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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

v sobotu 9. 11. 2019 pořádala obec Ludgeřovice ve spolupráci s Klubem vojenské
historie a současnosti Diverzanti již podruhé Den válečných veteránů. Po loňském
„rozjezdovém“ ročníku jsme letos pojali akci trochu odlišně. Již v 9 hodin proběhla
v kostele sv. Mikuláše mše svatá za padlé a následně jsme se přímo z kostela přesunuli
na pietní místo k lavičce válečných veteránů, kde jsme položili věnce na památku všech
padlých ve válkách i na mezinárodních misích. V 10:30 hodin jsme pak slavnostně zahájili program na Menšíkové louce, jehož vyvrcholením byla ve 14 hodin ukázka bitvy
z 2. světové války. Oproti loňsku se zvýšil počet vystavovaných vojenských exponátů
i vojáků. O zvyšujícím se významu této akce svědčí i přítomnost velmi zajímavých
významných hostů. Svou přítomností nás poctili například ministr kultury ČR PhDr.
Lubomír Zaorálek a ředitelka Slezského zemského muzea Mgr. Jana Horáková. Záštitu nad akcí přebral náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu Mgr. et
Mgr. Lukáš Curylo, který se také akce osobně účastnil. Nutno říci, že i díky panu náměstkovi Moravskoslezský kraj podpořil Den válečných veteránů dotací ve výši 80.000
korun, což nám samozřejmě velmi pomohlo zejména při zajištění vojenské techniky.
Obrovské poděkování zaslouží všichni, kteří se na organizaci projektu podíleli a aktivně se jej účastnili. Vzhledem k tomu, že podobné projekty se připravují skutečně dlouho
dopředu, již nyní mohu oznámit, že příští Den válečných veteránů proběhne v sobotu
7. 11. 2020 a bude koncipován v duchu připomínky 100 let připojení Hlučínska k Československu.
Poděkování si zaslouží také Běžecký klub Ludgeřovice za organizaci Ludgeřovické
krosové 10. Tento závod si našel celou řadu příznivců, jejichž řady se stále rozšiřují
a věřím, že tomu tak bude i v příštím roce. Jen musíme zkusit vymyslet termín, který
nebude kolidovat s výše uvedenou akcí…
Stejně jako všem obcím v ČR, tak i Ludgeřovicím nastává povinnost celoročně separovat bioodpad. V této souvislosti vám dojdou do všech schránek informace o ojedinělé
možnosti, kterou obec nabízí. Jedná se o zajištění hnědých popelnic na bioodpad ke
každé nemovitosti s tím, že polovinu nákladů uhradí obec. Občané, kteří již tyto popelnice mají, by nově také hradili jen polovinu nákladů. Prosím, abyste této informaci
skutečně věnovali pozornost!
Dne 1. 11. 2019 zemřel ve věku 92 let jeden z dlouholetých aktivních spolutvůrců
dění na Vrablovci, pan Evald Jurček. S velkým smutkem jsme se tak rozloučili s člověkem, který se nesmazatelně zapsal do dějin vrabloveckých hasičů i důchodců a myslím,
že si skutečně zaslouží ocenění a tichou vzpomínku nás všech. Čest jeho památce!
Prosinec je měsícem, na který se těší děti i dospělí. Nastává čas Vánoc, s ním snad
pohoda a klid v našich srdcích i domovech. Přeji Vám všem pohodové prožití blížících se
svátků a vstup do Nového roku tou správnou nohou. Věřím, že se společně setkáme na
Adventním nebo Vánočním koncertě. Užijme si společně sváteční chvíle, zapomeňme na
sváry a najděme v sobě dobro, které je lidskou přirozeností.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Z 6. zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání se uskutečnilo 13. listopadu v sále Obecního domu. Bylo to mimořádné zasedání
s jediným bodem jednání a to o bezúročných půjčkách na výměnu vytápění rodinného domu
kotli na tuhá paliva za kotel na zemní plyn, případně za obnovitelný zdroj (tepelné čerpadlo).
Přítomno bylo 14 zastupitelů. Zastupitelstvo projednalo a schválilo poskytnutí bezúročné
půjčky na výměnu vytápění sedmi žadatelům. Výše půjček byla v rozmezí 110 až 200 tis. Kč.
V závěrečné diskuzi informoval starosta Daniel Havlík například o tom, že letos v prosinci zahájí Povodí Odry bagrování dna Ludgeřovického potoka od Markvartovic po hřiště
TJ a podle potřeby i zpevňování jeho břehů.
Celé zasedání trvalo asi 40 minut.
AV.

Výtah z Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice
(dále ZO), konaného dne 13. 11. 2019 v sále Obecního domu v Ludgeřovicích
•
•
•
•

ZO schválilo program 6. zasedání, který předložil starosta obce.
ZO rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 5, konaného dne 11. 9. 2019.
ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy č. 012019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 140.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návrat3
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né finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy č. 022019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 200.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy č. 032019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 140.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy č. 042019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 110.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 052019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 110.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy č. 062019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 150.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy č. 072019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 200.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
4
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• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 6. zasedání ZO Ludgeřovice.
VB.

KULTURA
Kalendář akcí
5. 12. 2019	Den otevřených dveří (ZŠ Ludgeřovice)
6. 12. 2019	Mikulášská nadílka pro děti – SDH Ludgeřovice
( jídelna ZŠ Ludgeřovice)
6. 12. 2019	Mikulášská nadílka v Klubu důchodců Ludgeřovice
(sál Obecního domu)
7. 12. 2019	Mikulášská nadílka pro děti – akce Klubu turistů Ludgeřovice
(areál hřiště TJ Ludgeřovice)
7. 12. 2019	Mikulášská nadílka ANO (Chovatelský areál Ludgeřovice)
8. 12. 2019 Benefiční koncert (kostel sv. Mikuláše)
10. 12. 2019	Mikuláška nadílka v Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
11. 12. 2019 Zastupitelstvo obce (sál Obecního domu)
12. 12. 2019 Vánoční jarmark (Charitní domov sv. Mikuláše)
14. 12. 2019 Vzpěračská exhibice (sál Obecního domu)
15. 12. 2019 Adventní koncert – Janáčkova konzervatoř (kostel sv. Mikuláše)
26. 12. 2019	Vánoční koncert – Městský orchestr mladých Dolní Benešov
(kostel sv. Mikuláše)
26. 12. 2019	Štěpánská zábava (sál Obecního domu)
7. 1. 2020	Tři králové v Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
10. 1. 2020	Výroční valná hromada SDH Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
11. 1. 2020 Obecní ples (sál Obecního domu)
18. 1. 2020 Školní ples (sál Obecního domu)
21. 1. 2020		Výroční schůze Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
22. 1. 2020 Výroční schůze Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
25. 1. 2020 Farní ples (sál Obecního domu)

Z benefičního koncertu pro markvartovické varhany

Pro kapli Nejsvětější Trojice v Markvartovicích se podařilo získat kvalitní varhany z kostela ve
Lhotce u Litultovic. V první polovině 19. století je postavil slavný varhanář Rieger, jehož synové
5
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ve druhé polovině 19. století vybudovali v Krnově známou továrnu na varhany Rieger, která například v roce
1931 vyrobila krásné ludgeřovické
varhany. Ty získané pro Markvartovice nutně potřebují nákladnou opravu.
K zajištění potřebných financí mají
přispět i benefiční koncerty pořádané
farností Ludgeřovice.
Na koncertu 16. listopadu hrál
na varhany v kostele sv. Mikuláše
varhaník Vladimír Roubal, ředitel
chrámové hudby Královské kanonie
premonstrátů při bazilice Nanebevzetí Panny Marie
v Praze na Strahově. Hrál skladby Johanna Sebastiana
Bacha, Jana Zacha, Felixe Mendelssohna Bartholdyho,
Césara Francka a také vlastní improvizace. Byl to krásný koncert, škoda, že posluchačů bylo jen asi 50.
Koncert zahájil farář Václav Koloničný, slovem
koncert doprovázel člen kostelní scholy Martin Šoltys.
AV.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ochutnáváme zeleninu poslepu

