnilo o den později, čili prvního. Májku
naštěstí tu noc nikdo neukradl. Pátého jsme měli velkou slávu. Uctění našeho hasičského patrona, sv. Floriána. Mše v kostele a pak menší pohoštění. Hasiči v uniformách,
prapory, zahraniční delegace, muzikanti. To vše bylo k vidění. Jedenáctého jsme zase
podpořili akci pro děti na Vrablovci. Sportovní odpoledne tam okořenila ukázka hasičské techniky. Ve stejný den zase naši dva členové bojovali v Šilheřovicích na železném
hasiči – silové disciplíně zvané TFA.
Jak vidno, vybrat si mohou opravdu všechny věkové kategorie. Tím výčtem však akce
nekončí. Připravujeme dětské soutěže, kácení máje, ukázky pro děti v rámci oslav dětských dní. Určitě stihneme zásah, školení, strojní službu, kontrolní den. No a údajně
bude i nějaká hasičská veselka….
Dnešní článek je jedním velkým výčtem. A asi ano. Odpověď na úvodní otázku je
dána. Zabírá nám to spoustu volného času. Dal by se trávit i jinak. Na druhou stranu
se nám dostává podpory od rodin, známe práci v týmu, kolektivu. Známe zábavu a občas přijde i ten dobrý pocit, že pomůžete někomu v tísni. A asi to všechno nám stále
vytváří hnací sílu tyhle všechny akce podstupovat.
Ing. David Lange

Retro zábava

Byla to už tradiční jarní akce SRPDŠ ludgeřovické školy ve stylu diskoték osmdesátých let 20. století především pro ty, kteří tehdy jako puberťáci na ně chodili. Jinak
řečeno, byla to akce, která dopřeje současným asi pětatřicátníkům se na pár hodin vrátit do těch pro ně krásných bezstarostných let. 18. května se účastníci dobově oblékli,
diskžokejové pana Talacka pouštěli hodně hlasitě tehdejší šlágry. Nechyběl ani způsob označování těch, kteří zaplatili vstupné tehdy obvyklým razítkem na ruku, hodně
tmavé přítmí, umělý kouř a spousta blikajících ref lektorů v sále. Stejně jako tehdy se
účastníci scházeli řadu hodin, ti poslední přišli až před půlnocí. Myslím, že akce se
vydařila, že to byla veselá a přiměřeně rozpustilá diskotéka poslední čtvrtiny minulého
století, rozdíl byl vlastně jen ve věku účastníků.

AV.
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ZAJÍMAVOSTI
Velkopáteční křížová cesta

Této, v naší obci už tradiční křesťanské modlitby po 14. zastaveních na Farské cestě
ve výroční den ukřižování Ježíše Krista, se letos 19. dubna zúčastnil dosud největší počet
věřících. Hodně bylo i mladých, zejména skautů. Účastníci se střídali v nesení kříže mezi
zastaveními umístěnými na velkých kamenech. Na každém zastavení kříž postavili a konala
se modlitba. Byl to pro všechny velký duchovní zážitek umocněný i krásným jarním počasím
a rašícími stromky a keři nově vysazené aleje na Farské cestě.

AV.

Co je to Visegrád a Visegrádská čtyřka?

Visegrád je malé starobylé město na severu
Maďarska v ohbí Dunaje, 35 km severně od
Budapešti. Visegrád sloužil jako hlavní město říše i venkovská rezidence uherských panovníků až do ovládnutí dolních Uher Turky. V roce 1335 se zde setkali český král Jan
Lucemburský, uherský král Karel II. Robert
a polský král Kazimír III. Veliký a uzavřeli
Protihabsburské spojenectví. Jan Lucemburský se zřekl nároků na polskou korunu za
20 000 kop pražských grošů a byla mu zde
přiznána svrchovanost nad Slezskem. Jako
připomínka na toto setkání 3 králů, se zde Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Visegr%C3%A1d,
roku 1991 zástupci ČSFR, Maďarska a Polska dohodli na spolupráci při vstupu do EU. Tak vznikla krátce před zánikem Varšavské
smlouvy Visegrádská skupina, které se po rozpadu ČSFR začalo říkat Visegrádská čtyřka
(V4). Země V4 spolupracují v oblasti veřejné správy, kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání,
výměny mládeže, rozvoji turismu a přes hraniční spolupráce.
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Putnok a Gömör expo 2019

