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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přelom dubna a května je již tradičně ve znamení dvou akcí, konkrétně Pálení čarodějnic
a Stavění máje. Oběma akcím letos počasí skutečně přálo, i když v případě Pálení čarodějnic ještě odpoledne silný vítr hrozil, že vatru pořadatelé možná ani nezapálí. Navečer však
zavládlo téměř bezvětří a tak i čarodějnice úspěšně „uhořela“. Přece jen se však chci k těmto
akcím vrátit. Nejprve v sobotu 28. dubna stavěli hasiči májku na Menšíkové louce. Poctivě
ji také celou noc hlídali a uhlídali. O to více mne mrzí, že se třetí noc našla parta vandalů,
kteří májku podřezali. Je smutné, že se nectí tradice hlídání a kradení máje první noc, další
noci se skutečně už jedná o pouhý vandalismus. Snad to i tahle parta pochopí. V pondělí
30. dubna pak pořádala TJ Ludgeřovice Pálení čarodějnic. Lidí se sešlo skutečně požehnaně
a většina si akci určitě hodně užila. Mnozí se na nás však obraceli s připomínkami nedostatku lavic k sezení, přeplněnými pytli na odpadky a podobně. Musím tedy ještě jednou
uvést na pravou míru, že akci nepořádala obec, ale TJ Ludgeřovice. Paní Bortlíková i další
zaměstnanci obce byli na akci jako návštěvníci a určitě nemohli za to, že pořadatelé nebyli
nijak označeni. Alespoň všichni zase vědí, že je vždy co zlepšovat…
Každé ráno se starají zaměstnanci Technických služeb Ludgeřovice o bezpečnost dětí
školou povinných na přechodech na křižovatce u zastávky autobusů Kostel a u parkoviště
vedle Obecního úřadu. Nyní vyvstal stejný požadavek na ranní dohled také u Dolní školy.
Vzhledem k tomu, že vždy musí být na přechodu minimálně dva lidé a více zaměstnanců
už Technické služby uvolnit nemohou, mám na Vás prosbu. Budu velmi rád, když se najdou
nějací dobrovolníci, kteří za úplatu každé ráno pohlídají přechod pro chodce u Dolní školy.
Jedná se vždy o všední dny v době cca 7:30 – 8:00 hodin. Zájemci budou samozřejmě náležitě proškoleni a vybaveni reflexními vestami a terčíky na zastavení vozidel. Pokud má někdo
zájem, prosím, o kontakt na telefonním čísle 725 141 569.
Také v tomto Zpravodaji mohu s radostí poděkovat dárci krve, oceněnému Českým
červeným křížem. Tentokrát za 40 bezplatných odběrů získal zlatou medaili MUDr.
J. Janského pan Jiří Kusák, DiS. Jménem nás všech děkuji a věřím, že brzy bude příležitost děkovat i dalším našim podobně obětavým občanům.

Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

ZASTUPITELSTVO
SLOVO STAROSTY
OBCE
Z 20. zasedání zastupitelstva obce

Zejména vzhledem k hlavnímu bodu programu, kterým bylo projednání a schválení varianty stavby splaškové kanalizace pro Vrablovec, konalo se zasedání v Hostinci na Vrablovci.
Přítomno bylo 12, později 13 zastupitelů. Jejich jednání sledovalo asi 30 občanů Vrablovce.
Po rozsáhlé a věcné diskuzi zastupitelstvo schválilo jednomyslně variantu, která počítá
s připojením vrablovecké splaškové kanalizace v plném rozsahu na stávající kanalizační stoky obce Ludgeřovice.
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Vzhledem k terénnímu reliéfu Vrablovce byla možná
i varianta, že by část Vrablovce se spádem k Rovninám byla
připojena na kanalizaci města
Hlučína. Podle propočtů by
se tím však obci Ludgeřovice a jejím občanům zvýšily
náklady na stočné a tato varianta by také komplikovala
účtování stočného.
Příprava stavby vrablovecké splaškové kanalizace započne ještě letos, aby mohla
být realizována v nejbližších
letech a bylo tak ještě možné žádat o evropské a republikové dotace na tuto stavbu, jejíž
cena bude řádově v desítkách milionů korun.
AV.

Výtah z Usnesení z 20. zasedání
Zastupitelstva obce Ludgeřovice

(dále ZO), konaného dne 25. 4. 2018 v Hostinci na Vrablovci v Ludgeřovicích
• ZO vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 4/2018, provedené Radou obce Ludgeřovice
v rozpočtu obce na r. 2018 v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem
obce na 17. zasedání ZO Ludgeřovice dne 11. 10. 2017.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi obchodní společností Sample alfa, a.s., sídlem Markvartovická 1906/7, 748 01 Hlučín, zastoupené statutárním ředitelem Ing. Eduardem Skabou (prodávající), Obcí Ludgeřovice,
zastoupené starostou obce Mgr. Danielem Havlíkem (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Na základě uvedené
Smlouvy prodává obchodní společnost Sample alfa, a.s. kupujícímu – Obci Ludgeřovice,
pozemek parc. č. 539/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 180 m 2 v k.ú. Ludgeřovice
za cenu 50.000,– Kč.
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou
mezi prodávajícím, kupující a advokátem, a to ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo realizovat stavbu splaškové kanalizace na Vrablovci ve variantě č. 1 s napojením do stávající splaškové kanalizace obce Ludgeřovice, studie kterou zpracovala
obchodní společnost AQOL s.r.o., sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc.
• ZO rozhodlo o uzavření smluv o zřízení věcného břemene – zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků, dotčených stavbou splaškové kanalizace obce Ludgeřovice.
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• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu jednotlivých smluv o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků dotčených stavbou splaškové kanalizace,
uvedených v příloze č. 1, která bude nedílnou součástí tohoto usnesení.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu obce na r. 2018 ve výši
50.000,– Kč obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj o.p.s. sídlem 28. října 2556/124,
702 00 Ostrava. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Darovací smlouvy mezi Obcí
Ludgeřovice (dárce) a obecně prospěšnou společností Janáčkův máj, o.p.s. (obdarovaný),
a to ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 20. zasedání ZO Ludgeřovice.
VB.

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Kreslíř Adolf Dudek besedoval s dětmi v základní škole

18. května uspořádala obecní
knihovna besedu s kreslířem Adolfem Dudkem pro děti všech tří
prvních tříd ludgeřovické základní
školy. Adolf Dudek dětem rozumí.
Ilustroval dlouhou řadu dětských časopisů a knížek, zejména pohádkových. Je nejúspěšnějším současným
ilustrátorem, prodaly se už více než
3 miliony jím ilustrovaných knih.
Pravidelně s dětmi beseduje po celé

republice, v Ludgeřovicích už byl mnohokrát. Jeho ilustrace se dětem moc líbí. Do
svého veselého besedování zatáhnul všechny přítomné děti i učitelky. Některé spolu
s ním kreslily na tabuli a přitom si jen tak
mimochodem opakovaly anglická slovíčka,
protože malíř střídal češtinu a angličtinu.
Dětem to žádné problémy nedělalo. Tak
veselé vyučování se moc líbilo i učitelkám.
4
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Talkshow Zuzany Bubílkové

Akci uspořádala 10. května obec Ludgeřovice, přišlo více než 170 diváků.
Zuzanu Bubílkovou všichni známe. Už desítky let působí v rozhlase i televizi jako redaktorka, komentátorka, výrazná osobnost diskuzních pořadů a rozhovorů s politiky. Je mistrem politické satiry. Osobně se zná s většinou českých politiků, zná jejich přednosti, slabá
místa i charakterové vady, umí o nich s humorem a břitkou satirou povídat.
Do Ludgeřovic Zuzanu Bubílkovou přivezl a po celé její talkshow s ní spoluúčinkoval
dlouholetý starosta obce Bolatice a předseda Sdružení obcí Hlučínska Herbert Pavera. Ke
konci talkshow přibyl na jevišti a spoluúčinkoval i starosta naší obce Daniel Havlík.
Diváci se zájmem sledovali celé téměř dvouhodinové vystoupení plné humoru a politické
satiry. Nechybělo ani veselé vyprávění o obyčejném životě a lidských slabostech. Obecním
domem zněl smích a častý potlesk. Talkshow se prostě vydařila.

AV.