Jako zhodnocení daného projektu, který proběhl
v prvním říjnovém týdnu v našich mateřských školách
a to ve spolupráci se školní jídelnou na téma „Zelenina“,
bych viděla ve všeobecném smyslovém rozvoji dětského
vjemu, jako je čich, hmat a chuť. Zvolené téma u dětí
vzbudilo kladný ohlas a s dodanou zeleninou ze školní jídelny děti experimentovaly. Dalším bodem tohoto
vzdělávacího prožitkového dopoledne bylo „Poznávání“. Tato hra spočívala v tom, že děti měly zavázané oči

a pokoušely se pomocí svých
vlastních smyslů uhodnout
správný druh zeleniny. Tímto se
děti naučily nejen poznávat, ale
i pojmenovávat druhy zeleniny
a to prožitkovou výchovou, díky
které rozvíjely své smyslové vnímání. Po skončení her jsme zeleninu zpracovali a děti ji s chutí
všechnu snědly.
Naše zhodnocení tohoto projektu je určitě kladné a pro zdravý vývoj dětí rozhodně prospěšné. Děti se všech ,,zeleninových“ aktivit zúčastnily s nadšením.
Bc. Martina Chobotová, Zdeňka Václavíková

Erasmus+

V týdnu od 14. – 18. října 2019 se
dvě paní učitelky naší školy Mgr. Lišková a Mgr. Seidlová vydaly v rámci
projektu Erasmus+ navštívit maďarskou bilingvní školu v Budapešti, zaměřenou na výuku metodou Clil. Byl
to velmi inspirativní a přínosný týden.
Načerpaly zde mnoho poznatků, zážitků a zkušeností, procvičily angličtinu
a také poznaly krásy hlavního města
12
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Maďarska. Společně s učiteli porovnaly různé aspekty metod výuky, inspirovaly se navzájem a získaly motivaci
k dalšímu seberozvoji. Jobshadowing
je přínosem pro všechny zapojené
školy. V rámci tohoto mezinárodního projektu naše pedagogy čeká ještě
jedna zahraniční cesta, a to do italské
základní školy.
Mgr. Veronika Seidlová,
Mgr. Vladimíra Lišková

Konference žákovských parlamentů

23. října se vypravili tři zástupci našeho školního parlamentu spolu s paní učitelkou Bartuskovou do Krnova, kde se zúčastnili 2. ročníku Konference žákovských parlamentů. Zde
žáci prezentovali svou práci za uplynulý školní rok a zároveň se inspirovali myšlenkami
a projekty ostatních škol z Moravskoslezského kraje. Z Krnova se tak vrátili s novými nápady, které se budou snažit zrealizovat i v naší škole.

Mgr. Miroslava Bartusková

Naše škola získala
ocenění Ekoškola

23. října se na krajském úřadu konalo slavnostní udílení cen
v rámci soutěže Ekoškola, kterou
každoročně vyhlašuje Moravskoslezský kraj. Naše škola byla oceněna za svou každodenní práci v rámci
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a zapojení
se do projektu Skutečně zdravá ško13
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la. Mimo ocenění jsme také získali poukaz na nákup pomůcek podporujících rozvoj EVVO
aktivit v hodnotě 10.000 Kč.
Děkujeme všem, kteří se svou prací na tomto ocenění podíleli! My jsme Ludgeřovice!!!
ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Digitální stopa

Ve dnech 24. a 25. října proběhl na naší škole v rámci projektu O2
Chytrá škola projekt
Digitální stopa, kterým
žáky provázela paní Kateřina
Vokrouhlíková
z akademie CZ.NIC
a Národního úřadu pro
kyberšikanu a informační bezpečnost. Jeho cílem je žákům ukázat, jak
mohou být na internetu
zneužita jejich data a jak
se proti tomu bránit.
Žáci 3. a 4. ročníku se dozvěděli více o fungování internetu a o rizicích sociálních sítí.
Žáci 5. až 8. ročníků sledovali digitální stopu čtrnáctileté Báry Bezhlavé. Ta svým příběhem
vede žáky k zamyšlení nad svým chováním na internetu, kyberšikanou, také byla nastíněna
řešení vzniklých problémů.
Své znalosti pak mnozí zúročili v závěrečném kvízu Co je kyberšikana, kdy vždy tři nejlepší ze třídy byli odměněni powerbankou.
Celý tento program i ceny pro vítěze byly financovány z projektu O2 Chytrá škola. Potěšila nás milá slova pana Davida Kudrny z Národního ústavu pro kybernetickou a informační
bezpečnost, který nám napsal: „Podle zpětných vazeb, které k této aktivitě patří, víme, že nemalý počet žáků Vaší školy se s touto aktivitou setkal v rámci výuky. Dostali jsme také informaci o moc
pěkné reportáži, která u Vás vznikla. Jménem Národního úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost a dalších partnerů (SCIO, CZ.NIC), kteří se na přípravě této aktivity podíleli, Vám
děkujeme za příkladný a inspirativní přístup. Prosíme, vytrvejte v tomto příkladném přístupu
k výuce. I díky Vám bude pro české děti internet bezpečnějším místem.“
Děkujeme. My jsme Ludgeřovice!!!

Skutečně zdravá škola na Dolní škole

31. října se na dolní budově Základní školy a Mateřské školy Ludgeřovice konal projektový den Skutečně zdravá škola. Žáci mohli ochutnat různé druhy zeleniny. Vyzkoušeli
si jednotlivé potraviny poznat se zavázanýma očima a spoléhali se jen na chuťové pohárky.
Nejnižší ročník pojal tento projekt ve stylu Jablíčkového dne, tudíž se jablíčka ocitla v každé
14
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z jejich aktivit. Ve vyšších třídách žáci zjišťovali,
kolik gramů cukru obsahují jednotlivé pochutiny,
převážně sladkosti, které děti moc rády mlsají.

Výsledky porovnávaly s množstvím
cukru v jednotlivém ovoci. Závěr podtrhnul úžasný tříchodový oběd, na kterém si žáci nejen náramně pochutnali,
ale talíře zely prázdnotou. Na tento den
budeme velmi rádi vzpomínat.