Opět po roce se ve dnech
10. – 12. 5. 2019 konal v naší
maďarské partnerské obci Putnok festival Gömör expo 2019.
Putnok, jako správní město
stejnojmenného okresu, leží
na severovýchodě Maďarska
v oblasti Gömör. A právě zde
byla před 20 lety založena tradice festivalu zemědělských
a řemeslných výrobků Gömör
expo. Festival přerostl hranice okresu a stal se nejen celorepublikovým, ale také velmi
významným svátkem v rámci Visegrádské čtyřky. Účastní se jej pravidelně zástupci vrcholných státních orgánů Maďarska a delegace družebních obcí a měst Polska (Nowy Zmigród),
Slovenska (Tisovec) a České republiky (Ludgeřovice).
Letošní, již 21. ročník, kterého jsem se s delegací obce Ludgeřovice zúčastnila, byl důstojnou přehlídkou výrobků oblastních zemědělců, řemeslníků, žáků odborných škol a také
spolků. Jejich výrobky byly oceněny mnoha poháry, které převzali z rukou ministerského
předsedy.
Třídenní festival se konal pod záštitou starosty města Putnok pana Tamáse Barnabáse
a byl zpestřen mnoha zajímavými akcemi, jako například přijetím nových rytířů do Řádu
vína, což je letitá tradice, při které jsou oceněni významní mecenáši města. Vystoupení mažoretek, členů místního ochotnického spolku, myslivecká výstava a mnoho dalších zajímavých podniků přispělo ke zdárnému průběhu celého festivalu. Závěrem je třeba vyzdvihnout
bezmeznou přívětivost a pohostinnost našich maďarských přátel, kterou ani jazyková bariéra
neochromila.

Ing. Alena Janošová
místostarostka obce

Z kroniky roku 2005

Výběr ze zápisu v obecní kronice:

• Pro obec to byl dobrý, klidný rok. Nekonaly se žádné volby, nepřišly žádné vážnější
přírodní pohromy.

• Počasí potrápilo občany nezvykle bohatou sněhovou nadílkou, mrazíky koncem dubna, deštivým a chladným létem a potěšilo je krásným, slunečným podzimem.
• Uplynulo 60 let od konce druhé světové války.

• Ludgeřovický rodák a občan pan Alfons Bőhm se dne 12. prosince dožil 100 let.
• Varhany z roku 1933 v chrámu sv. Mikuláše prošly generální opravou.
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• Na podzim se v hlučínském zámku konala výstava „Toulky Hlučínskými chodníčky“
o Hlučínsku, na níž se na výstavních panelech prezentovaly jednotlivé obce tohoto
regionu včetně Ludgeřovic.

• V obci má své provozovny přibližně 100 firem a firmiček (včetně ordinací lékařů,
hospod a obchodů), největší z nich HP Trend zaměstnává 132 pracovníků.

• Hasičské auto sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice nemá funkční cisternu na
vodu, ta se definitivně pokazila.
• Metropolitní síť v obci, která měla občanům sloužit především k bezdrátovému připojení do sítě internet, nebude.

• V průběhu roku došlo k pěti personálním změnám ve složení zastupitelstva obce
a k jedné personální změně ve složení rady obce.
• Postupně je opravováno spárování fasády kostela.

• Pokračovaly přípravy na budování splaškové kanalizace. Stavební práce budou pravděpodobně zahájeny v roce 2007.
Před šedesáti lety skončila v Evropě druhá světová válka
Ve dnech 7. až 9. května 1945 německé ozbrojené síly kapitulovaly a boje na
frontách utichly. V Tichomoří a východní Asii však válečné běsnění ještě pokračovalo až do srpna, kdy Američané shodili na japonská města Hirošimu a Nagasaki
atomovou bombu, teprve poté kapitulovala také japonská armáda.
Druhá světová válka byla šílenstvím, které v průběhu šesti let připravilo o život
více než 50 milionů lidí a dalším stovkám milionů přineslo nezměrné utrpení, strádání, bolest. Skončením války však umírání, bída, hlad, týrání duševní i tělesné
neskončilo. Celá Evropa byla v troskách. Miliony lidí oplakávaly své nejbližší, kteří
padli na frontách, byli zabiti při bombardování nebo umučeni v žalářích a koncentračních táborech. Nebylo kde bydlet, zejména velká německá a ruská města byla
zcela rozbitá, nebylo co jíst, chyběly zásoby potravin. Nastala doba nezměrných
zmatků, doba odplaty a msty, v níž zahynuly další tisíce nevinných lidí a miliony
nešťastníků bylo vyhnáno ze svých domovů nebo bylo zavřeno v zajateckých táborech. Ta doba trvala ještě několik let.
Válka těžce poznamenala mnoho rodin i v naší obci. Většina mužů byla odvedena
na frontu, jejich rodiny žily v každodenním strachu, zda jim listonoš právě nenese
zprávu o tom, že jejich syn, manžel, tatínek padnul či je nezvěstný. Na frontách
přišlo o život více než 230 ludgeřovických mužů. I když obec nebyla v průběhu
války bombardována a fronta prošla Ludgeřovicemi jen jednou a rychle v průběhu
tří dnů na samém konci v dubnu 1945, bylo 18 zabitých, desítky raněných, zničeno
29 a poškozeno 181 domů. Sám si na příklad pamatuji na zoufalství mých prarodičů, když dostali zprávu, že jeden jejich syn, můj tatínek, je těžce raněn kdesi
v kruté ruské zimě, a za několik měsíců, že je nezvěstný jejich druhý syn Šimon.
Pamatuji se na neštěstí souseda pana Emanuela Voznici, když ze svého domku po
přechodu fronty našel jen hromadu suti a popela, na sousedku patnáctiletou Jarku
25

