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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
před rokem jsme si všichni říkali, jak je smutné, že dopady koronavirové epidemie nám
v podstatě zrušily tradiční Velikonoce a drtivou většinu z nás ani nenapadlo, že po roce bude
situace stejná, ne-li horší. Stále jsou zavřené školy, obchody, restaurace, omezeny sporty
i kultura. Zatímco jsme se ale dokázali loni na jaře společně semknout a spolupracovat při
šití roušek i pomoci ostatním, teď už z lidí cítím spíše naštvanost nebo rezignovanost. Moc
se ani nedivím, navrhovaná opatření jsou často spíše snůškou pokusů a omylů, mnohdy bez
logiky. Pořád však věřím, že u nás to společně zvládneme a vydržíme.
Výše uvedená omezení nás donutila být více doma, na druhé straně mohou mít i svá pozitiva. V minulém Zpravodaji jsem vás prosil, ať pomůžete s úklidem posypového materiálu před
svými domy a musím říci, že skutečně mnoho občanů letos ruku k dílu přiložilo. Pro zaměstnance Technických služeb Ludgeřovice to znamená skutečně velkou pomoc a v kombinaci
s nově zakoupeným traktorem včetně zametacího stroje firmy Stavby Škrobánek většina posypového materiálu z našich ulic poměrně rychle zmizela. Ještě jednou za pomoc všem děkuji.
Již loni jsem vás informoval, že obec podala další žádost o dotaci na pořízení kompostérů.
Předchozí dvě várky kompostérů byly občany velmi rychle rozebrány a stále jsem dostával
dotazy na možnost jejich pořízení. A podařilo se do třetice, zajistili jsme pro naše občany
dalších 400 kusů. Kompostéry jsou již naskladněny, zájemcům o ně doporučuji urychleně
stáhnout z webové stránky obce žádost, tu vyplnit a předat na obec. Počítám, že i v souvislosti se zahájením jarních prací na zahradách bude zájem velký, takže moc neváhejte.
S bolestí jsme přijali oznámení, že dne 10. 3. 2021 zemřela ve věku 71 let naše bývalá
kolegyně paní Gabriela Kupcová, dlouholetá matrikářka obce. S naší kolegyní a kamarádkou jsme se symbolicky rozloučili za celou naši obec v pondělí 15. 3. v kostele sv. Mikuláše, kde proběhl smuteční obřad, bohužel kvůli nouzovému stavu jen v poměrně úzkém
kruhu rodiny a nejbližších přátel. Jsem si ale jist, že mnoho z vás, kteří jste ji znali, se s ní
rozloučilo alespoň tichou vzpomínkou. Dovolím si ještě jednou a naposledy za nás všechny
říci: „Gábi, děkujeme za vše!“

Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

ZASTUPITELSTVO OBCE
Ocenění osobností obce a 13. zasedání zastupitelstva obce

Dne 10. března 2021 se od 17:30 uskutečnilo v sále Obecního domu v Ludgeřovicích
13. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 15 členů zastupitelstva a 4 občané.
Na úvod připadla starostovi a místostarostce milá povinnost – ocenit 2 významné osobnosti naší obce – pana Alfréda Ostárka a pana Ing. Adolfa Vjačku. Oba po mnoho let reprezentovali naši obec a utvářeli její obraz.
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Pan Alfréd Ostárek dostal ocenění za svou více než padesátiletou práci na údržbě hodinového stroje našeho kostela, za sportovní reprezentaci (např. v tradičních běžeckých závodech) a práci pro obec a občany.
Pan Ing. Adolf Vjačka byl kronikářem naší obce dlouhých 25 let a za tu dobu se vryl do
pamětí občanů jako nezapomenutelná osobnost, která nikdy nechyběla na žádné akci obce,
milý a srdečný pán s fotoaparátem.
Oběma pánům ze srdce děkujeme za jejich úsilí a přejeme jim pevné zdraví a klidný
důchod.

p. Alfréd Ostárek – osobnost obce Ludgeřovice

p. Ing. Adolf Vjačka – osobnost obce Ludgeřovice

Na dalším programu 13. ZO pak byly, mimo jiné, projednány tyto body:
• rozpočtová opatření – byla jednomyslně schválena,
• dotace pro spolky a organizace v obci, např. 500 tis. pro farnost obce, fotbal, hasiče,
atd.,
• kotlíkové půjčky,
• výsledek práce Kontrolního a Finančního výboru za rok 2020,
• plán rozvoje sportu v obci Ludgeřovice, který je potřeba např. pro dotaci sportovní nafukovací haly, která se v těchto dnech začíná budovat,
• mimořádnou odměnu za práci starosty,
• v diskusi poté byly řešeny kompostéry, které přišly na obec a jsou k dispozici v prvé řadě
občanům obce a majitelům pozemků v obci,
• na řadu přišla také rekonstrukce zázemí hřiště TJ Ludgeřovice,
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• nové obecní www stránky, které by měly být k dispozici od 15. března,
• a v neposlední řadě informace o směně pozemků v tzv. „průmyslové zóně“ a které se
podařilo, také díky petici občanů, nahradit za pozemky určené ke stavbě rodinných domků.
P.K.