Den kulinářských dovedností

mo vyráběli pomazánky, saláty, nápoje
i polévky. Fantazie dětí byla velká a výzdoba ohromující. Každá třída měla
také připravený banner s informacemi
o „své“ zelenině, včetně země původu
a účinných látek pro lidský organismus.
Žáci mohli jednotlivé pokrmy ochutnat
a ohodnotit veselými smajlíky, které
pro nás připravili zástupci parlamentu. Nakonec si společně ověřili znalosti
v připraveném kahoot kvízu.
15

31. října, po podzimních prázdninách, čekala na žáky pořádná výzva
– projektový den na téma Den kulinářských dovedností v rámci programu Skutečně zdravá škola. Už před
prázdninami si třídy vyššího stupně
vylosovaly jednu podzimní zeleninu,
kterou je možné v našich krajích běžně vypěstovat. Ve škole z nich pak pří-
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Samotné žáky překvapilo, na kolik různých způsobů lze zeleninu upravovat – od známých paprikových pomazánek, cuketových placiček a osvěžující okurkové limonády až po
brownies z červené řepy, celerové sushi, dýňové pyré, rajčatový džem nebo lahodné mrkvánky. Projektový den rozhodně splnil svůj účel. Ukázalo se, že mnohdy konkrétní zeleninu
děti zavrhují už předem, protože ji znají jen syrovou nebo upravenou určitým způsobem.
Bannery s informacemi budou viset ve škole a postupně zpřístupníme všechny recepty (včetně postupů), aby si je děti mohly připravit i doma.
Věříme, že co je zdravé, může být rozhodně i dobré!
Mgr. Hana Halodová

,,Dnešní projektový den se velmi vydařil. Jak u učitelů, tak u žáků jsme se setkali s velkým nadšením do práce a pozitivním přístupem. I třídy, které si vylosovaly surovinu, ze které se dá udělat
o něco méně pokrmů, se vyhecovaly a vytvořily neuvěřitelně chutné výrobky. U žáků nechyběl elán
a nadšení. U učitelů jsme se setkali s pozitivním hodnocením a přáním na opakování této akce
i příští rok. Můžu říct i jako jedna z žáků naší školy, že jsem nečekala, že se taková novinka uchytí
a budeme se těšit na další akce.“
Anna Přečková (8. ročník)

Básník tří srdcí – Josef von Eichendorff

Josef von Eichendorff se narodil v roce 1788 v Lubowicích u Ratiboře, kde také prožil
šťastné a spokojené dětství. Často pobýval u svého strýce na zámku v Šilheřovicích a studoval v Heidelbergu.
4. listopadu jsme si připomněli dílo tohoto básníka a zúčastnili jsme se mezinárodní
recitační soutěže „Eichendorff“ a soutěže ve čtení německých textů „Komm Bücherwurm“
v Šilheřovicích. Naši žáci si vedli velmi výborně. Mezinárodní porota, kterou tvořili odborníci z Ostravské univerzity, Polska a Německa, ocenila nejen žáky 7. tříd, kteří se učí německý jazyk teprve dva měsíce a recitovali z díla Eichendorffa. 1. místo patřilo Petru Porvalíkovi
ze 7. B, 2. místo obsadil Jan Bialas ze 7. A, 3. místo získal Jan Zapletal ze 7. A.
V kategorii 8. tříd „Komm Bücherwurm“ válela výtečně Anna Přečková a odnesla si
2. místo. Na 1. místě v této kategorii se umístila žákyně z Polska a 3. místo putovalo do Kravař. Nezklamali ani naši deváťáci. Ve své kategorii „Komm Bücherwurm“ obsadili všechny
stupně. První byla Klára Klegová, druhá Eliška Nágelová a třetí Veronika Zelenská z 9. A.
Děkujeme žákům za dobrou reprezentaci naší školy.
Ing. Marie Plačková

Partnerská návštěva z Tisovce

Ve dnech 6. – 8. listopadu 2019 navštívili naši obec a samozřejmě i školu pedagogové
ze slovenského města Tisovec. Připravili jsme pro ně nejen ukázky výuky na naší škole,
které pro ně, věříme, byly inspirací, ale také doprovodný odpolední a večerní program, aby
poznali krom výuky také krásy našeho regionu. Společně jsme navštívili Hornické muzeum
v Petřkovicích. K tomu jsme přidali sportovní klání ve stolním tenise a bowlingu a opět
16
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jsme se přesvědčili o tom, že každá tato partnerská návštěva nejenže utužuje vztahy mezi
partnerskými obcemi, ale také slouží k předávání informací, cenných poznatků z praxe a samozřejmě inspirací.

Soutěž o nejkrásnější obrázek

Žáci naší školy vyzdobili areál výstavy,
která se konala v areálu
ČSCH v Ludgeřovicích
16. – 17. 11. 2019, svými
obrázky a zapojili se tak
do Soutěže o nejhezčí
obrázek.
Žáci obdivovali překrásnou výstavu kanárů
a exotického ptactva,
která je svým rozsahem
vystavovaných
druhů
ojedinělá v našem regionu, o čemž svědčí i mezinárodní účast chovatelů.
Chceme touto cestou
srdečně poděkovat členům Klubu ČSCH v Ludgeřovicích za možnost zhlédnutí této výborné akce. Vzbuzuje se
tak nejen zájem u mládeže o chovatelské dovednosti, ale i o dění v obci.
Ještě jednou děkujeme pořadatelům za vynikající spolupráci a těšíme se na další ročník
výstavy!!!
ZŠ a MŠ Ludgeřovice

17
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Objektiv 2019

Vynikající první místo v kraji!

Marie Kampíková ze 7. A se umístila v krajské soutěži
Objektiv 2019 v kategorii fotografie na 1. místě. Žákyně
byla odměněna diplomem, fotoaparátem a stativem a samozřejmě jí moc děkujeme za výbornou reprezentaci naší
školy! My jsme Ludgeřovice!!!
Ing. Marie Plačková

SPOLKY
Bowlingový turnaj klubů důchodců

Tato jednou ročně konaná tradiční akce na bowlingových drahách v Selském dvoře má vždy tři účastníky a to smíšená družstva mužů a žen, reprezentantů klubů
18
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Ludgeřovice, Petřkovice
a Vrablovec. Letošním
pořadatelem byl 23. října
Vrablovec. Zvítězily Petřkovice (modří), druzí
Vrablovec (červení), třetí
Ludgeřovice (bílí). Podívat se a předat kapitánům družstev poháry na
památku přišel i starosta
Ludgeřovic Daniel Havlík. Byla po sympatická,
veselá a vydařená akce
seniorů.
AV.

Slavnost uctění
patrona myslivců
sv. Huberta

Členové Mysliveckého sdružení
Ostříž se za krásného podzimního
dne 27. října sešli před kostelem
sv. Mikuláše. Na chvojím vyzdobených nosítkách měli uloveného
daňka, na lesní rohy hráli studenti
brněnské vysoké školy lesnické.
Byla tu i řada jejich rodinných příslušníků a příznivců. Přišli i čelní
19
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představitelé Ludgeřovic a Markvartovic a to starostové Daniel Havlík a Pavel Myslivec
a místostarostka Alena Janošová.
V 10 hodin se všichni seřadili do průvodu a vstoupili do kostela, kde se konala slavnostní
svatohubertská mše.
Po mši se myslivci a jimi pozvaní hosté vydali po farské cestě na slavnostní oběd na
svou chatu Ostříž. Tam se diskutovalo především o tom, kdy příslušný hlučínský úřad pro
myslivost konečně vydá platné rozhodnutí o honebním společenství Ludgeřovice – Markvartovice, ustaveném na valné hromadě v dubnu 2019, na jehož území si pak konečně mohou
pronajmout honitbu a začít o ni jako právoplatní myslivci pečovat. Byli by velmi spokojeni,
kdyby se tak stalo ještě letos, a oni se po dlouhých 16letech bez vlastní honitby, po té nově
získané mohli už na Nový rok projít s flintou na rameně.

AV.