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

6 / 2019

Freibergovou, kterou zbloudilá kulka zabila, když přebíhala chodbu v domě. Obci
se nevyhnuly ani poválečné zmatky a násilnosti. Někteří muži prošli nechvalně
známým Hanke lágrem v Ostravě, kde byli mučeni a zabíjeni. Žilo se v obavách,
zda hlučíňáky nepostihne odsun do Německa. Poslední muži, mezi nimi například
pan Andělín Vjačka z Hebkovce, kteří přežili tamější kruté podmínky, se ze zajateckých táborů na Sibiři vrátili domů do Ludgeřovic až kolem roku 1950. Buďme
vděčni osudu, že nám dopřál šedesát let života bez války, což je, poučíme-li se
z historie, na evropské poměry rekordně dlouhá doba. Doufejme, že naši zemi čeká
nejméně dalších šedesát klidných let.
V dnešním globalizovaném světě však stále žijí stovky milionů lidí v nesmírné bídě, stále ve velkém bují náboženský fanatizmus. Propastné rozdíly v životní
úrovni a fanatizmus vždy vedou k násilí a válkám. Vzpomeňme například nedávných událostí v Jugoslávii, či na rozjitřený arabský svět.
Dnešní šedesátníci už válku nezažili, současná mladá generace o hrůzách druhé světové války ví jen velmi málo. Riziko světového konf liktu však stále trvá. Je
povinností nás pamětníků hrůzy války připomínat, snad to přispěje k tomu, aby
současníci byli velmi obezřetní před jakýmkoliv fanatizmem, aby si byli vědomi, že
miliony bídných a hladových se mohou vzbouřit. Šíleného Hitlera, strůjce největší
válečné apokalypsy v dějinách, k moci přivedl právě jeho fanatizmus, který našel
úrodnou půdu v milionech Němců zbídačených nerozumným drancujícím a ponižujícím přístupem vítězných mocností první světové války k tehdy poraženému
Německu.
Přejme si, abychom už žádnou další válku nezažili ani my, ani další generace
po nás. Udělejme pro to všechno, co můžeme!
Ludgeřovický občan a rodák pan Alfons Böhm se dožil 100 let
Narodil se 12. prosince roku 1905 v Ludgeřovicích
v havířské rodině. Jak říká, měl ty nejhodnější rodiče
na světě. Pocházeli z Petřkovic, v Ludgeřovicích si postavili domek a vychovali 8 dětí. V rodném domku pan
Alfons Böhm žije dodnes. Chodil do německé dolní
ludgeřovické školy ještě před vznikem Československa,
v Petřkovicích se vyučil zámečníkem. Pracoval na šachtě, asi v roce 1935 si za 50 tisíc Kčs koupil na splátky
dvoutunové nákladní auto Praga a začal provozovat autodopravu. Například z děhylovského nádraží převážel
lomový kámen na opravu silnic. V srpnu roku 1939 byl
i se svým autem povolán k vojenské službě u německého
Wehrmachtu, kde jako šofér a později jako opravář tanků prožil na východní frontě celou druhou světovou válku od začátku do konce. Byl
dvakrát raněn, poprvé hned v roce 1939, kdy mu střepina vážně poničila nohu. Na
frontě zažil pád Berlína, padnul do ruského zajetí, ze kterého byl šťastnou shodou
okolností jako československý občan propuštěn 5. září 1945 a převezen do pracov26
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ního tábora v severočeském hnědouhelném revíru. Z tohoto tábora po několika
dnech utekl, tři týdny se pěšky protloukal přes Jizerské hory, Krkonoše, Orlické
hory a Jeseníky domů do Ludgeřovic, kde se dne 1. října 1945 přihlásil k pobytu.
Rodný domek našel vypálený válkou, hned se pustil do jeho opravy. Do zaměstnání
nastoupil ve Vítkovických železárnách, kde v těžké mechanice jako strojní zámečník pracoval až do odchodu do důchodu v roce 1965. Oženil se až v roce 1959,
v roce 1997 ovdověl. Nikdy nepil alkohol, nekouřil, v mládí rád sportoval. Je stále
fyzicky i duševně v dobré kondici. Hodně čte, sleduje dění doma i ve světě. Ještě
před rokem sám jezdil za nákupy do Ostravy. S pomocí rodiny stále dobře zvládá
péči o svou domácnost.
V sobotu 10. prosince se v Obecním domě konala na počest stoletých narozenin
pana Alfonse Böhma slavnost. Kromě rodiny a známých mu tam blahopřáli starosta pan Mgr. Petr Kolarz, obecní rada, zástupci úřadu sociálního zabezpečení.
Zatancovaly a gratulovaly mu i děti z ludgeřovické mateřské školky. Oslavenec se