Obecní oslava svátku matek s Duo Aramis

Skupina
Duo
Aramis,
známá
z televizní stanice Šlágr, přilákala
do sálu Obecního
domu v Ludgeřovicích rekordní počet
účastníků.
Za obce Ludgeřovice slavnost zahájila v 16 hodin
Vlasta Bortlíková.
Děti z Mateřské
školy na ulici Hlučínská vedené svý-
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mi učitelkami Šárkou Gajdovou
a Yvonne Strháňovou vystoupily
s milým pásmem básniček a písniček o maminkách. Duo Aramis
pak začalo hrát, jeden na podiu hrál
a zpíval, druhý na parketu povídal
a zpíval. Hráli písničky ze široké-

ho repertoáru skupiny, od
lidovek po rokenrol. Jako
profesionálové umí publikum bavit opravdu dobře. Brzy se parket zaplnil
tančícími. Výborná zábava
pokračovala až do večera.
Návštěvníci odcházeli spokojeni kolem 20. hodiny.
AV.

Kalendář akcí

1. 6. 2018
Setkání jubilantů obce (sál Obecního domu)
10. 6. 2018
Hasičká soutěž – Hlučínská liga mládeže (areál za ZŠ Ludgeřovice)
12. 6. 2018	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
16. 6. 2018
Letní slavnost obce (areál hřiště TJ Ludgeřovice)
24. 6. 2018
Sportovní den (areál Církevní MŠ a školního hřiště ZŠ Ludgeřovice)
30. 6. 2018
Hurá prázdniny – akce pro děti (PONY Ranč Vrablovec)
10. 7. 2018	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
21. 7. 2018
Letní slavnost – akce Klubu důchodců Vrablovec
(u Společenského domu na Vrablovci)
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
KET a PET – anglické zkoušky

Zatímco mladší žáci skládali své první významné anglické zkoušky již v prosinci, naši tři
deváťáci si museli počkat až do 10. března. Výsledky dorazily o měsíc později a teprve teď si
mohli vyzvednout své zasloužené certifikáty. Jakub Černík a Tomáš Komadel uspěli velmi
dobře ve zkoušce KET, která otestovala praktickou znalost angličtiny ve čtyřech jazykových
dovednostech – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnocena byla znalost gramatiky
a slovní zásoby. Matěj Just absolvoval ve stejný den jazykovou zkoušku PET, která je o úroveň náročnější a prokazuje jeho dovednosti užívat anglický jazyk v rozmanitých komunikačních situacích. Jsme na úspěch všech našich kandidátů velmi hrdí a věříme, že právě tyto
první certifikáty jim ukáží cestu k vyšším kvalifikacím a pomohou jim v budoucnu uspět ve
složitém konkurenčním boji.

Mgr. Jitka Šílová

Jazykový pobyt 6. ročníků

16. dubna vyrazili žáci 6. ročníků na RS Pekárny na Horní Bečvu, aby se zde pět
dnů věnovali nejen anglickému jazyku, ale také společným hrám a túrám po Beskydech. V pondělí a úterý, kdy nám trochu poprchávalo, jsme intenzivně pracovali na
anglických projektech, večer jsme využili ke společným hrám, abychom se všichni lépe
poznali. Ve středu nás čekal celodenní výlet na Pustevny, Radhošť a pěšky zpět na Hor9
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ní Bečvu. Počasí nám přálo a celý den nás provázelo sluníčko. Ten den jsme
zvládli úžasných 19 km.
Vrátili jsme se akorát na
pravé borůvkové knedlíky,
spokojení, unavení a někteří se spálenými nosy
od sluníčka. Večer jsme
ještě zvládli opéct párky
u ohně, zazpívat si s kytarou i zahrát schovku v šeru
lesa. Téměř letní teploty
a počasí nám pokračovalo i ve čtvrtek, který jsme
celý strávili venku při soutěžích jednotlivých týmů.
Každý se snažil získat další cenné body do celkové tabulky pro svůj tým. Uběhlo to
velice rychle a ani jsme se nenadáli, byl tady pátek. Ten patřil závěrečným prezentacím
jednotlivých týmů a celkovému vyhodnocení. Byl to úžasný týden, všichni jsme si jej
užili. Speciální poděkování patří kolegovi z Nového Zélandu – Deanovi, který nám
dělal celý týden moc milou společnost a spolu s učiteli anglického jazyka Mgr. Jitkou
Šílovou a Mgr. Zdeňkem Žvakou dohlížel na jazykovou správnost.
Mgr. Ivana Slavíková, Mgr. Petr Stočes a Mgr. Veronika Seidlová

Velké finále turnaje RPB Street Hockey

19. dubna se uskutečnilo
v Ostravě na Dubině finálové
klání ve florbalu, do kterého
se probojovalo 64 nejlepších
týmů z Moravskoslezského,
Olomouckého a Zlínského
kraje. Finále je každoročně
obrovská show a ani letos
tomu nebylo jinak. Naši žáci
bojovali jako lvi, probojovali
se mezi nejlepších 32 a poté
i mezi nejlepších 16. Dále
však bohužel prohráli vyrovnaný zápas a nejlepší osmička týmů tak byla již bez naší účasti. Přesto je dělené 9. místo
z téměř 120 přihlášených škol krásným výsledkem a úspěchem. Děkujeme za výbornou
reprezentaci naší školy!
Mgr. Petr Stočes
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Návštěva partnerské školy v Tisovci

Naše škola s velkým potěšením přijala pozvání slovenských kolegů učitelů z partnerského
města naší obce Ludgeřovice a koncem měsíce dubna jsme se vydali na návštěvu Tisovce.
Toto malebné městečko se nachází v Banskobystrickém kraji asi 35 km od Rimavské Soboty
na řece Rimava a je obklopeno kouzelnou krajinou národního parku Muránské planiny.
Během tří dnů, které jsme zde strávili, jsme poznávali nejen toto malebné městečko
a okolí, ale především jsme sdíleli vzájemné pedagogické zkušenosti. Prohlédli jsme si družební Základní školu Dr. V. Clementise a měli jsme také možnost přímo navštívit vyučovací
hodiny našich slovenských kolegů. Ty, spolu s přátelskými diskuzemi o rozdílech českého
a slovenského školství, byly velmi inspirativní. Celá návštěva proběhla ve velmi přátelském
duchu a již nyní se těšíme na další společné setkání, které plánujeme na podzim 2018 na
naší škole. Věříme, že tato návštěva proběhne rovněž v příjemně inspirativní atmosféře a do
budoucna přinese další vzájemná setkávání nejen pedagogů, ale i našich žáků.

Mgr. Karel Moric, Mgr. Veronika Seidlová, Mgr. Lucie Fojtíková, Mgr. Alena Rajnochová
11
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Škola v přírodě s programem „Adventure“

Pod úpatím hlavního hřebene Jeseníků, v malebné části hor, leží malé středisko Orientka, ve kterém žáci pátých ročníků prožili společné tři květnové dny plné
dobrodružství a zábavy. Žáci si mohli vyzkoušet 17 metrů vysokou lezeckou stěnu
s mnoha cestami od nejjednodušších po
velmi obtížné, dvoupatrové lanové centrum, bungee trampolínu, bungee running, lukostřelbu a ti nejodvážnější také
freefall. Snad každý kluk touží zahrát si
na vojáky s věrohodnými replikami zbraní. Přilehlý kus lesa se na chvíli proměnil ve vojenský prostor a posloužil žákům jako perfektní bojiště pro airsoftovou bitvu, ve které nevyhrává jen hrubá
síla, ale i chytrost, lest a čestnost. I při setmění čekalo na žáky to pravé dobrodružství, nová akční hra armygame s dokonale propracovaným systémem zbraní střílejících infračervené paprsky.
Žáci se do hry až neskutečně vžili. Nebyla to jen „obyčejná střílečka“, naopak, týmovost, taktika
a spolupráce je zde mimořádně důležitá. Samozřejmě nechyběl ani táborák a opékání špekáčků.
A kdo měl denních aktivit stále málo, mohl si zatančit na diskotéce pod širým nebem. K uvolnění
a relaxaci perfektně posloužil bazén, který byl součástí chaty. Třešničkou na dortu byla ohnivá
show, kterou si pro nás připravili instruktoři outdoorového týmu STAN. Bezpočet herních scénářů, napětí, dobrodružství, touha po vítězství bylo náplní letošní školy v přírodě s programem
„Adventure“.
Mgr. Ivana Juráková, Mgr. Michal Adámek, Anna Poliaková

Naše žačky obsadily 3. místo v kraji!