Z akcí ludgeřovických skautů

Výprava skautů za přírodními krásami Plzeňska
Na výpravu jsme vyjeli vlakem z Ostravy, hlavního nádraží, 26. října
v 8:20 hod. Vlakem jsme projeli skoro celou republiku s přestupem v Praze.
Po příjezdu do Plzně jsme si šli nakoupit potraviny pro své budoucí vaření
jídla ve svých družinkách na tři dny dopředu. Pak přišlo nadšení, šli jsme
se totiž podívat do plzeňského podzemí. Poté jsme autobusem konečně dorazili tam, kde
budeme na 5 dní bydlet, na faru z 16. století ve Štěnovicích. Dali jsme si večeři, vybalili se
a šli spát.
V neděli 27. října po snídani jsme vyrazili na okružní prohlídku zdejšího lesa, zahráli jsme si hry po družinkách a také se proběhli lesem pod palbou papírových kuliček. Po
zdolání vrcholku se skálami jsme si každý připravili v kotlíku své družinové obědy. Před
návratem na faru jsme se rozdělili na ty, kteří chtějí brodit řeku, a kdo ne. Když jsme byli
všichni na faře, proběhla mše svatá, kterou odsloužil otec Bogdan, pak následovala večeře.
Večerní program byl na téma životní priority a hodnoty. Otec nám udělal menší přednášku,
po které byl volný program.
20
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Celé pondělí jsme strávili
venku. Ráno jsme se vydali na královský hrad Radyně.
Odtamtud jsme popošli o pár
metrů na skály a tam si udělali
oběd. Mezi tím se připravila
hra uprchlík. Až do večera jsme
různě chodili po lese. Poté, co
jsme došli na faru, udělali jsme
si večeři a zahráli si „schovku“.
Skautky měly najít do 10 minut
skauty. Soutěžilo se o celodenní mytí nádobí. Samozřejmě
vyhrály holky.
V úterý jsme šli pomoci
otci Bogdanovi s vyklízením
místnosti. Zvládli jsme to celkem rychle. Na jeho faře jsme si dali oběd a pak začala hra na
celé odpoledne. Ježdění po Plzni na různá místa MHD. Jedna skupinka našla bowlingové
koule, ale nevzala je, a tak se náš vedoucí ještě s dvěma vydali na cestu pro ně. Bohužel,
už tam nebyly. A tak se i bez
vzpomínky na Plzeň vrátili
na faru, kde nám pomohli
uklízet.
Ve středu 30. října jsme
vstávali hodně brzo, v 5:15
hod., abychom stihli vlak.
Stihli jsme ho úplně v klidu,
ale byla výluka a my jsme
museli v Berouně na autobus.
Na neštěstí s námi jeli také
fotbaloví fanoušci Victoria
Plzeň, kteří trochu pili a zpívali, nic příjemného. Jenže
se jim chtělo na záchod, ale
pan řidič je nechtěl pustit.
Fanoušci to vyřešili po svém. Otevřeli si zadní dveře a vypadli nouzovým východem. Kvůli
nim jsme nestihli vlak. Ale tak co, nakonec nám vedoucí br. Bobek koupil za výhodnou cenu
místenky do dalšího vlaku a jeli jsme nejrychlejším Pendolinem až domů.
ses. Píšťalka a ses. Krišpína

Benjamínská výprava do Slezského muzea
Sestra Lidu nám vymyslela naučnou destinaci – Slezské muzeum v Opavě. Většina z nás
tam nikdy nebyla. Těšili jsme se do oddělení třetihor na bílého krokodýla, lišku a medvěda
a kamenné trilobity, jak o tom zpívá Jarek Nohavica. Ale i na vycpané klíště, které tam
s mamkou viděl br. Vitamín.
21
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U vlaku v Hlučíně se nás
16. listopadu sešlo 8 benjamínků, 2 světlušky, jedno
vlče a dva vedoucí. Ani jsme
se nenadáli a byli jsme v Opavě. Zabydleli jsme se v parku
nedaleko muzea a zahráli si
schovku. Při čekání na některé zvlášť opatrné pykače holky nelenily a sbíraly kaštany.
Na to konto jsme upgradovali
hru Rybičky, rybičky, rybáři
jedou na Kaštánky, kaštánky, prasátka jedou. Kdyby
nás nepřepadl hlad, hrajeme
ji doteď. Po svačince jsme
vkročili do muzea. Hned u vstupu nás přivítal vycpaný slon a slůně, kteří před časem uhynuli v ostravské ZOO. Když jsme si je dostatečně prohlídli, jakož i mega zub od mamuta,
zamakali jsme do horního
patra. K našemu překvapení
tam nebyla zvířátka, ale třeba
varhany, šavle, kostry, kroje,
relikviáře. Vycpaná zvířátka
jsme našli ve sklepě. Až na
krokodýla je tu všechno jako
v té písničce. Když benjamínci postupně měnili Nohavicou doporučený styl chůze
„jen co noha nohu mine“ na
hoňku mezi vitrínama, přišel čas se jít proběhnout ven.
Tam jsme si po svačině zahráli podlézanou, přeskakovanou a rochnili se v nádherném obřím
listí. Z ničeho nic nás navštívili obrovští plyšáci. Chvilku si s náma hráli a taky nás podrbali.
Čas výpravy rychle utíkal, tak už jsme jen v rychlosti vlítli na nedaleké dětské hřiště a pádili
na vlak.
Děkujeme za hezkou výpravu, hezké počasí a nazdar příště!
br. Libomor

Jakou cenu má čest
16. listopadu proběhla další z mnoha společných výprav skautů a skautek. Sešli jsme se
okolo desáté hodiny dopoledne, což spousta ocenila dobrou náladou. Následně jsme se vydali do nedalekého lesíka, kde proběhl závod v uzlování, během kterého jsme si připomněli
několik základních uzlů a procvičili rychlost ve vázání. Později jsme si ještě zahráli hru Vojín, Generál, Bodyguard, Major. Ve zkratce stříleli jsme po sobě papírovými koulemi, padali
na zem a občas si stěžovali, že budeme mít modřiny:-) Po ukončení prvního bloku jsme si
22
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vyzkoušeli: Kolik stojí čest. Narodili jsme se do roku 1950 v různých rodinách a podle svých
úvah, rozhodnutích v závěru skončili, kde skončili. Z drtivé většiny se stali političtí vězni
a pár emigrovalo. K večeru jsme se uvelebili ve farním multikině a zhlédli film Jednou skautem, navždy skautem, jenž dokonale završil ten pěkně strávený podzimní den, ze kterého si
odnášíme jen krásné zážitky a těšíme se na další podobný koncept.