podepsal do obecní kroniky.
Varhany v ludgeřovickém kostele zase krásně znějí
Více než 3 měsíce byly varhany němé, prodělávaly náročnou a nákladnou generální opravu. V neděli 18. prosince 2005 odpoledne byly opravené varhany slavnostně požehnány biskupem ostravsko-opavské diecéze Mons. Lobkowiczem a poprvé
zazněly posluchačům, kterých byl plný kostel.
Přítomna byla řada významných hostů, např. ministr životního prostředí pan
Ambrozek, zástupci Moravskoslezského kraje, starostové okolních obcí a další.
Byla to krásná povznášející slavnost s nádechem mystérie.
Začala adventním koncertem smyčcového kvarteta ( Jakub Černohorský, Zdeněk Dajč, Alena Ondrišíková, Ivo Fišer), sopranistky Zuzany Fišerové, s průvodním slovem Drahomíry Míčkové. Zněla zejména krásná hudba Mozartova, Rybova, Sukova, Janáčkova, Vivaldiho. Pokračovala slavnostním projevem starosty
obce Ludgeřovice Mgr. Petra Kolarze. Pan starosta v něm zejména uvedl řadu
zajímavých údajů o varhanách a jejich dokončené opravě, poděkoval všem, kteří
se o tento významný čin zasloužili, naznačil plány širokého využití varhan i pro
koncertní činnost. Uvedl mimo jiné, že varhany byly vyrobeny krnovskou firmou
Rieger v roce 1931 pod opusovým číslem 2495. Až do právě dokončené generální
opravy neprodělaly žádné modernizační úpravy, zachovaly se v původní podobě.
Jde o dvoumanuálové pneumatické varhany s pedálem, tlakového systému, které jsou disponovány 45 rejstříky. Je to významný reprezentační nástroj, ojedinělý
v Horním Slezsku. Poté biskup Mons. Lobkowicz přistoupil k ceremonii požehnání varhan. V krátkém proslovu ocenil činy, které varhany probudily k novému životu a opravené varhany požehnal. Pak se varhany rozezněly. Varhaník pan Mgr. Petr
Lyko z Opavy si ve své improvizaci dal záležet a rozezvučel nástroj opravdu naplno, až se kostel třásl... Současně běželo ve ztemnělém kostele na plátně vedle
kazatelny video o průběhu opravy. Byla to vrcholná chvíle celé slavnosti, která se
přítomným určitě nadlouho vryla do paměti. Uvědomil jsem si při ní, že právě jsme
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účastni krásné silné události, jakých se v našem kostele za sto let jeho existence
udála celá řada. Náš zážitek byl podobný zážitku těch, kteří se účastnili otevření
nového kostela v roce 1907, vysvěcení nových oltářů a křížové cesty v roce 1909,
spuštění prvních věžních hodin a usednutí do nových lavic v roce 1911, prvního
zvonění čtyř nových velkých zvonů v roce 1920, kteří v roce 1928 poprvé vstoupili
do kostela s čerstvě dokončenými nástěnnými malbami, v roce 1932 poprvé slyšeli
hrát varhany po jejich instalaci, v roce 1933 poprvé uviděli krásný osmiramenný
mosazný lustr, v roce 1947 byli oslněni světlem z obnoveného barevného zasklení
oken zničeného válkou, které bylo tak jiné, než temno způsobené prkny zatlučenými okenními otvory... Uvědomil jsem si také, že po dokončení stavby kostela to
trvalo dalších téměř 50 let, než byl vybaven veškerou tou krásou, na kterou se rádi
díváme, na kterou jsme jako občané obce právem hrdi. Je potřeba vzdát hold našim
předkům, že i ve složitých dobách světových válek a hospodářské krize dokázali
dát dohromady tak velkolepé dílo. Je proto povinností naší generace kostel a vše co
k němu patří, udržovat v dobrém stavu.
Po slavnosti jsme z kostela vycházeli už za tmy. Před zdravotním střediskem
hrála hudba pana Ondruše, s ní jsme se vydali na křižovatku s ulicí Hlučínskou,
kde pan ministr Ambrozek poprvé rozsvítil letošní obecní vánoční strom. Ten má
letos, jak řekl pan starosta, tolik světélek, kolik je občanů naší obce, tj. více než
4 600. Každý „ludgeřan“ tak na něm má jednu hvězdičku, jako na nebi.
Byl to opravdu svátečně prožitý podvečer zlaté adventní neděle.
Ludgeřovičtí hasiči jsou bez cisterny
Po celý rok se diskutovalo (i na stránkách Ludgeřovického zpravodaje) o potřebě
koupit zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice nové hasičské