10. května se v Novém Jičíně konalo krajské finále v kopané dívek, kde naše žačky reprezentovaly nejen naši školu, ale celý okres Opava, ve kterém zvítězily, a do tohoto finále tak
jako nejlepší tým okresu postoupily. Krajské finále je vždy soubojem nejlepších týmů z jednotlivých okresů a zápasy se tak hrají na velmi vysoké úrovni. Zápasy byly velice vyrovnané
a naše žačky nakonec dokázaly vybojovat krásné 3. místo. Již postup do krajského finále byl
obrovským úspěchem. Umístění na bedně, sladkosti, diplom a pohár jsou pak pomyslnou
třešničkou na dortu, za kterou patří našim žačkám poděkování a gratulace.

Mgr. Petr Stočes
12
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SPOLKY
Přátelský večírek Klubu důchodců Vrablovec

Tento tradiční večírek se už po
několik let koná v Kulturním domě
v Petřkovicích a to za velkého zájmu řady okolních klubů důchodců
a to i z Ostravy. Tentokrát 20. dubna zde byli členové z 19 klubů, v sále
jich bylo celkem asi 200. Důchodci
z celé Ostravy přijíždějí velmi rádi,
mají veřejnou dopravu do Petřkovic
zdarma, což je pro ně velká výhoda.
Všechny přivítala předsedkyně
KD Vrablovec paní Eva Vojevodová.
K tanci a poslechu hrála vrablovecká
skupina Aréna, fungoval dobře zásobený svépomocný bufet, nechyběla soutěž o ceny. Pilně se tancovalo a hlavně povídalo. Byl
to perfektní večírek, všichni přítomní si ho užívali.

Z jarního plesu hnutí ANO

Ples se konal v Obecním domě 21. dubna. Zahájil ho předseda ludgeřovické skupiny hnutí ANO Ing. Ondřej Klučka spolu s poslancem Poslanecké sněmovny PČR za hnutí ANO
Ing. Pavlem Juříčkem PhD. a s členkou místní skupiny ANO paní Yvonou Ossovou. Sál
byl návštěvníky (ve velké většině středního věku) zcela zaplněn, k tanci a poslechu výborně
hrála kapela Proxima Orchestra, fungovalo několik bufetů včetně pojízdných, připravena
byla velká soutěž o ceny. Na začátku své umění s úspěchem předvedly půvabné ludgeřovické
mažoretky, po nich talentovaný velmi mladý taneční pár z tanečního klubu Hlučín, které
uváděl pan Pavel Kramný, MBA, otec mladičkého tanečníka. Pak se ples rozběhl naplno,
plesající pilně tancovali, dobře se bavili a využívali bufetů. Byl to vydařený bál.
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Stavění obecní májky

Stejně jako v minulých letech se o vše
postarali ludgeřovičtí dobrovolní hasiči.
Vybrali vhodný strom, skáceli, přivezli,
oloupali kůru, na horní konec přivázali
věnec a čerstvou břízku, připravili potřebné náčiní na stavění. Pro diváky nachystali 28. dubna na Menšíkové louce
velký zakrytý prostor se stoly a lavicemi,
velký bufet, ozvučení, dřevo na táborák.
Pro děti skákací hrad a své velké zásaho-

vé auto, aby měly co prohlížet. Májku v 17:30
hod. hasiči úspěšně postavili. Předtím ještě děti
navěsily na připevněnou břízku hodně barevných pentlí, aby májka byla krásná. Do stavění
se aktivně zapojil i starosta obce Mgr. Daniel
Havlík.
Lidí přišlo hodně, počasí bylo nádherně jarní, všichni se dobře bavili až do pozdního večera. V první noci po postavení se musí májka
hlídat, aby ji někdo, jak je zvykem, neskácel.
Hlídali opět hasiči.
Za to, že krásná tradice stavění obecní májky v naší obci s celou parádou pokračuje, patří
hasičům velké uznání a poděkování.
A jak to s májkou dopadlo, se dočtete v následujících příspěvcích.
AV.