ses. Haki

Cesta za svobodou
16. listopadu ráno se vlčata a jejich vedoucí Bobek
sešli před farou a všichni
jsme vyrazili autobusem
do Hrabyně. Po cestě už
někteří hladovci baštili
svačinu. V Hrabyni jsme si
na chvíli zahráli pár her na
trávě a dali si společně svačinu. Bobek nám mezitím
řekl, kdo ve válce bojoval,
a jak těžká doba to byla pro
vojáky i opuštěnou rodinu.
Pak se nám otevřely brány
muzea. Bylo rozdělené na
období 1. světové války a období 2. světové války. Byli jsme tam úplně sami a nás ohromily hlavně zbraně a reálné rekvizity z bojiště. Našli jsme tam i naši „MÁŇU“ (polní
kuchyni). A pak také duše stoupající do nebe a velké sousoší lidických dětí. Potom
jsme šli zpět ven a řádili jsme na velkých tancích a dělech a hráli hru proražení bojové
linie. Potom jsme pěšky v tichosti (inkognito bez mluvení) přešli celou vesnici a vlez23
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li do lesa, kde jsme hledali
příhodné místo na vaření
polévky. Bobek nám rozdal
papírky s postupem vaření
a tvorby ohně. Společně ve
dvou týmech jsme tyto úkoly seřadili, a pak se pustili
do práce se sháněním dřeva
a přípravou ohně na vaření. Nakonec se nám to všem
podařilo a polévku jsme si
radostně snědli. Potom jsme
vyrazili k památníku Ostrá hůrka, kde jsme zapálili
své svíčky a zazpívali junáckou hymnu. Na chvíli jsme
měli volný program a po Bobkově píšťalce jsme se vydali na vlakové nádraží, kde jsme
si dali kofolu a zahráli tagadá-či-čin. Během cesty jsme si povídali s průvodčí. Vystoupili jsme v Děhylově a odtud jsme šli už s čelovkami pěšky do Hlučína na autobus 56,
se kterým jsme za tmy dorazili zpět k faře.

br. Bobek

Přednáška fyzioterapeutky Michaely Tešnarové

Přednáška se konala
29. října ve Společenském domě na Vrablovci pro členy Klubu
důchodců Vrablovec.
Dozvěděli jsme se
mnoho cenných rad
o přínosu cvičení ve
starším věku, jak působí na kostní hmotu,
jak dochází ke zlepšení krevního oběhu,
jak záleží na správném
stravování. Paní Tešnarová nám doporučila
spoustu cenově dostupných pomůcek ke
cvičení a předvedla nám nenáročné cviky. Přednáška měla velký úspěch. Tuto přednášku
pro nás zajistilo Komunitní plánování města Hlučína.

Eva Vojevodová,
předsedkyně KD Vrablovec

24
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Ludgeřovická drakiáda 2019

2. listopadu zájmový spolek
Klub turistů Ludgeřovice pořádal
na poli u ludgeřovických rybníků už tradiční dětskou Drakiádu. I přes nepřízeň počasí, vždyť
teplota se vyšplhala jen na 8 °C
a v 11:30 hod., kdy samotná akce
začínala, začalo dokonce pršet, se
soutěže zúčastnilo 22 dětí s draky, doprovázených svými rodiči
a prarodiči. Pro občerstvení a zahřátí byl připraven pravý Dračí
kotlíkový guláš a teplý čaj. Po
ukončení akce byly všechny děti
odměněny účastnickým diplomem, malým dárkem a sladkostí. Soutěž O nejvýše létajícího draka letos vyhrála a hlavní
cenu si odnesla Sára Helánová se svým drakem Vesmírem.
Děkujeme tímto všem za účast a těšíme se na příští rok, kdy budeme tuto podařenou akci
určitě opakovat.

Radek Plaček, předseda spolku

Divadelní představení v Obecním domě

Divadelní ochotnický spolek Propadlo z Václavovic už vystupoval v naší obci několikrát.
Letos se prezentoval 8. listopadu komedií „Člověka nepochopíš“. Hra měla dvě dějství. Prv25
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ní se odehrávalo v penzionu, který se na reklamách představoval
jako prvotřídní, skutečnost však
byla úplně jiná. Například nabízel pobyty „all inclusive“, ovšem
vždy jen pět minut před půlnocí.
Hosté penzionu byli také podivní
lidé, takže na komické scény bylo
zaděláno. Druhé dějství se odehrávalo v nádražní úschovně, kde
měli uschované například i dva
muže, které tam manželky odložily po dobu svých nákupů.
Bylo to veselé představení,
které nikoho neuráželo a všechny
mnohokrát rozesmálo. Hru sledovalo asi 50 diváků, všichni se dobře bavili.
Divadelní představení zorganizoval spolek Červeného kříže Vrablovec.

AV.

Oslava Dne válečných veteránů v naší obci

Tuto akci pořádali spolek KVHS Diverzanti a Obec Ludgeřovice s podporou Moravskoslezského kraje a Armády ČR. Podobná akce se konala už v předcházejících dvou
letech. Letos začala v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Mikuláše. Po mši přešel z kostela
průvod k lavičce válečných veteránů u dětského hřiště, kde se konal akt uctění válečných veteránů dvacátého a jednadvacátého století. Akt zahájil předseda Klubu vojenské
historie a současnosti Diverzanti pan David Chobot. K lavičce pak postupně přistoupili
starosta Ludgeřovic Daniel Havlík, ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo, ředitelka Slezského zemského
muzea v Opavě Jana Horáková. Každý se před lavičkou válečných veteránů uklonil,
položil věnec a pronesl krátký proslov. V nich zazněla i slova o nutnosti si připomínat ty strašlivé počty obětí všech válečných konf liktů a lidských osudů v posledním
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i současném století a stále pečovat o bezpečnost naší země. Nakonec zazněla vojenská
večerka a státní hymna. Byla to důstojná slavnost.
V 10 hodin začala na Menšíkové louce velká přehlídka vojenské techniky, zbraní, vozidel, uniforem a dalších věcí, které používaly armády operující na území ČR ve dvacátém
a současném století. Přehlídka začala proslovy stejných řečníků, jako před hodinou u lavičky
vojenských veteránů a pokračovala komentovanou přehlídkou vystavených exponátů. Přehlídka se každou hodinu opakovala. Ve 14 hodin byla předvedena asi čtvrthodinová ukázka
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z boje v období druhé světové války. Akce na Menšíkové louce byla ukončena v 16 hodin.
Návštěvníků přišlo hodně. Byla to vydařená akce. Určitě by se měla opakovat i v příštím
roce, protože je nutné si připomínat vojenské veterány, oběti válek a nezapomínat na péči
o bezpečnost naší země.

AV.

Ludgeřovický krmáš na Vrablovci

12. listopadu se ve Společenském domě již tradičně
sešli členové Klubu důchodců Vrablovec, aby společně
oslavili ludgeřovický krmáš.
Vždy je přijdou pozdravit
i představitelé města Hlučína
a obce Ludgeřovice. Letos to
byla místostarostka Hlučína
Petra Řezáčová a starosta
Ludgeřovic Daniel Havlík.
Všechny přivítala předsedkyně klubu Eva Vojevodová.
Minutou ticha uctili
památku svého člena, nejstaršího občana Vrablovce
a zakládajícího člena klubu,
pana Evalda Jurčka, který minulý týden zemřel v požehnaném věku 92 let.
Petra Řezáčová a Daniel Havlík všechny pozvali na řadu kulturních a společenských
akcí, které Hlučín a Ludgeřovice do konce letošního roku připravují. Daniel Havlík také
hovořil o přípravě stavby splaškové kanalizace Vrablovec a pochválil místní občany za vstřícnou spolupráci s projektanty.
Pak se už jen slavilo dobrým jídlem a pitím, přátelským povídáním a vzpomínáním.
AV.