auto s cisternou CAS ŠKODA 706, protože ve stávajícím autě je cisterna neopravitelně děravá. Na svém zasedání dne 7. 12. 2005 zastupitelstvo obce nákup nového
hasičského auta neschválilo. Naposled bylo auto s cisternou v ostré akci při hašení
požáru rodinného domku v ulici Nad Nádražím 27. ledna 2005. Dne 6. 6. neznámý pachatel hasičům ukradl z hasičské zbrojnice motorovou pilu, elektrocentrálu
a plovoucí čerpadlo. Obec obratem hasičům zakoupila tyto věci nové, takže 3. 8.
2005 již mohli hasiči zasahovat po přívalovém dešti – čerpat vodu ze zatopených
sklepů. Dne 1. 12. hořela kuchyně v rodinném domku v ulici Boční, naši hasiči již
při hašení neměli cisternu.
Zastupitelstvo obce neschválilo vybudování metropolitní sítě v obci
Takto bylo rozhodnuto dne 24. 10. 2005. V současné době je již poskytovatelů
připojení na internet (čemuž především měla metropolitní síť sloužit) řada a není
účelné, aby obec do této sféry investovala.
Změny ve složení orgánů obce
V průběhu roku 2005 došlo k neobvykle velkému počtu změn ve složení zastupitelstva obce a i ke změně ve složení rady obce:
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– 21. 3. 2005 zaniknul mandát Mgr. Heleně Piprekové, ředitelce základní školy
Ludgeřovice, a to na základě změny zákona č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí, podle níž nemůže být zastupitelem funkcionář statutárního
orgánu příspěvkové organizace obce. V průběhu roku pak sice bylo uvedené
ustanovení zákona zrušeno, mandát zastupitele však již nemohl být ředitelce
školy vrácen.
– Do rady obce zvolilo zastupitelstvo za Mgr. Helenu Piprekovou Jiřího Hawlika.
– Ode dne 22. 3. 2005 se zastupitelem stal náhradník z kandidátní listiny ODS
– Ing. Marlen Stejskalová.
– 5. 10. 2005 se mandátu vzdal Ing. Jan Kamradek. Zastupitelem se stal náhradník z kandidátní listiny ČSSD – Vlastimil Janota, a to dnem 6. 10. 2005.
– 6. 10. 2005 se mandátu vzdala Ing. Marlen Stejskalová. Zastupitelem se stal
náhradník z kandidátní listiny ODS – Miroslav Prőschl a to dnem 7. 10.
2005.
– 5. 12. 2005 se mandátu vzdal Miroslav Prőschl. Zastupitelem se stal náhradník z kandidátní listiny ODS – Roman Dinter, a to dnem 6. 12. 2005.
Oprava fasády kostela
Náš kostel bude za dva roky – v roce 2007 – slavit 100 leté výročí. Stoletý zub
času se podepsal i na spárování venkovní strany zdiva. Aby ve svém jubilejním roce
i zvenku vypadal tak dobře jako po dokončení jeho výstavby, byly v roce 2005 zahájeny opravy spárování. Ty jsou financovány z prostředků církve, obce Ludgeřovice
a sponzorů. Opravy jsou časově náročné, budou pokračovat i v příštích letech.
Kulturní a společenské akce
V kostele sv. Mikuláše se konaly dva koncerty (10. 11. pěvecký sbor SILESIA
CANTAT, 18. 12. adventní koncert). Obec, politické strany i občanská sdružení a spolky ve velké míře využívaly pro své kulturní a společenské akce zejména
sál v Obecním domě, Společenský dům na Vrablovci, areál hřišť TJ Ludgeřovice,
hřiště u restaurace na Vrablovci, obecní pozemky u rybníků, pozemek u moštárny
Svazu zahrádkářů, např.:
– v Obecním domě 3. reprezentační ples obce, ples ODS, hasičský bál, ples
sportovců, setkání seniorů s vedením obce, pravidelné měsíční večírky Svazu
důchodců Ludgeřovice, krmášová zábava, vánoční trh, atd.,
– Společenský dům na Vrablovci pravidelně ke svým akcím využíval Svaz důchodců Vrablovec a Červený kříž Vrablovec,
– v areálu hřišť TJ Ludgeřovice se např. konaly dětský den (10. června), letní
slavnost,
– na hřišti na Vrablovci se např. konala letní slavnost (6. srpna),
– na obecních pozemcích u rybníků soutěže mladých hasičů,
– na pozemku moštárny dětský den, vyhodnocení soutěže o nejkrásnější předzahrádku, balkon, okno, letní posezení několika spolků.
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Údržba a zvelebování obecního majetku
Podle plánu zpracovaného radou obce byly v průběhu roku realizovány tyto
akce:
Náklady
v tis. Kč