Obnovené tradice jsou některým trnem v oku
a opět zaniknou

Hasiči mimo svou zásahovou činnost se podílejí na kulturním dění v obci. Některým lidem je to
však k smíchu.
Dnešní téma článku bude spíše neveselé. Jedná se o to napsat úvahu a osvětlit nezainteresovaným čtenářům, co je to naše „tradiční květnová honička“. Tím mám na mysli akce, které
se rok co rok konají. Jedná se skutečně o hasičský měsíc.
Dělat něco dobrovolně může být zábava. Pokud ale zabezpečujete akce za sebou, je to
už skutečná oběť. Můžete uspořádat ples nebo Mikuláše, či vánoční strom. Týden dopředu
zintenzivníte přípravu a pak víkend věnujete jedné akci. V pátek nachystáte, v sobotu pořádáte, v neděli po lidech uklidíte.
14
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Květen je však výjimečný. Během čtyř víkendů máte oslavit pro ženy Den matek, zabezpečit delegace ze zahraničních hasičských sborů, oslavit sv. Floriána mší, udělat měsíční
školení jednotky, udělat měsíční strojní službu, postavit májku, skácet májku, vyslat cisternu
na pálení čarodějnic, uspořádat dětskou soutěž v požárním sportu a každý víkend strávit
s dětmi po okolí na soutěžích v požárním sportu. Dále ještě zabezpečit STK pro obě vozidla
hasičů a přivézt, odvézt. Veškeré akce nejsou jen o jednom dni, jeden den většinou připravujete, jeden den akce probíhá, třetí den trávíte úklidem. Tento výčet neberte jako stížnost,
jsme na ten květen takto zvyklí. Je toho požehnaně, ale personálně se to snažíme zvládat.
„Snažíme“ používám záměrně, protože co si budeme nalhávat, noví členové se do hasičských
řad po stovkách nehrnou, aby měli každý víkend „zasekaný“…
Tento výčet uvádím pro následující dva případy:
Ten první je méně závažný. I když máme dost práce s akcí Stavění máje, vždy se najdou
ještě tací, kteří vyjedou s cisternou podpořit akci TJ Ludgeřovice Pálení čarodějnic. Děláme
to zdarma obecní technikou, i když správně by se technika obce a obecní pracovník, hasič,
který hlídku vykonává, měla zaplatit tak, jako např. hlídka při karnevalech na Ostříži, či
při plesech v sále Obecního domu. To, že kluci i obec platbu odpouští ve snaze podporovat
akce pro lidi ve své rodné obci, je bezesporu pěkné gesto. Tím méně pěkným se v posledních
letech stává, že na hlídku si organizátoři TJ vzpomenou několik hodin před akcí a hasiči, vy
to nějak zdarma narychlo udělejte.
Pak nastává druhá stránka věci. Hasiči s výrazným autem a označeni v oblecích vypadají jako
organizátoři celé vatry. Pravý organizátor na sobě žádnou vestu nemá. Co to způsobí? Rozhořčení lidé plivou na hasiče, proč vatru zapalují v osm večer, když je půlka dětí pryč. Osobně mi čas
zapálení také vadí, ale přítomným návštěvníkům nevysvětlíte, že si nás jen někdo na nějakou hodinu objednal. To stejné je samotné zapálení, které opět organizátor bez označení nechá provést
hasiče. Co se tím mění? No, např. naposled do vatry kdosi potají hodil spreje: Jaké překvapení,
když to pak pěkně bouchne. Zapaluje se přes silný vítr. Zapaluje to dobrovolný hasič, ne profesionál. I on může přehnat množství benzínu na podpal. Na koho půjde pak případná škoda, nedej
bože zranění diváků? No na toho konkrétního, kdo vatru zapaloval.
Skončení celé vatry? Většina lidí odejde na hřiště na pivo. Hasiči, stůjte u rozpadlé vatry
a hlídejte. Organizátor opět nedodá lidi, aby vatru kontrolovali do jejího např. shoření. Co
udělají hasiči? No, po dvou hodinách za tmy vatru raději uhasí, i oni potřebují jít domů
a nestát u ohně sami, zatímco se ostatní baví na hřišti. Ale komentáře „proč to hasíte“ opět
padají na hasiče. Letos poprvé na akci také jednotka poskytla neplánovaně na výzvu občana
zdravotní pomoc, když ošetřila účastnici akce ošklivě stržený nehet na ruce.
Nic proti organizátorům, rádi podpoříme každý spolek, který má zájem něco pro občany
pořádat. Ale vše má svá pravidla. Že nám nejsou lhostejní, se prokázalo o den dříve, kdy
cisterna hasičů přijela nastartovat autobus ludgeřovických fotbalových fanoušků v nouzi,
mířících na výjezd na fotbalové utkání.
Druhý a už závažnější problém je, znovuobnovená tradice kácení máje. Tu hasiči přestali
pořádat, protože májku, stojící na prostranství nynějšího dětského hřiště, v průběhu každého května vždy někdo „vybulil“ a tak se kácení provádělo stylem májku postavit v den kácení
ráno a odpoledne skácet. Byla z toho spíše fraška, ne tradice.
Tradici obnovila až naše mladší generace, než jsem vůbec já. Plánují ji na Menšíkové
louce, stavění i kácení. Týdny příprav, nákupu zboží, zajištění programu, modlení se za
počasí. Kvůli několika inteligentních hasičů z Markvartovic před léty, ji musí rok co rok
15
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po akci v noci hlídat, což se po třech dnech v zápřahu a prodeji ve stánku strašně chce. Ale
budiž, přiznali se po pár dnech a tradice je tradice. O to hůř to dopadlo loni. Májka se v noci
po stavění hlídala, bohužel se opět našel inteligentní hasič, tentokrát ze Šilheřovic a májku
několik hodin před akcí kácení setnul. Přitom pamětníci se neshodují, kdy ji vlastně hlídat.
Někteří ji hlídají jen v noci stavění, jiní i v noci před skácením. Jak která vesnice. Mě spíše
udivil způsob skácení. Hasič riskoval, protože po suchém, ohoblovaném kmeni, který nebyl
v zemi zajištěn na šplh, pomocí lezecké techniky vylezl v noci na vrchol a májku uřezal.
Naštvaní hasiči několik hodin před akcí ještě narychlo hledali novou břízku a způsob jak ji
znovu ukotvit nahoru. Jeho hrdinský čin vešel do dějin, protože když se ukázalo, jaké trable
způsobil, půl roku trvalo, než se Šilheřovice oficiálně přiznaly.
A nakonec letošek. Opět víme kdo, ale tentokrát už vážně na pováženou. Prsty v tom mají
vlastní lidi „obyvatelé Vrablovce“. Přes plakát, který vysvětloval, proč se májka stavěla v jiné
datum, že ji tedy skácet v průběhu května není hrdinství, byla ráno opět dole. Smutnější na
tom je, že věnec i břízku pak na Vrablovci u hospody spálili. A opět se hrdina nepřiznal.
Mimo to, že sboru způsobili škodu na okrasném věnci, že náhradní nemáme a tudíž ta nynější májka žádný nemá, jde spíše o morálku. Nikomu se totiž již nechtělo ji zase stavět znovu, zase shánět… Pro koho, není to májka hasičů. Je obecní, má dětem připomínat, od čeho
jsou tradice. Jaký mají smysl. A taky se u příležitosti stavění a kácení májky koná kulturní
akce, kam mohou děti přijít. Vidět
hasičský vůz a nesedět jedno slunečné odpoledne doma. Sami hasiči z toho nemají vůbec nic. Jen zařizování, pak celou akci a nejen tuhle
akci prosedí ve stánku, na čepu,
u grilu či u techniky na ukázce. Ale
dělají to tak nějak pro své spoluobčany. I pro ty, kteří se pak smějí, že
jim po pár dnech májku někdo „dle
tradice“ pokácel jednoduše motorovou pilou bez práce. Nebo ji dokonce místo tradičního „výkupného“
spálí na ohništi. Hrdina. Máme
i my snad všem zmíněným vrabloveckým, markvartovickým nebo
šilheřovickým jet v noci a za deset
vteřin jim rok co rok májku pořezat
a zničit tím všechno jejich měsíční
úsilí? Protože i oni to ve svých obcích nedělají jen pro sebe ale z tradice, pro občana. Není to soukromá
májka pár svobodných výrostků od
hasičů, je na měsíc obecní tradicí.
Článek je dnes značně neveselý. Ale klukům se nedivte. Většina
z nich po takovémto přístupu pár Uvedený text byl umístěn na kmeni májky, přesto došlo ke skácení.
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lidí ze společnosti raději žádnou májku stavět v budoucnu nechce. Tak možná opět tradice
zapadne. A i člověk z vesnice se zase o trochu víc uzavře do sebe, do svého soukromého
světa, který vymezuje hranice pozemku, na němž bydlí. A dál ani krok.

David Lange

Pálení čarodějnic

Tato tradiční akce na hřišti TJ Ludgeřovice opět 30. dubna přilákala rekordní
počet návštěvníků. Bylo teplo, sluníčko
svítilo, vzduch osvěžoval čerstvý vítr,
prostě ideální počasí. Členové pořadatelského týmu TJ měli s přípravou akce
opravdu hodně práce. Vyskytly se i problémy s včasným ohlášením akce hasičům, které vzhledem k větrnému počasí
bylo nezbytné. Vše se nakonec podařilo.
Zajistili pro děti skákací hrad, kolotoč
pro ty menší, veselé vystoupení s čarodějnicemi, stánky se sladkostmi. Pro všechny pak stoly a lavice k posezení, pivo se
čepovalo na několika místech atd. Prostě zábava pro všechny.
Kolem 20. hodiny přijeli zásahovým vozem místní hasiči, vatru ve 20:15 hod. odborně
zapálili a dohlíželi na požární bezpečnost. Večer vítr úplně ustal, takže plameny šlehaly vysoko krásně svisle a nikoho a nic neohrozily. Kolem 21. hodiny oheň dohoříval a návštěvníci
postupně spokojeni odcházeli.

AV.

Uctění patrona hasičů sv. Floriána

Tak jako každým rokem, i letos 6. května, ludgeřovičtí hasiči o první májové neděli uctili
svého patrona sv. Floriána. Tradičně se v průvodu s prapory a hudbou pana Ondruše vydali
od hasičské zbrojnice ke kostelu. V průvodu byli i hosté, např. hasiči z Vrablovce, z okolních
obcí a z družebních měst na Slovensku a v Polsku. Před kostelem na ně čekali i ludgeřovičtí
17
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„old boys“, kteří se před kostelem scházejí před velkou mší svatou každou neděli. Do kostela
si hasiče odvedl pan farář Mgr. Václav Koloničný s jáhnem Mgr. et Mgr. Zdeňkem Uhrem
a ministranty ke mši svaté.
Bylo nádherné jarní počasí a nic nezkazilo slavnostní sváteční atmosféru, ani to, že se hasičům nepodařilo uhlídat obecní májku na Menšíkové louce, kterou 28. dubna postavili. Tu jim
někdo v noci uřezal a odnesl si z jejího vrcholu vyzdobenou břízku a věnec. Několik hodin před
floriánskou slavností májku postavili znovu. Je sice asi o dva metry nižší a bez věnce, na vrcholu
však nechybí ozdobená břízka, je tak opět krásná a mohli se s ní hostům pochlubit.

Burza výpěstků

Každoročně se tato burza koná
v areálu moštárny místního spolku
zahrádkářů, a to uprostřed měsíce
května, kdy už s velkou pravděpodobností nehrozí ranní mrazíky a lze
na zahradu vysazovat i teplomilné sazenice paprik a rajčat. Letos
12. května byla nabídka výpěstků
pěstitelů z Ludgeřovic a Petřkovic
opravdu bohatá a to jak sazenic zeleniny, tak i květin a okrasných keřů.
Také zájemců o výpěstky byl rekordní počet. Byla to úspěšná burza.

AV.