13. zastupitelstvo obce – 10. března 2021

Výtah z Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva
obce Ludgeřovice

(dále ZO), konaného dne 10. 3. 2021 v sále Obecního domu v Ludgeřovicích
• ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 12, konaného dne 9. 12. 2020.
• ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce č. 12.
• ZO vzalo na vědomí informace ekonomky obce o rozpočtových opatřeních č. 18/2020,
1/2021 a 2/2021, schválených v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem obce na 17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017.
• ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 170.000,– Kč Charitě Hlučín, se sídlem U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín, na registrované terénní služby, Charitní
pečovatelské služby a Osobní asistenci v r. 2021. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Charitě Hlučín ve znění, předloženém
k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 570.000,– Kč Charitě Hlučín, se sídlem U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín, na provoz Charitního domova sv. Mikuláše
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v roce 2021. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Charitě Hlučín ve znění, předloženém k projednání.
ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 50.000,– Kč obecně prospěšné společnosti Mobilní Hospic Ondrášek, se sídlem Gurťjevova 459/11,
700 30 Ostrava, na celoroční poskytování mobilní hospicové péče pro dospělé i děti
a jejich rodiny, ambulanci paliativní medicíny a dětský hospicový stacionář v roce
2021. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Mobilní Hospic Ondrášek ve znění,
předloženém k projednání.
ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 65.000,– Kč zapsanému
spolku Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice, se sídlem Na Mokřinách 1491/7,
747 14 Ludgeřovice, na podporu činnosti jako hlavní náplně žadatele a na jednorázové
sportovní, kulturní, zdravotně sociální nebo jiné veřejně prospěšné práce v roce 2021.
ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
zapsanému spolku Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice ve znění, předloženém
k projednání.
ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 30.000,– Kč zapsanému
spolku Spolu Venku se sídlem Hraniční 575/3, 747 14 Ludgeřovice na činnosti jako hlavní náplně žadatele a na jednorázové sportovní, kulturní, sociální nebo jiné aktivity v roce
2021. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace zapsanému spolku Spolu Venku, se sídlem Hraniční 575/3, 747 14 Ludgeřovice ve
znění, předloženém k projednání.
ZO schválilo poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 200.000,– Kč Tělovýchovné
jednotě Ludgeřovice, se sídlem U Hřiště 1489/4, 747 14 Ludgeřovice, na rekonstrukci topného systému v tribuně TJ Ludgeřovice. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu
Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace Tělovýchovné jednotě Ludgeřovice ve
znění, předloženém k projednání.
ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200.000,– Kč Tělovýchovné jednotě Ludgeřovice, se sídlem U Hřiště 1489/4, 747 14 Ludgeřovice
– na pokrytí nákladů na dopravu mládežnických fotbalových mužstev na mistrovská
utkání hraná na hřištích soupeřů v jarní a podzimní části soutěže v roce 2021 včetně
odměn rozhodčích,
– na jednorázové sportovní a kulturní akce pořádané v roce 2021,
– na podporu činnosti, která je hlavní náplní žadatele na rok 2021.
ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Tělovýchovné jednotě Ludgeřovice ve znění, předloženém k projednání.
ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 90.000,– Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Ludgeřovice se sídlem Požární
560/1, 747 14 Ludgeřovice na podporu plánu činnosti organizace v roce 2021. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Ludgeřovice ve znění, předloženém k projednání.
ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 500.000,– Kč Římskokatolické farnosti Ludgeřovice, se sídlem Ludgeřovice, Markvartovická 80/58, na částečné
krytí nákladů na opravy a provoz kostela sv. Mikuláše v Ludgeřovicích v roce 2021. ZO
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zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Římskokatolické farnosti Ludgeřovice ve znění, předloženém k projednání.
ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 012021 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. 022021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 130.000,– 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. 032021 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. 042021 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 vydat, na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 o poplatku z pobytu,
a to ve znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO schválilo zprávu Kontrolního výboru ZO za r. 2020, kterou zpracovala a předložila
k projednání předsedkyně kontrolního výboru PhDr. Mgr. Daniela Grucmanová.
ZO schválilo zprávu Finančního výboru ZO za r. 2020, kterou zpracoval a předložil
k projednání předseda finančního výboru Ing. Přemysl Havlík.
ZO schválilo Plán rozvoje sportu obce Ludgeřovice a to ve znění návrhu, předloženého
k projednání starostou obce.
ZO schválilo Základní listinu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících
aktivit na území města Hlučína a jeho správního obvodu včetně jednacích řádů.
ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 13. zasedání ZO Ludgeřovice.
VB.
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KULTURA

Více informací do 6. 4. 2021 na facebookových a webových stránkách obce.
7

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

4 / 2021

8

4 / 2021

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Na viděnou!