Výstava kanárů a exotického ptactva

Výstava se konala ve dnech 16. a 17. listopadu. Byla to už XXVIII. klubová výstava kanárů a exotického ptactva a mistrovství Klubu chovatelů barevných a postavových kanárů K2
Ostrava v ludgeřovickém areálu chovatelů. Vystaveno bylo téměř 400 ptáků. Výstavu řídil
12členný výbor, jehož předsedou byl ludgeřovický chovatel Arnošt Vraník. Celkem vystavovalo 28 chovatelů, z toho 4 z naší obce, 5 vystavovatelů bylo z Polska, 2 ze Slovenska, ostatní
z Moravskoslezského kraje. Ptáky hodnotila 4členná mezinárodní komise.
Úspěchy ludgeřovických chovatelů:
Arnošt Vraník získal 1. místo za nejlepšího křížence stehlíka s kanárem a 2. místo za
kolekci kobaltových kanárů, Rudolf Hruška získal 1. místo za kolekci žlutých intenzivních
kanárů a 3. místo za kolekci žlutých plísňových kanárů.
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Každým rokem v listopadu je to v Ludgeřovicích zajímavá velká výstava, vždy perfektně
připravená a provedená. Nechybí podrobný katalog, výstavní sál je vždy vyzdoben velkým
počtem výkresů žáků základní školy na téma ptáci a nechybí poháry pro vítěze. Připravit
takovou výstavu vyžaduje hodně práce řady členů spolku chovatelů, zejména pak předsedy
spolku Arnošta Vraníka a hospodáře areálu chovatelů Jindřicha Svobody. Všichni si zaslouží
velké uznání.

AV.

Když vyjedeme zbytečně

O novém fenoménu, který dorazil i do naší obce.
Předvánoční čas by se slušelo vyplnit jistě zajímavějším článkem, než bude tento.
Bohužel také do naší vesnice dorazil fenomén této doby. Lidé se uzavírají do svých
domovů a dobrovolníky, aby člověk pohledal. Netuším, zda je to blízkostí Ostravy, zda
se zde stěhují lidé z města zvyklí na jiný styl života. Vlastně mi ani nepřísluší hodnotit,
jací lidé to jsou. Třeba je to jen změnou generací. Každopádně se nám začíná množit
nový druh výjezdů. Osobně mu říkám vyřizování účtů mezi sousedy.
Nebudu nic konkretizovat, popisovat dané zásahy. Napíši to obecně. Každý si pak
může zhodnotit, zda nám takový případ nepřichystal právě on.
Lidské spory, či potřeby jsou někteří schopni řešit jediným telefonátem. Řeč je o typech událostí, kdy váš, možná i právem neoblíbený soused, pálí cokoliv v peci, či na zahradě. Vás samotné zápach a kouř obtěžuje. Je třeba říct, že koho asi ne. Také bych měl
námitky. A asi bych si to s okolím i vyříkal. Bohužel se ale objevují lidé, kteří prostě
jen anonymně udají, než by šli něco řešit osobně. Na tom by stále nebylo nic zvláštního,
kdyby si ale nepletli telefonní číslo. Místo policie totiž volají hasiče.
Vždy je popis stejný, stačí říct, že netušíte, co tam hoří, nevíte rozsah. Prakticky
máte v úmyslu souseda anonymně postrašit příjezdem několika hasičských vozů, místo
příjezdu jen dvoučlenné hlídky Policie ČR. Navíc volat PČR znamená vystoupit z anonymity a říct, kdo přesně a čím vás obtěžuje.
Netvrdím, že tento zásah máme za hasiče pravidelně, ale letos již nastal opakovaně.
A těmi zásahy opravdu nemyslím pravé požáry trav a polí hlášené všímavými sousedy. Myslím tím opravdu jen případy, kdy jedeme na místo zbytečně a vy to víte. Celý
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případ má totiž dohru. Při přivolání policie pravděpodobně přijede dvoučlenná hlídka
osobním vozidlem a sousedovi domluví, popř. si zavolá jednu cisternu hasičů, které
dá operační středisko při poplachu do poznámky něco ve stylu „dohašení táboráku na
žádost policie“. Hasiči přijedou v přiměřeném počtu, bez zbytečné rychlosti a hlavně
bezpečněji. Ví, oč tu jde.
Váš postup je ale opačný. Zavolat hasiče, a neříct např. rozsah, popř. co a kde přesně
hoří, popř. úmyslně něco zveličovat, je problém. Vaše postrašení končí příjezdem po
zuby vyzbrojených hasičů, kteří jsou připraveni na vše. Už musí přijet minimálně dvě
jednotky, z toho jedna naše, a ta i dvěma vozidly. Původní situace se může zhoršit.
Minule nám z požáru aut (ohlášeno uživatelem) oheň začal přeskakovat na přilehlé
túje a střechu rodinného domu (doba příjezdu první jednotky). Při pálení trav se často
stává, že zejména starší lidé mohou nešťastnou náhodou spadnout do právě hořící trávy.
Od hořící trávy může začít hořet další vybavení zahrady. A právě v té chvíli by oznamovatel řekl, proč je nás tak málo, podívejte, co vše už hoří. To je pak problém volat si
posily, které už potřebujete hned.
Proč se nás dobrovolných hasičů tedy takové téma dotýká? Protože náš systém není
na takové výjezdy k vyřizování účtů nijak připraven. Právě z důvodu nepřesné znalosti
detailů situace jedeme i my a podporujeme profesionální jednotku. Ano, tyto profi
hasiče si platíte z daní, můžete si je posílat, kam chcete. Jsou v práci celý den. Ale co
my? Nejde nám o finanční kompenzace, je nám jedno, že jsme projeli naftu. Ale nikdy
nám nevrátíte čas, to je to podstatné.
Na takové postrašení nás dvěma vozidly vyjede třeba osm. Osm lidí, kteří něco dělali,
měli v plánu a vše vyměnili, aby přišli na pomoc lidem v obci, kteří se cítí v nouzi. Ty situace
už jsem vám popisoval mnohokrát. Je to výlet s rodinou, koupání ve vaně, hry s dětmi, rodinná sešlost, opékání, vaření obědu, či hlavní chod právě jíte. Venčíte psa, zrovna rozděláte
maltu na domku, máte intimní chvilku s partnerem, věnujete se péči o starší rodiče, slíbili
jste dětem kino, máte rezervaci v restauraci, po dlouhé době sami bez dětí, nutně potřebujete
s někým k lékaři, či něco nakoupit. To vše zahodíte a zkomplikujete si den (čas), protože
někdo volá o pomoc. Navíc nevíte, jak dlouho to vlastně bude trvat.
Osm lidí jste právě naštvali, když uvidí to, kvůli čemu vše hodili za hlavu, jeli na
zbrojnici, riskovali ostřejší jízdu vozidlem k vám, aby tam viděli toto. Že váš soused
něco spálil v peci, či na zahradě a vás to obtěžovalo. Jakkoliv se dá pochopit snaha nastolit spravedlnost a dýchatelné podmínky, postrašení pomocí naší jednotky je opravdu
slušně řečeno nevhodné. Pokud se v poplachové zprávě objeví zmínka o požáru, každý
náš hasič zbystří o to víc. Ví, že na rozdíl od jiných typů se ta situace tam stále vyvíjí
a rozhoduje každá minuta, kdy oheň nehoří kontrolovaně. Právě proto pokud je na
konci toho všeho jen vyřizování účtů mezi sousedy, můžeme mluvit jistě i o ztrátě
hasičovy motivace na další ohnivé poplachy na danou adresu. A opravdu se nám nedivte, že můžeme být i rozladění danou situací. My jsme opravdu jen hasiči, pokud je
to potřeba. Povětšinu času jsme spíše vaši sousedé v obci. A tyhle výjezdy nevýjezdy
nám opravdu na náladě moc nepřidají. Myslete vždy na to, že my investujeme svůj
volný čas ve prospěch toho vašeho. Proto nás opravdu volejte v situacích, kde budeme
k něčemu potřební a nápomocní. Věřím, že tyto situace umíte rozlišovat a naše sdělení
tak chápete.
Ing. David Lange
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ZAJÍMAVOSTI
Z obecní kroniky za rok 2011