Zájezd Klubu důchodců Vrablovec

Účastníci zájezdu 11. května dopoledne navštívili nejdříve palírnu Rudolf Jelínek ve Vizovicích. Vizovice jsou přezdívány hlavním městem slivovice a tradice výroby pálenek se
datuje od konce 16. století. Při komentované prohlídce se seznámili s historií výroby a tradičními postupy ve zdejší likérce a degustovali nabízené vzorky. V podnikové prodejně si
mohli nakoupit jejich výrobky.
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Poté odjeli do Luhačovic, kde
byl zajištěn oběd. Na území Luhačovic vyvěrá 17 minerálních
pramenů. K pitné kúře se používá
7 minerálních pramenů. Ostatní
prameny se využívají k léčebným
koupelím. Program byl individuální, počasí přálo, důchodci si prošli
lázeňský park, kolonádu, ochutnali prameny s minerální vodou,
prohlédli si Jurkovičovy stavby.
Zájezd byl zakončen večeří v Petřkovicích v Restauraci u Rudolfa.

Eva Vojevodová, předsedkyně KD Vrablovec

Oslava svátku matek v Klubu důchodců Vrablovec

15. května přišli do Společenského domu na Vrablovci maminkám gratulovat starosta Ludgeřovic Daniel Havlík s místostarostkou Alenou Janošovou, starosta Hlu-
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čína Pavel Paschek a místostarostka Blanka Kotrlová. Gratulovat také přišly děti
z Mateřské školy na Vrablovci s jejich učitelkami. Děti gratulaci zahájily půvabným
pásmem básniček, písniček a tanečků, pak se k přítomným maminkám rozeběhly
s malými dárečky, které samy pomáhaly vyrábět. Nezapomněly ani na tatínky, také
pro ně měly připravené hezké říkánky. S gratulacemi pak pokračovali hosté a všem
maminkám rozdali květiny. Odpoledne pokračovalo pohoštěním a družnou zábavou.
Byla to hezká a veselá oslava.
AV.

Svátek matek Klubu důchodců Ludgeřovice

Členové
Klubu
důchodců
Ludgeřovice 18. května zcela zaplnili sál Obecního domu. K tanci
a poslechu jim hrála vrablovecká skupina Aréna. Oslavu zahájil
a všem maminkám gratuloval místopředseda klubu Jiří Dudek. Pak
si všichni v sále připili skleničkou
vína. Popřát přišly i děti z církevní mateřské školy se svými učitel-

kami. Na téma „naše maminky“
pak předvedly hezké povídání,
básničky, zazpívaly, zahrály si na
maminky i zatancovaly. Jejich vystoupení se líbilo.Odpoledne pak
pokračovalo povídáním, tancováním, dobrým jídlem a pitím. Byla
to hezká oslava až do jednadvacáté hodiny, kdy účastníci odcházeli spokojeni domů.

AV.
foto Alfréd Bindač

Zábavné odpoledne na Vrablovci

Za příjemného jarního počasí se 19. května na prostranství před Společenským
domem konalo zábavné odpoledne pro děti i pro dospělé, které pořádal Spolek dobrovolných hasičů Vrablovec. Nachystány byly veselé soutěže i široký sortiment občerstvení. Bylo to takové vydařené přátelské sousedské posezení.
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Retro zábava

V Obecním domě v Ludgeřovicích se 19. května uskutečnila již tradiční akce pořádaná SRPDŠ při Základní a mateřské škole Ludgeřovice. Účastníci jsou v neformálním retro oblečení, hraje se „disko“, nechybí světelné a kouřové efekty, prostě je
to vzpomínání rodičů dětí na dobu, kdy na diskotéky sami chodili. Fungovaly bohatě
zásobené svépomocné bufety, v nichž se na rozdíl od diskoték pro puberťáky prodával
i alkohol. Byl to hezký veselý večer, účastníci si ho užili.

AV.

Svatodušní vaječina

V neděli 20. května hnutí Ano Ludgeřovice opakovaně pořádalo akci „ svatodušní
vaječina“. Tentokrát se vše odehrálo v malebném prostředí myslivecké chaty Ostříž.
Vůni vaječiny se špekem a pažitkou snad neodolal žádný zúčastněný. Velký ohlas měly
i tradiční špekáčky. Také děti si přišly na své. Čekal na ně klaun Sisi, který to s dětmi
opravdu uměl. Nejmenším nafoukal balónky a různá zvířátka, jiní si mohli nechat na21
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malovat něco hezkého na obličej. Odvážnější děti si vyzkoušely jízdu na koních. Celou
akci doprovázela živá hudba pana Vejvody, za kterou mu moc děkujeme.
Už teď se na vás všechny opět těšíme v příštím roce třeba u vaječiny nebo při některé
další z našich akcí.

Tým Ano Ludgeřovice

ZAJÍMAVOSTI
Pravidla fotosoutěže
„Stromy na Hlučínsku“

Vyhlašuje: Místní akční skupina Hlučínsko z.s.,
Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
Kontakt:

MAS Hlučínsko z.s., Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice

Téma:	Samostatně stojící stromy, aleje, stromořadí, skupiny stromů, detaily stromů apod.
Účastníci:	Jakýkoliv fotograf (profesionál i amatér) bez rozdílu věku, pohlaví, rasové,
politické či náboženské příslušnosti.
Kategorie:	2 kategorie: a) do 18 let; b) od 18 let
Termín pro zasílání fotografií: od 15. dubna 2018 do 31. října 2018
Pravidla soutěže:
• Každý účastník smí zaslat max. 3 fotografie
• Fotografie musí být ve formátu JPEG „na šířku“ v rozlišení min. 3 300 x 2 300 px,
což odpovídá rozlišení fotoaparátu o rozlišení cca 8 Mpx.
22
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• Fotografie zasílejte na
e-mailovou adresu
soutezmas@gmail.com
s uvedením svého jména
a příjmení, věku a kontaktních údajů. Připojte rovněž
stručný popis místa, kde byly
fotografie pořízeny.
• MAS Hlučínsko si vyhrazuje
právo použít fotografie k bezplatné prezentaci.
• V každé kategorii bude vyhlášeno 6 nejlepších snímků,
které vybere odborná komise.
Vítězové získají ceny v podobě
místních produktů či poukazů
na místní aktivity (např. vstupenky do Aquaparku v Kravařích, výrobky Sociálně terapeutické dílny Charity Hlučín, balíčky regionálních potravin apod.). Všichni účastníci soutěže obdrží účastnický list a drobnou pozornost.
• Ze všech fotografií zaslaných do soutěže jich bude komisí vybráno 13, které budou
použity pro zpracování nástěnného kalendáře MAS Hlučínsko na rok 2019. S autory
vybraných fotografií budou uzavřeny licenční smlouvy. Snímky vybrané do kalendáře
se nemusí shodovat se snímky, které porota ocení jako nejlepší v obou kategoriích.
• Všechny zaslané fotografie bude možné zhlédnout na webových stránkách
www.mashlucinsko.cz.
• Zasláním fotografií do soutěže účastník souhlasí s jejími pravidly a potvrzuje, že
zaslané fotografie pořídil osobně.