Popis akce
Rekonstrukce 1. NP objektu školní jídelny

-

Montáž nových výtokových ejektorů na místním hřbitově, jejich dopojení
na rozvody vody a kanalizace

512

Zpevnění břehů bezejmenného potoka na ul. Hraniční – dokončení
stavby rozpracované v roce 2004

487

Rekonstrukce střechy klubovny TJ Ludgeřovice

507

Propojovací chodník na místním hřbitově
(mezi farním úřadem a charitním domem)

87

Zateplení části obvodového zdiva Obecního domu

141

Stavební úpravy foyeru Obecního domu (vstup do sálu, předsíň, šatna, WC)

2 315

Projektová příprava výstavby splaškové kanalizace v obci

2 800

Úprava stěn sádrokartony, vč. malířských prací a opravy podlah (údržby)
v prostorách pod jevištěm Obecního domu
Oprava vstupního schodiště Farního úřadu v Ludgeřovicích
Odstranění vlhkosti v přízemním bytě obecního bytového domu čp. 960

60
144
43

Doplnění a úpravy dopravního značení v obci

119

Kácení přestárlých a nebezpečných stromů na fotbalovém hřišti, ořezy
stromů, zejména v blízkosti NN a VN

130

Malování části budovy OÚ, vč. dekoračního nástřiku

23

Úpravy tréninkové plochy na louce naproti hřišti TJ Ludgeřovice

77

Opravy výtluků místních komunikací v obci, doplnění obrub
Oprava betonového krytu žumpy pro jímání splaškových vod z budovy
ZŠ Ludgeřovice
Spárování části severozápadní stěny kostela sv. Mikuláše
Oprava skladu hraček v MŠ Vrablovec

180
43
250
20

Údržba veřejného osvětlení v obci

1 174

Údržba veřejné zeleně, sadových úprav a sečení travnatých ploch v obci
30
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Oprava propadlé části kanalizačního potrubí na ul. Lípová

254

Oprava šaten v suterénu Obecního domu (sloužící jako zázemí pro
pracovní četu)

781

Zimní údržba místních komunikací

779

Likvidace požární nádrže na Vrablovci

4

Výměna střešní krytiny a oplechování na objektu foyeru Obecního domu

97

Oprava povrchu místní komunikace ul. Stolařská, U rybníků, Hraniční,
pod prodejnou Jednoty (položení nové živičné vrstvy)

928

Oprava soc. zařízení – WC restaurace „Obecní dům“ vč. zřízení WC pro
zdravotně postižené osoby