Byl to v naší obci klidný rok. Počasí nezpůsobilo žádné pohromy, naopak přispělo k dobré
úrodě na polích i zahradách. Nekonaly se žádné volby. Jednání obecního zastupitelstva byla
i díky početní převaze zastupitelů za ČSSD velmi klidná. Bohužel, zájem občanů o práci
zastupitelstva byl velmi malý, jejich zasedání zpravidla sledovalo méně než 20 občanů.
Ludgeřovický farář P. Jan Kučera odchází na jiné působiště, jeho nástupcem je P. Mgr. Václav Koloničný
P. Jan Kučera je farářem ludgeřovické farnosti od roku 2000. Jedenáct let zde obětavě vykonává službu, která je v tak velké farnosti velmi náročná a rozsáhlá. V době jeho působení
jsme oslavili 100 let našeho chrámu sv. Mikuláše a ludgeřovické farnosti, náš kostel se stal
místem pravidelných významných kulturních událostí, zejména pak místem konání koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. V době působení P. Jana Kučery
byla mimo jiné provedena generální oprava varhan, vybudováno venkovní nasvícení budovy
kostela, postavena nová ohradní zeď.
Od 1. srpna 2011 přechází P. Jan Kučera na
místo faráře do Dolních
Životic. Novým farářem naší farnosti se stává
P. Mgr. Václav Koloničný,
dosud farář ve Štáblovicích. V neděli 31. července
2011 uvedl v našem kostele
při mši svaté nového faráře
do funkce hlučínský děkan
P. Václav Šmíd. P. Jan Kučera se při této mši svaté
s dosavadním působištěm
loučil, P. Mgr. Václav Koloničný se přivítal s farníky
svého nového působiště.
Rozloučit se s dosavadním farářem a přivítat nového kromě jiných přišli i starosta a místostarosta obce Ludgeřovice a starosta obce Markvartovice.
P. Janu Kučerovi upřímně děkujeme za vše, co pro naši farnost vykonal, P. Mgr. Václava
Koloničného, našeho nového faráře, srdečně vítáme.
Celou řadu významných úspěchů na republikové i mezinárodní úrovni dosáhli ludgeřovičtí sportovci.
Nová fasáda budovy obecního úřadu byla vyhlášena nejhezčí fasádou Moravskoslezského
kraje za rok 2010.
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Konkrétní obrysy dostal záměr zástavby výstavby rodinných domků na devítihektarovém
obecním pozemku v území od ulice Vrablovecké pod bývalou vodárnou podél ulice U Rybníků.
Rok 2011 však přinesl i věci nedobré:
Dvě největší dlouhodobě připravované investiční akce obce, tj. stavby splaškové kanalizace a nového centra obce se z příčin mimo obec nepodařilo v roce 2011 dovést k zahájení
stavebních prací:
– Bohužel se nezačala budovat splašková kanalizace a to jednoznačně pro liknavost Státního fondu životního prostředí, kterému trvalo rok, než stanovil a potvrdil své požadavky
na podmínky pro výběrové řízení na dodavatele stavby. První kolo tohoto výběrového
řízení proběhlo až ve 4. čtvrtletí 2011, jeho konečné výsledky budou známy až počátkem
roku 2012. Následovat bude druhé kolo výběrového řízení a pak snad koncem jara 2012
se konečně začne kopat.
– Přípravné práce pro zahájení výstavby nového centra obce v prostoru Menšíkové louky se
bohužel zcela zastavily, když majitelka trojúhelníkového pozemku a budovy (spíše budky)
mezi farskou zahradou a ulicemi Hlučínská a Markvartovická nedala souhlas k zahájení
územního řízení.
Při dopravních nehodách na světelné křižovatce na ulici Hlučínská byla způsobena milionová škoda na světelné signalizaci. Koncem roku při dopravní nehodě v ulici Na Návsi
zahynul člověk.
Zloději několikrát „navštívili“ obchody i rodinné domky, jeden z nich opakovaně kradl
měděné dešťové svody na budově obecního úřadu.
Příjmy obecního rozpočtu omezovala ekonomická krize v republice.
Celkově lze o počasí roku 2011 povědět, že bylo příjemné, bez excesů. Zima byla mírná,
jaro vyloženě krásné. Deštivým a poměrně chladným počasím zklamal jen červenec. Nástup
nové zimy se proti roku 2010 zpozdil o celý měsíc. Největším extrémem pak bylo listopadové
naprosté sucho.
Zemřel Bernhard Šofer
Pan Bernhard Šofer byl od ukončení studií až po odchod do důchodu učitelem na ludgeřovické škole a do konce života členem TJ Ludgeřovice. V mládí tam byl aktivním fotbalistou. Byl v Ludgeřovicích obecně známou a respektovanou osobností.
Ze slavnostního otevření revitalizované zahrady Církevní mateřské školy
Slavnost se konala 22. 6. 2011. Sešly se na ni učitelky školy v čele s ředitelkou (Mgr. s. M.
Luiza Lucja Kowalcze), zástupci firem, které se na revitalizaci podílely, farář P. Jan Kučera
a samozřejmě děti s rodiči, aby slavnostně otevřeli nádherný letos nově vybudovaný a plně
vybavený moderní venkovní prostor pro hry dětí. Potřebné více než 2 miliony korun na
vybudování poskytla Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu
Moravskoslezského kraje pro rozvoj venkova.
Po nezbytných úvodních proslovech a požehnání od pana faráře děti přestřihly pásku
a i s rodiči si poprvé mohly řádně užít nového bohatě vybaveného hřiště.
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Na Vrablovci není od 1. července 2011 žádný obchod
V uvedený den skončil činnost jediný „Obchůdek na Vrablovci“, provozovaný od roku
2002 místní občankou paní Evou Pudichovou. Jak vypočítává pamětník pan Josef Klapec
v článku pro srpnový Ludgeřovický zpravodaj, byl to v pořadí od počátku 20. století sedmý
obchod na Vrablovci. Na poměrně malém Vrablovci (v současnosti 440 obyvatel) to obchodníci nikdy neměli lehké, při současné konkurenci supermarketů v Hlučíně a Ostravě pak
ještě mnohem těžší.
Obchod v místě bude chybět především těm nejstarším. Snad se brzo najde nový obchodník odvážlivec.
Charita Hlučín oslavila 20 let své činnosti a 10 let fungování Charitního domova sv. Mikuláše
Oslava měla formu letní slavnosti v areálu domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Účastnili se sídelní biskup ostravsko–opavský Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem,
delegace naší obce v čele se starostou, vedení Charity Hlučín, zástupce Charity Ostrava,
pamětníci, kteří se zasloužili o vznik charity a domova sv. Mikuláše, zaměstnanci a klienti
domova a řada dalších.
Nejstarší občanka naší obce paní Anastázie Krokrová se na štědrý den 2011 dožívá 100 let!