Z kroniky roku 1993

K 1. lednu přestalo existovat Československo a vznikly Česká republika a Slovenská republika. Prezidentem ČR byl zvolen Václav Havel, prezidentem SR Michal Kováč. 8. února proběhla měnová odluka. Po přechodnou dobu se ještě používaly původní československé bankovky označené kolkem.
15. června byla zkrácena povinná vojenská služba z 18 na 12 měsíců.
Inf lace byla vysoká, dosáhla až 20,8 %. Mezi lidmi se začala nenápadně šířit
„blbá nálada“, jak to v dalším roce nazval prezident Václav Havel, vyvolaná růstem nezaměstnanosti, inf lace, poklesem životní úrovně a narůstajícími sociálními
rozdíly. Začatý přechod od socialistického hospodářství ke kapitalistickému byl
složitý.
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4. října v Rusku velká ústavní krize, armáda ostřelovala Nejvyšší sovět. Po masových demonstracích občanů Moskvy se podařilo situaci uklidnit.
1. listopadu byla podepsána Maastrichtská smlouva, kterou se z tehdejšího Společenství národů stala Evropská unie.
Zde je šikmým písmem doslovný výpis podstatných částí kroniky obce Ludgeřovice za rok 1993, jak je zapsala kronikářka Soňa Smetanová, doplněný několika
komentáři svislým písmem:
Obec Ludgeřovice měla na začátku roku 4 632 obyvatel, na konci roku 4 666 obyvatel.
Stručné hodnocení roku 1993 provedl v časopise „Ludgeřovický zpravodaj“, vydávaném
obecním úřadem čtyřikrát ročně, starosta obce pan Osvald Mušálek:
„Ohlédnu-li se za uplynulým rokem, musím přiznat, že patřil v průběhu mého dosavadního funkčního období k nejtěžším, taktéž v obecních orgánech a samotném obecním
úřadu. Byl zvláště náročný na neplánované problémy, které bylo nutno řešit. Pochvalně
musím hodnotit zejména činnost obecní rady a obecního zastupitelstva. Pro velkou účast
zvolených zástupců na jednáních během roku se mnohé těžkosti a zdánlivě nepřekonatelné diskuse, které však byly vedeny snahou o nejlepší řešení, došlo vždy ke zdárnému
vyřešení daného problému. A těch bylo několik desítek.
V tomto krátkém poohlédnutí za loňským rokem není možno obsáhnout všechny oblasti
spadající do působnosti obce, a to jak po stránce samosprávy, tak i státní správy. Nicméně
je třeba zdůraznit, že na úseku obce se v plném rozsahu splnil záměr, pokud se týče plynofikace. Došlo k dokončení stavby rozvodů plynu a vysokotlaké přípojky včetně stavby
regulační stanice. V rámci 1. etapy rozvodů plynu došlo k položení potrubí takřka ke sto
rodinným domkům. V plynofikaci obce budeme pokračovat. Ukládáme si náročné úkoly
a jejich splněním dovršíme náš program čtyřletého volebního období.“
Obecní zastupitelstvo pracovalo v roce 1993 ve stejném složení jako v roce minulém.
12. zasedání OZ 4. března 1993
e) Následovalo odvolání z funkce velitele Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice
pana Vladimíra Bušiny a ze SDH Vrablovce pana Horsta Pudicha. Oba žádali o zproštění funkce. Následovalo jmenování pana Rudolfa Sukeníka do funkce velitele SDH
Ludgeřovice a pana Jaroslava Klapce do funkce SDH Vrablovce.
i) Zastupitelstvo schválilo vstup obce Ludgeřovice do akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace.
j) Zastupitelstvo schválilo návrh, aby finanční prostředky obce na investice byly prioritně uplatňovány pro plynofikaci obce a stavby týkající se ekologie a zároveň propojení
24
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plynovodného vedení z regulační stanice na stávající nízkotlaké vedení, které je ukončeno na ulici Horní.
13. zasedání OZ 20. května 1993
f) Byl přijat návrh na 50procentní finanční podíl na zakoupení elektrokardiografu
pro potřeby obvodního lékaře v místě.
g) Schválení zadání prováděcího projektu na středotlaké rozvody plynu v osadě Vrablovec. Rovněž bylo schváleno urychlené získání projektové dokumentace na středotlaké
rozvody plynu v obci, a to „Propojení středotlak – vysokotlak plus ulice Lípová, finské
domky, rybníky“ a „Střed obce Ludgeřovice“. Dále byla projednána a schválena změna
ve vedení trasy středotlaku plynu. Původní trasa byla upravena tak, že povede přes pozemky v majetku obce již v úseku od regulační stanice plynu. Zastupitelstvo odsouhlasilo
po prozkoumání s právním zástupcem obce Ludgeřovice JUDr. Fr. Maderem uzavření
smlouvy o spolupráci s firmou Instalplast Morava, spol. s r. o., zastoupenou Arnoštem
Gregořicou. Tato smlouva se týká finančního zajištění výstavby vysokotlaké přípojky
plynu pro obec Ludgeřovice v návaznosti na prodej nemovitého majetku obce.
V souvislosti s touto smlouvou byla obecním zastupitelstvem nabídnuta k odprodeji
nemovitost č. 183 Ludgeřovice a to podle uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor Ing. Janě Smolkové – pronájem MOSMO a Arnoštem Gregořicou – prodejna GREST. Jelikož oba subjekty vyjádřily souhlas s koupí nejméně ideální poloviny
domu, přistoupilo OZ k hlasování, zda prodat nemovitost oběma zájemcům, či jednomu.
Po bouřlivé diskusi hlasovalo obecní zastupitelstvo jednoznačně (pouze 1 člen se zdržel
hlasování), a to ve prospěch fy Instalplast Morava, spol. s r. o., kterou zastupuje Arnošt
Gregořica, za smluvní cenu 2 mil. Kč s věcným břemenem – dodržení platnosti nájemní
smlouvy s Ing. Janou Smolkovou. Finanční částku získanou prodejem zastupitelstvo rozhodlo uložit na depozitní certifikáty.
Pokračovalo se projednáváním odprodeje další nemovitosti, a to domu čp. 574. OZ
nabídlo současným nájemníkům odkoupení ideální poloviny nemovitosti. Tato záležitost
bude projednána na veřejném zasedání OZ dne 29. července 1993.
Další nemovitostí nabízenou k odprodeji byl dům čp. 187 – drogerie. Záměr obce
převést nemovitost byla zveřejněna v denním tisku. V těchto dnech proběhla uzávěrka
nabídek a zasedala komise pro výběrové řízení na prodej nemovitosti.
Poslední bylo majetkoprávní řešení nemovitosti čp. 207, kde žádala původní majitelka o odkoupení domu, který byl vykoupen za účelem regulace místního potoka. Zde
zastupitelstvo rozhodlo převést nemovitost za cenu uvedenou v kupní smlouvě z roku
převedení domu na MNV Ludgeřovice.
Pracovní zasedání OZ 24. června 1993
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b) Byla ustavena komise pro výběrové řízení na prodej nemovitosti čp. 187 (Drogerie), a to ve složení Ing. J. Biravský, Ing. E. Havlík, Ing. Š. Havlíková, p. P. Kolarz,
p. F. Konečný a p. O. Lukáš. Vlastní výběrové řízení proběhne dne 8. července 1993.
Předseda komise Ing. E. Havlík předloží zasedání OZ dne 29. 7. 1993 výsledky výběrového řízení k projednání.
c) Přítomní byli seznámeni se skutečností, že Kongregace sester služebnic Nejsvětější
Panny Marie bez poskvrny počaté (slezské) splnila všechny podmínky dohody uzavřené
s obcí Ludgeřovice dne 17. března 1993. Podle této dohody byla nemovitost mateřské školy
I. předána do užívání původním vlastníkům – Kongregaci sester, která se zavázala od
počátku školního roku 1993 – 1994, tedy od 1. září 1993, zahájit provoz církevní mateřské školy s kapacitou 55 dětí.
Zdravotnictví
Od 1. ledna 1993 platí v ČR nová daňová soustava. Na zdravotní pojištění si budou
přispívat ze mzdy zaměstnanci 4,5 %, zaměstnavatelé pak jsou povinni na své zaměstnance platit 9 procent. Do 8. ledna 1993 se měly u příslušné zdravotní pojišťovny přihlásit osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnavatelé. Občané, kteří pobírají důchod,
jsou ze zákona pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny, ze zákona jsou také pojištěny
všechny děti. Ostatní občané, kteří nemají vlastní příjem, ženy v domácnosti a pracující
důchodci, se musejí přihlásit ve zdravotní pojišťovně.
Ve zdravotním středisku v Ludgeřovicích zůstává obvodní lékař MUDr. Erich Pudich. MUDr. Vašková odchází a bude ordinovat jen v Šilheřovicích. Na úseku stomatologie pracuje MUDr. Čeglová, nastupuje MUDr. Kaniová. V nejbližší době bude otevřena zubní laboratoř a oční ambulance. Dětskou lékařkou je MUDr. Danica Cwiková.
V ordinacích obvodního a dětského lékaře se používá při léčbě biotronové lampy. Tato
léčba může být používána jako hlavní nebo pomocný prostředek v kombinaci s klasickými
postupy a prostředky. Nemá žádné vedlejší nebo škodlivé účinky. Během roku budou dále