781

Slavnostní vánoční světelná výzdoba obce

101

CELKEM

13 393

Počasí
První tři týdny nového roku se i v noci držely teploty nad nulou, sníh nebyl,
často pršelo. Nejtepleji bylo 8. 1. v poledne +10,8 °C. Sníh pořádně napadnul až
24. ledna, bylo nutné ho odklízet. Teploty se držely kolem nuly. Pořádná sněhová
nadílka napadla v době od 31. 1. do 1. 2., na cestách kalamita, velké odklízení.
První větší mráz byl 6. 2. – ráno jasno -14 °C, přes den těsně pod nulou. Ve
dnech 7. až 9. 2. jasná rána s teplotami -17 °C, přes den těsně pod nulou. Ve druhé a třetí únorové dekádě byly ranní teploty těsně pod nulou se sněžením, ve dne
i těsně nad nulou, s pomalým táním. Poslední dva únorové dny se citelně ochladilo,
ráno -13 °C, v poledne -5 °C, ležela cca 15cm sněhová pokrývka.
Od 1. do 6. 3. ráno kolem -11 °C, v poledne těsně pod nulou. Dne 7. 3. se oteplilo, silně sněžilo, na cestách kalamita. Sníh padal nepřetržitě až do 9. 3. Za dva
dny se vyjasnilo, ráno -11 °C, v poledne těsně pod nulou, leželo rekordní množství
sněhu. Dne 12. 3. se oteplilo, ráno těsně pod nulou. Dne 14. 3. začalo denní tání,
sníh rychle mizel, 15. 3. rozkvetly na naší zahradě první sněženky. V dalších dnech
se ranní teploty pohybovaly těsně pod nulou, v poledne až +10 °C, na konci měsíce
až +15 °C. Dne 25. 3. byli k vidění první motýli, poprvé jsme doma obědvali i svačili venku na zahradě.
Tento ráz počasí pokračoval i v 1. dubnové dekádě, polední teploty postupně
rostly až na +20 °C. Ráno však bývaly mrazíky. 9. 4. se ochladilo, ráno +7 °C,
pršelo. V dalších dnech se polední teploty zvyšovaly, 19. 4. dosáhly +20 °C. Dne
16. 4. bylo slyšet první zahřmění. Dne 20. 4. se ochladilo na +8 °C, v noci mrazík
až -5 °C. Ranní mrazíky trvaly tři dny a silně poškodily kvetoucí stromy, byly příčinou mizerné úrody jablek. V posledních dubnových dnech se rychle oteplovalo
až na +25 °C.
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Ve dnech 1. až. 3. 5. byly polední teploty +25 °C, 4. 5. ochlazení na +14 °C.
Chladné dny vydržely až do poloviny května. Od 14. 5. se začalo postupně oteplovat až na +18 °C. Dne 18. 5. se přechodně ochladilo na +6 °C. Dne 21. 5. již bylo
+22 °C, dne 23. 5. +26 °C. Dne 24. 5. celou noc a celý den hezky po zahradnicku
pršelo, teplota +14 °C. Dne 25. 5. se vyjasnilo, teplota +20 °C. Do konce měsíce
teploty postupně rostly až na tropických +32 °C. Začalo být dosti sucho. Změnilo
se to 31. 5., kdy k ránu přišel přívalový déšť, ochlazení na +15 °C.
Červen začal chladným polojasným dnem s teplotou +14 °C. Již 2. 6. bylo +20 °C,
v dalších dnech teplota rychle rostla až na +24 °C. Dne 5. 6. v noci silný déšť, přívaly, kroupy, teplota ve dne +18 °C, obloha střídavě od temně zatažené až po jasnou. Dne 7. 6. další ochlazení, 8. 6. byl nejchladnější den – v poledne jen +10 °C,
deštivo. Až 11. 6. se teplota zvýšila na +15 °C. Výrazně se oteplilo 13. 6. na +24 °C.
Teploty v rozmezí +21 až +26 °C pak vydržely do konce měsíce a to bez deště. První
dešťové kapky po delší době spadly až 30. 6., teplota klesla na +20 °C.
Teploty kolem +20 °C s přeháňkami byly i v prvních dvou červencových dnech.
Ve dnech 3. a 4. 7. bylo hezké letní slunečné počasí s teplotami +26 °C. Dne 5. 7.
bylo do 15 hodin jasno a horko + 28 °C, pak z východu přívalový déšť. Teplota
rychle klesala, 6. 7. v poledne jen +12 °C, silně pršelo až do večera. Dne 7. 7. jasno,
+21 °C. Dne 8. 7. ráno jasno, teplo, k večeru přívalový déšť s prudkým ochlazením.
Dne 9. 7. celý den silně pršelo, teplota +17 °C. Silný trvalý déšť poznamenal pohřeb
paní Vilímové z ulice Na Návsi. Rakev nemohla být po mši uložena do země, protože rozmoklá hlína zavalila vykopaný hrob. Silný déšť trval i v následujících dvou
dnech, vyjasnilo se a oteplilo 12. 7. na +24 °C. Až do 17. 7. bylo slunečno, teplo cca
+25 °C s odpoledními bouřkami. Dne 18. 7. teplota vystoupila těsně nad +30 °C.
V dalších dnech se až do 24. 7. postupně ochlazovalo až pod +20 °C, přidaly se
přeháňky. Nad +23 °C vystoupila teplota 25. 7., postupně v dalších dnech při jasné
obloze rostla až ke +33 °C. Dne 31. 7. se zatáhlo, odpoledne byla silná bouřka,
teplota +25 °C.