33

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

12 / 2019

Nový automat na jízdenky
V naší obci byl letos po zrušení poslední trafiky problém s kupováním autobusových jízdenek, když jediný automat byl na Vrablovci.
Počátkem prosince se situace výrazně zlepšila, jízdenkový automat
byl instalován na zastávce Kostel ve směru na Ostravu.
AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – říjen 2019
Kristina Buchtová

80 let

Jubilanti – listopad 2019
Jan Hošek
Anežka Sobolová
Gertruda Osmančíková
Anna Kostková
Inge Muroňová
Lydie Škovránková
Elfrída Hlaváčková

93 let
91 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Za celou rodinu děkuji všem přátelům, známým, zástupcům obce Ludgeřovice a spolků za projevenou soustrast, květinové dary a účast při posledním rozloučení s mým drahým manželem panem Evaldem Jurčkem. Současně děkuji Pohřební službě Breuer za
lidský přístup a otci Václavovi a Janovi za odslouženou mši a slova útěchy.
manželka Markéta Jurčková
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Ve dnech 10. – 12. ledna 2020
proběhne ve Vaší obci dvacátý ročník

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám radostnou zvěst.
Děkujeme, že je přijmete a zároveň svým darem pomůžete potřebným.
Umírající, vážně nemocní, handicapovaní a opuštění lidé
potřebují naši společnou pomoc a podporu.
Děkujeme Vám za ni.

Charita Hlučín

35

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

12 / 2019

SPORT
Poslední podzimní utkání našich fotbalistů

Poslední letošní mistrovský fotbal
v krajské soutěži I. A třídy sehráli naši
fotbalisté 2. listopadu na domácím hřišti. Soupeřem byli fotbalisté ze Slovanu
Ostrava. Před zahájením předseda TJ
a předseda fotbalového oddílu gratulovali
na ploše hřiště k šedesátým narozeninám
bývalému hráči a dlouholetému obětavému členu pořadatelského sboru TJ panu
Josefu Krokrovi.

Hrálo se za chladného, přeháňkového a větrného počasí s teplotou kolem +6 ºC. Byl to pohledný
rychlý fotbal. Domácí měli po celé
utkání mírnou převahu, po poločase
2:1 zvítězili 4:1. V tabulce jsou po
podzimní části soutěže s 26 body
a skórem 40:19 na třetím místě. Je
to vynikající výsledek, hráči i celý
realizační tým si zaslouží velké
uznání a poděkování. Poděkování
patří i fanouškům našeho fotbalu.

AV.
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Ludgeřovická krosová 10

Druhá listopadová sobota v roku začíná již neodmyslitelně patřit běžeckému
krosovému závodu. Ranní počasí nasvědčuje tomu, že to bude terénní běh se vším
všudy. Déšť, bláto a sychravé počasí. No co, zážitek musí být hlavně silný. Start
je plánován na 10 hod. od hřiště TJ Ludgeřovice. Než se tak stane, je potřeba
nachystat spoustu věcí. Léta praxe jsou však vidět. Zdaleka se nejedná o první
závod, který je organizován lidmi kolem Martina Popka a Luboše Bardaševského, takže vše běží tak, jak má. Nafouknout a postavit bránu, nachystat časomíru,
37
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připravit startovní čísla, čaj, drobné občerstvení, stupně vítězů a hlavně ceny
a poháry pro vítěze. V průběhu toho všeho se umoudřilo počasí a objevilo se dokonce i pár slunečních paprsků. Nakonec to vypadá na ideální běžecké podmínky
s příjemnou teplotou kolem 10 °C. Desátá se blíží, takže je třeba se převléct do
sportovního a vyrazit ke startu. Celkem se nás na startovní čáře sejde 130. Nechybí třeba Petra Pastorová, mistryně ČR v maratonu a Martin Ocásek, vítěz
Prajzsko-opavské běžecké ligy. Zdá se tedy, že o vítězích je rozhodnuto ještě před
startem. Společně odpočítáme posledních deset sekund do pomyslného výstřelu
a vyrážíme vpřed. Běžíme kolem cvičiště kynologického klubu a pak dále do
polí. První kopeček zvýší tepovou frekvenci všech běžců a roztáhne tak startovní
pole. Nehrozí tedy žádné velké strkanice. Kousek za kapličkou vbíháme do lesa.
První rokle, první padlé stromy. Nechybí bludné kořeny či popadané větve, které
jsou maskované listím. Prostě kros jak má být. O pády či podklouznutí tak není
nouze. Naštěstí se vše obejde bez zranění. Cesta lesem se klikatí všemi směry.
Celkem tam odběhneme šest kilometrů. Zbytek do necelé desítky připadá na
polní část.
Zatím co se většina z nás „trápí“ na trati, probíhá na hřišti TJ Ludgeřovice
dětský běh pro ty nejmenší z nás. Třeba je mezi dětmi i budoucí vítěz hlavního
závodu. Uvidíme za pár let. Dětský běh tak má svého vítěze a chvíli na to bude
rozhodnuto i o vítězi v hlavním závodu. Žádné překvapení se nestalo. Tedy vlastně ano. Nový traťový rekord a první místo si časem 0:35:16 hod. zajistil Martin
Ocásek z Krnova. S odstupem dorazili do cíle Aleš Velička (0:38:53) a Tomáš
Kaluža (0:39:10).
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Mezi ženami se žádné překvapení nekonalo. První místo i nový traťový rekord
se od Petry Pastorové vlastně očekával. Podařilo se tak v čase 0:41:33. Na dalších
dvou místech doběhly Jana Coufalová (0:42:33) a Natálie Kapcalová (0:45:44).
Už tradičně se vyhlašuje také nejrychlejší muž a žena z Ludgeřovic. Tato místa
očekávaně obsadili Valdemar Schubert s časem 0:42:47 a Jana Coufalová s časem
0:42:33. Gratulace však patří všem, kteří se zúčastnili.
Velké poděkování patří sponzorům: Obec Ludgeřovice, Hello Bank, Kilpi,
MOJEKOLO, Česká unie sportu, BK klima – Břetislav Kaňa.
Tím to však nekončí. Pro členy klubu a pořadatele dnešní akce se koná ještě
posezení v místní hospůdce. Je potřeba vypít nějaký ten iontový nápoj a načerpat
energii z bohatého pohoštění. Zde se již o žádný závod nejednalo, takže jsme
měli čas to vzít pěkně zodpovědně. Vždyť právě tady vznikají ty velké plány na
další roky.

David Bíbrlík, Běžecký klub Ludgeřovice

Mistrovství České republiky mladších žáků ve vzpírání

16. listopadu proběhlo v bohumínské vzpěračské hale Mistrovství ČR mladších
žáků ve vzpírání. Na tomto mistrovství mělo své zastoupení i ludgeřovické vzpírání
a to dva zástupce Miroslava Bjalase a Jana Tchurze, kteří vybojovali dvě bronzové
medaile.
Miroslav Bjalas se představil v hmotnostní kategorii do 39 kg a výkony 23 kg
v trhu a 30 kg v nadhozu vybojoval 3. místo v této kategorii.
Jan Tchurz se představil v hmotnostní kategorii do 55 kg a výkony 45 kg v trhu
a 56 kg v nadhozu vybojoval 3. místo v této kategorii.
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Miroslav Bjalas a Jan Tchurz v letošním roce 2019 získali několik cenných úspěchů na republikových i mezinárodních soutěžích a dvě bronzové medaile z Mistrovství ČR mladších žáků 2019 jsou další úspěch pro oddíl SKV Ludgeřovice. Startovalo celkem 42 mladých vzpěračů z celé České republiky (Ludgeřovice,
Chomutov, Vzpírání Haná, Rotava, Sokolov, Třinec, Zlín, Havířov, Bohumín,
Holešov, Ostrava a Plzeň).

Miroslav Bjalas

Jan Tchurz
40
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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
vincourkova@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
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