rozšířeny služby občanům.
Dětská lékařka zajistila od 1. 4. 1993 možnost využití privátní návštěvní služby pro
děti v rámci lékařské služby první pomoci, která je v provozu denně od 16 hodin, v soboty
a neděle nepřetržitě. Vyšetření a léky plně hradí pojišťovna, rodiče dítěte nahradí pouze
náklady na dopravu lékaře ve výši asi 120 Kč.
Úsek sociální
V současné době není znám sociální komisi žádný občan v naší obci, jehož měsíční
příjem by byl pod hranicí zákonem stanoveného minima a splňoval by podmínky zákonem stanoveného minima sociálně potřebného občana. To ale neznamená, že v naší obci
nejsou občané, kteří potřebnou pomoc potřebují. Podle zjištění z posledních let víme, že
v naší obci je několik desítek občanů na samotné hranici sociální potřebnosti. Jedná se
převážně o důchodce. Stává se ale, že i některý občan v produktivním věku určitou po26
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moc potřebuje. Není však možné, aby se osoby, které si svou svízel zapříčinily samy, byly
podporovány ze sociálního fondu.
Naše obec obdržela pro rok 1993 účelovou dotaci pro sociální účely ve výši 100 000 Kč.
Obecní rada rozhodla, že sociální příspěvky nebudou poskytovány tak, jak tomu bylo
v minulých letech a vyhradila si právo každý, komisí navržený příspěvek schvalovat
na svém zasedání. Mimoto si rada vyhrazuje schválit a poskytnout sociální příspěvek
občanům v neodkladných případech. Toto opatření podstatně zkrátí dobu mezi předáním
žádosti a jejím vyřízení. Změna v poskytování sociálního příspěvku je také v tom, že
může být poskytnut jen na základě žádosti, kterou si občan sám podá.
Občané s příjmy jen málo nad hranicí minima mohou požádat o příspěvek ze sociálního fondu například na zakoupení ortopedické pomůcky, sluchadla, vozíku, na pořízení
drahého léku, který není plně hrazen pojišťovnou. Dále je možno uhradit poplatek za
odvoz pevného dom. odpadu, za vodu, elektřinu apod.
Životní prostředí
Obecní zastupitelstvo kontroluje prostřednictvím pracovníků obecního úřadu, pověřených podle § 70 zákona o obcích dodržování obecně závazné vyhlášky o tvorbě zdravého životního prostředí, která byla zastupitelstvem přijata dne 19. 11. 1992. Viditelně
se očistilo oproti minulým létům ovzduší v obci. Nemálo se zlepšilo životní prostředí
zprovozněním nové silnice.
To ovšem neznamená, že v naší obci již nejsou problémy. Nedostatky jsou a přináší je
každý nový den. Neřešitelným problémem jsou staré lípy u hlavní silnice, které ohrožují
provoz na této silnici, ohrožují občany možná i na životě a majetku. Dalším velkým
problémem je potok, který se už ani potokem nazvat nedá.
Obytné domy
V uplynulém období nedošlo u nájemníků bytů k žádným změnám. Po prodeji nemovitosti čp. 183 (Grest a MOSMO) – 4 bytových jednotek, čp. 187 (Drogerie) – 6 bytových jednotek a uvažovaným prodejem nemovitosti čp. 475 – 2 bytové jednotky, zůstává
v majetku obce 29 bytových jednotek.
I přes několik urgencí dluží 2 nájemníci za nájemné. Vymáhání částky je předáno
právnímu zástupci obce.
Komunikace
Komise místního hospodářství se zabývala umísťováním dopravního značení na místních komunikacích, a to buď na žádost občanů, nebo přímo z podnětu členů komise.
Na ulici Vrablovecká byly umístěny dopravní značky omezující rychlost na 40 km/
hod., a to v celém úseku od vodojemu až ke vjezdu na hlavní silnici.
Na žádost obecního zastupitelstva bylo policií ČR provedeno měření rychlosti – 14 porušení. Měření bude opakováno a to nejen na ulici Vrablovecká.
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Dále komise řešila ve spolupráci s DI Policie ČR Opava umístění dopravních značek
„Obytná zóna“ na ulicích Úzká a U statku. Dle vyjádření DI Policie ČR je umístění
dopravních značek omezujících rychlost na 30 km/hod. v obou směrech dostačující a nevyžaduje umístění dopravní značky „Obytná zóna“.
Řešení dopravního značení na ulici Vrablovecké na osadě Vrablovec, a to umístěním
dopravních značek 40 km/hod. a dvojitá zatáčka první vpravo umístěných před vjezdem k hasičské zbrojnici a u transformátoru, se ukázalo dostatečné, a proto v tomto úseku
už nedošlo k dopravní nehodě.
Plynofikace
Stěžejním úkolem roku 1993 byla plynofikace obce.
Stavba „Rozvodu plynu a VTL a RS“ řeší rozvod zemního plynu k regulační stanici
vysokotlaku od řádu DN 500 (u rybníka) v délce 1400 m. Trasa vede v zemědělských
pozemcích, prochází protlakem pod ulicí Vrabloveckou (vedle bývalých skladů Drogerie,
dále pokračuje polem, prochází místní vodotečí (Dubinka) a končí v regulační stanici,
která se nachází na obecních pozemcích poblíž křižovatky u kostela.
Součástí této akce byla stavba regulační stanice a její oplocení. Rovněž došlo ke zřízení účelové komunikace k regulační stanici v délce 205 m, napojení na nový úsek silnice.
V rámci 1. etapy byla provedena 1. stavba plynofikace obce. Z regulační stanice (vysokotlak) vede středotlaké potrubí podél nové cesty směrem na Ostravu, pak protlakem přes
novou cestu do prostoru „Staré lípy“, odsud na Hlučínskou ulici před prodejnou „U Foltýnků“ směruje doprava, kde po Horní ulici pokračuje až ke Stolářské. Od této vede k ulici
Na kopečku, na jejímž konci je tato část plynofikace ukončena. Byly napojeny rovněž
ulice Vtipná, Obuvnická a podstatná část Hlučínské v úseku souběžně s Horní ulicí.
Záměr obce pro rok 1993 byl v plném rozsahu splněn. Došlo k dokončení vysokotlakového rozvodu plynu včetně regulační stanice v časovém předstihu, byla kolaudovaná
stavba „Středotlaké rozvody plynu“ včetně jejího napojení na dosavadní nízkotlaký systém. Na této plynofikaci obce se podílelo mimo obec dvanáct subjektů. Celkové náklady
činily téměř sedm milionů korun. 93 % občanů v oblasti 1. stavby má zájem o zavedení
vytápění plynem ve svých nemovitostech. Jedná se asi o sto rodinných domků.
Závěr
Od 1. 1. 1993 vykročily 2 samostatné republiky – Česká republika a Slovenská republika. Byly vytvořeny hraniční přechody, ale občané obou republik nemusejí mít dosud pasy
jako cizinci, mohou cestovat jen na občanské průkazy. Do těchto občanských průkazů si
občané museli během roku 1993 nechat zapsat občanství (podle zákona citovaného v části
matrika).
V únoru byly odloučeny měny, bylo provedeno kolkování všech bankovek od 50 Kčs
nahoru, během roku byly postupně vyměňovány všechny bankovky i mince za nové. To,
že naše republiky dokázaly provést své odloučení v klidu a míru, ocenila kladně celosvětová veřejnost.
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Ale klid a mír nevládl na celé zeměkouli. Pokračovaly boje na území bývalé Jugoslávie, pumovými atentáty pokračovaly spory mezi Irskem a Velkou Británií, válčilo se na
území kavkazských republik bývalého Sovětského svazu, v Africe a Asii.
V naší republice opět došlo ke zvýšení cen všech výrobků, nájemného, všech druhů
energií a obzvláště vody.
„Milionáři“ opět zbohatli, vrstvy průměrných občanů, zejména důchodců, zchudly.
Za svobodu a otevření hranic platíme tím, že se přes naši republiku otevřela cesta pašování drog a vstupu celosvětových zločineckých gangů na naše území, které využívají
našeho nedokonalého zákonodárství k praní špinavých peněz.
Zvýšila se kriminalita, obzvláště mládeže. Jsou vražděni podnikatelé pro neplacení
dluhů, časté jsou krádeže aut zvláště západní výroby. Mizejí kladné vlastnosti lidí při
honbě za penězi.
Stoupla nezaměstnanost, kterou je postižena nejvíce severní Morava – nejvyšší procento nezaměstnaných v republice má okres Bruntál a Nový Jičín. Domnívám se, že se
stav ještě zhorší po útlumu hornictví.
Zapsala kronikářka Soňa Smetanová.
Kronika má 54 ručně psaných stran velkého formátu (papír 24 x 37 cm). Kronikářka bohužel použila nevhodný inkoust, zápis už je velmi vybledlý, řada stran je
obtížně čitelná. Z 54 stran věnovala kronikářka 30 stran opisům zápisů ze zasedání
zastupitelstva, v nichž je značná část o formálních procedurálních bodech, dále seznamům členů komisí a opisům zpráv o činnosti místních spolků. Dalších 8 stran
je věnováno podrobnému popisu počasí po jednotlivých dnech roku.
AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – květen 2018
Evald Jurček
Gizela Lorková