První dva srpnové dny byly hezké s teplotami +25 °C. Dne 3. 8. se teplota vyšplhala k +26 °C, pak se však zatáhlo, odpoledne přišla velká průtrž mračen se silným
větrem, která zaplavila několik sklepů, trhala nezpevněné cesty a lámala stromy.
V dalších dnech až do 18. 8. bylo deštivo s občasnými bouřkami a lijáky s teplotami +14 až +21 °C. Ve dnech 19. 8. až 22. 8. se vyčasilo, bylo polojasno s teplotami
kolem +25 °C. Ve dnech 23. 8 a 24. 8. bylo deštivo, chladno, teplota +16 °C. Dne
25. 8. se vyjasnilo a oteplilo na +23 °C. Hezké počasí vydrželo do konce měsíce
s jednodenní přestávkou 28. 8, kdy celý den pršelo, teplota jen +18 °C.
Prvních 12 zářijových dnů bylo nádherných, bylo jasno s teplotami kolem +24 °C.
Dne 13. 9. se zatáhlo a ochladilo na +16 °C. Chladné oblačné počasí s teplotami
+10 až +17 °C pak vydrželo až do 22. 9. Ve dnech 23. 9. až 28. 9. se vrátilo hezké
slunečné počasí – babí léto – s odpoledními teplotami kolem +21 °C. Poslední dva
zářijové dny už bylo chladno, poprchávalo, teplota +14 °C.
První tři říjnové dny bylo chladno, z rána mlhavo s teplotami kolem +13 °C.
Dny 4. 10. až 12. 10. byly teplejší, až +20 °C s chladnými často mlhavými rány.
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Dny 13. 10. až 15. 10. už byly chladnější, bylo většinou zataženo s teplotami kolem
+12 °C. Ještě chladnější byly další dny s teplotami pod +10 °C, dne 19. 10. byl první
ranní mrazík. Až do 25. 10. pak bylo oblačno s přeháňkami a s odpoledními teplotami kolem +15 °C. Dny 26. 10. až 29. 10. byly hezké, se sluncem a s teplotami
kolem +18 °C. Dne 30. 10. byl ranní mrazík, odpoledne +13 °C, následující den pak
+12 °C.
Ve dnech 1. 11. až 5. 11. bylo hezké podzimní počasí, většinou slunečné s teplotami kolem +14 °C. V dalších dnech až do 16. 11. se postupně ochlazovalo, přibývalo ranních mlh, nastoupila inverze. Na konci období byly teploty kolem +6 °C.
Dne 17. 11. padal první sníh, teplota +3 °C. Ve dnech 18. 11. až 21. 11. byly teploty
těsně nad nulou, na konci období již ležela cca 5cm sněhová pokrývka. Dny 22. 11.
až 25. 11. byly mrazivé s teplotami kolem -4 °C. V posledních pěti listopadových
dnech se teploty vrátily těsně nad nulu, pršelo.
V prvních čtyřech prosincových dnech se teploty držely kolem nuly. Dne 5. 12.
bylo tepleji +5 °C. Ve dnech 6. 12. až 15. 12. bylo mlhavo, občas déšť se sněhem,
teploty kolem nuly. Dne 16. 12. foukal velmi silný vítr, teplota kolem nuly. Ve
dnech 17. až 25. 12. se teploty stále držely kolem nuly, střídala se polojasná obloha
se sněhovými přeháňkami. Dne 26. 12. se vyjasnilo a ochladilo na -3 °C. Mrazivé
dny s teplotami kolem -4 °C pak vydržely až do konce roku. Ve dnech 27. až 28. 12.
a pak 30. 12. velmi silně sněžilo, na cestách kalamita, sněhová pokrývka dosáhla
40 cm.
Do kroniky obce zapsal kronikář A. Vjačka
AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – květen 2019
Elfrída Herudková
Jindřich Janoš
Gertruda Ostárková
Helena Selzerová
Edeltruda Tomečková
Alfred Bunček
Evald Jurček

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

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Obecní úřad Ludgeřovice
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz
tel.: 595 052 578
fax: 595 052 278

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

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

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

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

553 876 022
553 876 011

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

553 876 015
553 876 016

Matrika:			
Ohlašovna:			

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:			
Hřbitovnictví:		

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

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

Ludgeřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku,
vychází 1x měsíčně v nákladu 620 výtisků.
Vydává: Obec Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, PSČ 747 14 – IČ 00300390
Adresa redakce: Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, PSČ 747 14
Vedoucí redaktor: Vlasta Bortlíková, e-mail: matrika@ludgerovice.cz, tel.: 553 876 012
Místo vydávání: Ludgeřovice, den vydání: 30. 5. 2019, evidenční číslo MK ČR: E 12506
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