91 let
85 let

Jubilantům srdečně blahopřejeme!
29
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Vítání občánků

V obřadní síni obecního úřadu přivítal 28. dubna starosta
Mgr. Daniel Havlík spolu se
zaměstnankyněmi obce Vlastou
Bortlíkovou a Lenkou Jurečkovou a se zástupkyní ředitele školy Mgr. Vladimírou Liškovou
čtrnáct nových občánků, kteří se
narodili v posledním roce. Přivítali osm děvčat a šest chlapců. Rodiče jim dali tato jména:
Daniela, Julie, dvakrát Karolína,
Linda, Nina, Stanislava, Victoria, Albert, Alex, Damian,
Leopold, Martin, Mikuláš.
Obřadní síň zcela zaplnili rodiče se svými dětmi
a často i prarodiče a známí.
Děti z druhé třídy základní
školy vedené učitelkou Mgr.
Alenou Rajnochovou všem
na uvítanou hezky zarecitovaly, zazpívaly a zahrály.
Slavnost hudbou doprovázely dvě studentky Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Po úvodním proslovu starosty od něj rodiče se svými
vítanými dětmi přijali gratulaci, pamětní list, keramický dárek, dar obce 2 000
Kč a kytičku, kterou věnovala p. Miluše Václavíková
z květinářství v Ludgeřovicích. Poté se podepsali do
pamětní knihy a společně na
památku vyfotografovali.
Byla to hezká slavnost.
AV.
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SPORT
Vienna City Marathon 2018

První maraton jsem
absolvoval loni v Praze
a po doběhu jsem si byl
naprosto jist, že tuto
zkušenost už v životě
nepodstoupím. Říká se
ale, že na další maraton se člověk většinou
přihlásí v okamžiku,
kdy zapomene na útrapy toho předchozího.
Tento okamžik u mě
nastal v červenci, kdy
se na internetu objevila reklama na vídeňský
maraton. Termín konání neděle 22. dubna 2018 je ještě dost daleko, takže to dotrénuji, aby to tolik nebolelo…
Do Vídně přijíždím v sobotu odpoledne a ubytovávám se v Ibis budget hotelu.
Ten je ideálně umístěný asi kilometr od výstaviště Vienna Messe, kde se vyzvedával startovní balíček a také kilometr od místa startu nedělního maratonu. Převzetí
startovního čísla proběhne bez problémů. S kolegou Jirkou projdeme pár stánků,
ale vzhledem k tomu, že se má jednat o největší sportovní událost roku v Rakousku,
tak je to docela bída.
Večer pivo a pizza u břehu Dunaje
s výhledem na start
a pak už spát.
Snídaně je k dispozici již od 4:30
hodin, my to „zvládáme“ až na 6:30
a „futrujeme“ do
sebe poslední zásoby
energie. Přestože to
máme na start kousek, vyrážíme hodinu a půl předem. Samotného maratonu
se má totiž účastnit
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8 300 běžců. Zároveň se však běží půl maraton i štafeta. Společně se sobotními
běhy se závodů účastní 41 919 závodníků ze 130 zemí.
Start je přesně v 9:00 hod. Vyrážíme po mostě Reichsbrücke a záběry z několika
vrtulníků, co uvidím druhý den doma, jsou opravdu úchvatné. První tři kilometry jsou hromadným během se vším všudy. Kolem dokola spousta nohou, rukou
a ramen a jediná starost je někde neupadnout či někoho nesrazit. Další kilometry
ubíhají v příjemném stínu, který poskytuje park v okolí Prátru a poté následuje
samotné centrum města. Teplota postupně roste k 27 °C. Na trase je nachystána spousta občerstvovacích stanic s vodou, iontovým nápojem a banány. Už od
desátého kilometru nevynechám ani jednu příležitost doplnit tekutiny a oblít se
pořádně vodou doslova od hlavy k patě. Tuto strategii volí mnozí ostatní, přesto
ne všem pomůže. Od třináctého kilometru padají první závodníci k zemi. Není to
příjemný pohled probíhat kolem. Až do cíle prakticky neustále někde houkají sanitky. Hlavně to nepřehnat. Říká se, že existuje něco jako maratónská zeď, kdy má
závodník pocit, že už vyčerpal poslední kapky energie. Většinou je prý „postavena“
na 35. kilometru. V případě Vídně je však ještě jedna mentální zábrana na 20. kilometru. Tam se může běžec rozhodnout, jestli bude pokračovat dál na maratónské
distanci 42,195 km anebo ukončí trápení a zapíše si účast v půl maratonu. Dilema
je velké. Zahnout doleva na maraton nebo nenápadně uhnout vpravo a ukončit
to po dalším kilometru na půl maratonu? Ještě že jsem Čech. Zaplatil jsem si to,
tak se přece nenechám ochudit o litr vody a půlku banánu co mě ještě čeká :o). Po
dalším kilometru jsem v půlce závodu bez možnosti couvnout zpět. Čas 1:48 hod.
ukazuje, že pražský výsledek nepřekonám. Nevadí, hlavně přežít. Prakticky až do
třicátého kilometru se běží bez problémů vytrvalým tempem. Pak začne morálka
opadat. Naštěstí však stojí skoro všude podél trati spousta fanoušků a ti mě ženou
(no spíše posouvají) vpřed. Potěší zejména plakáty s hesly. „Zaplatil jsi za to, tak se
usmívej“ nebo „Pij jako Rus a běhej jako Keňan“. I díky těmto radám se s úsměvem
dostávám do cíle v čase 3:48 hod. na 1 905. místě a jsem spokojen. V podstatě jsem
porazil držitele světového rekordu v maratonu Dennise Kimetta (nikdo už nemusí
vědět, že musel na 25. kilometru ze zdravotních důvodů odstoupit). Opravdovým
vítězem mezi muži je Marokánec Salaheddine Bounasser v čase 2:09 hod. Mezi
ženami dnes zvítězila Keňanka Nancy Kiprops časem 2:24 hod. Teď už rychle
převléct, neztratit se v metru při přesunu z cíle na start a po třech hodinách řízení
stihnout ještě večerní grilovačku v Ludgeřovicích s vychlazenou dvanáctkou. Život
může mít přece jen více podob :o).
David Bíbrlík, BK Ludgeřovice

Extraligové fotbalové mužstvo Slovanu Liberec
trénovalo na hřišti TJ Ludgeřovice

11. května to byl trénink před extraligovým utkáním s Baníkem Ostrava následujícího dne. Členem fotbalového mužstva Liberce je i hráč Vladimír Coufal z naší
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obce, který už i reprezentoval národní mužstvo. Před zahájením tréninku se pozdravil se svým otcem Vladimírem Coufalem
starším, trenérem fotbalového mužstva

TJ Ludgeřovice a Jiřím
Vjačkou, předsedou místního fotbalového oddílu.
Na extraligový trénink se
přišla podívat kromě členů
TJ i řada ludgeřovických
fotbalových fandů.
AV.

INZERCE

Ceník inzerce
v Ludgeřovickém zpravodaji
Tisk černobílý formátu A5 – 500 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk barevný formátu A5 – 1000 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk černobílý formátu A6 – 250 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk barevný formátu A6 – 500 Kč (+ 21 % DPH)
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Obecní úřad Ludgeřovice
800 101 087 – bezplatně
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz
tel.: 595 052 578
fax: 595 052 278

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

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

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

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

553 876 022
553 876 011

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

553 876 015
553 876 016

Matrika:			
Ohlašovna:			

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:			
Hřbitovnictví:		

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

553 876 019
553 876 020
553 876 021

Životní prostředí – vedoucí:
		 – referent:

olsak@ludgerovice.cz
matouskova@ludgerovice.cz

553 876 024
553 876 014

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

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

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

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

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

Ludgeřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku,
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