Společně s orchestrem Police Symphony Orchestra z Police nad Metují nabídneme bezpečnou kulturu během dubna i v obci Ludgeřovice.
Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá a ne všechno dokáže zprostředkovat
on-line prostor, ale i za něj buďme vděční. Mladí hudebníci z Police Symphony
Orchestra z Police nad Metují se také nevzdávají a připravili projekt „Na viděnou!“
a než se budou moci se svými posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se vstoupit
do veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali za cíl
oživit plakátovací plochy speciálními plakáty, které vás díky své interaktivní složce
mohou přenést do koncertních sálů.
Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy, které budou výtvarně zpracované. Pod každým z nich se skrývá jiná skladba z koncertů Police Symphony Orchestra a většina mobilních zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud kód načtete, uvidíte převážně koncertní provedení skladeb, které má orchestr takzvaně v šuplíku,
s milými hosty jako jsou například Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený
sbor, Balet Národního divadla a mnoho dalších.
Potkat se s plakáty v Ludgeřovicích bude možné od dubna na 5 plakátovacích
plochách (1. na křižovatce u kostela, 2. u Sappex Tradu, 3. u zastávky autobusu Motel Taxi, 4. u prodejny potravin na ul. Vrablovecká, 5. u Mateřské školy
na Vrablovci). Pro zpříjemnění procházky pak bude stačit mobilní telefon, v něm
přístup k internetu a volba trasy tak, abyste objevili všechny hudební dárky, které
pro Vás Police Symphony Orchestra připravil. Variant „hrajících plakátů“ je hned
několik a nabídnou Vám i v Ludgeřovicích sice zaznamenanou, ale přesto vlastně
živou kulturu. (více informací na www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou).
Tak Na viděnou!

Karolína Hanzlová
Projekt Na viděnou!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Relaxační koutek na 1. stupni

Naše škola zakoupila celkem 25 barevných taburetů,
které jsme využili v prostorách prvního stupně. Vytvořili
jsme útulný pracovně-relaxační koutek pro naše žáky. Toto
místo může být využíváno
v dílně čtení v rámci českého
jazyka, při různých skupinových pracích, k odpočinku
o přestávkách nebo ho při
svých aktivitách určitě využije
také školní družina.
Praktické taburety jsou vyrobeny z kvalitního materiálu
taburety
a jsou oděru vzdorné. Tento
barevný doplněk zajišťuje žákům patřičné pohodlí a lze je využít i samostatně mimo relaxační koutek k sezení kdekoliv.
Děkujeme panu Aleši Gebauerovi za finanční dar, díky kterému jsme tyto praktické sedáky
pořídili, které zcela jistě zpříjemní prostory 1. stupně.

označení pracovního koutku
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Akce v Církevní mateřské školce Ludgeřovice

Karneval
16. února si děti měly přinést karnevalovou masku nebo převlek, aby si pořádně užily
školkový karneval J. Ve školce se to hemžilo vílami, beruškami, Spidermany, piráty, princi
a princeznami, až oči přecházely. Děti skotačily a měly dobrou náladu a kdo nešel „po o“ ale
až „po spa“, byl tak unavený, že hned usnul J.

karneval v Církevní mateřské školce Ludgeřovice – 16. února 2021

karneval v Církevní mateřské školce Ludgeřovice – 16. února 2021
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Mše svatá na Popeleční středu
Ve středu 17. února – na Popeleční středu – se ve školce uskutečnila mše svatá. Děti se
pomodlily, zazpívaly si, sestry a vychovatelky přečetly verše z Písma svatého. Všichni byli
požehnáni.

Popeleční středa v Církevní mateřské školce Ludgeřovice
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SPOLKY
Světlušky v akci

Zrovna jsme si říkaly s vedoucími, že už je nám smutno po našich světluškách, schůzkách a výpravách a ony se nám samy připomněly. Příhodou, kterou jsme na ně pyšné. Světlušky mají také svůj
slib, a zákon uměřený jejich věku. Světluška vždycky mluví pravdu,
je poslušná, čistotná. A že pomáhá jiným a je statečná a veselá,
dokázaly v praxi:
„Nemůžeme chodit do kroužků ani do skautu, tak jsme se rozhodly s mojí kámoškou Laurou, jít aspoň na procházku po Ludgeřovicích. Když jsme se tak procházely a povídaly si, tak jsme si obě všimly něčeho divného v trávě. Šly jsme blíž
a uviděly, že je to injekční stříkačka, a protože jsme se bály, že ji vezme do ruky nějaké malé dítě a že to může být nebezpečné, tak jsme to musely nějak vyřešit. Laura
se rozhlédla a viděla, že u silnice stojí policisti a stopujou auta. Šly jsme za nimi a já
jim řekla, že jsme našly použitou injekční stříkačku a jestli se o ni můžou postarat.
Pan policista byl hodný, chtěl ukázat místo, kde leží a potom nás pochválil. Tak
buďte kamarádi všímaví, ať se nikomu nic nestane.“ (Petra – Koťátko, 10 let)
Děkujeme holky!

Lucie Kajzarová

Když hasičský výcvik předčí praxe

Nejdříve naostro a poté cvičně. Tak se dá shrnout téma školení na hašení rodinných domů
v naší jednotce.
Sotva jsme se oklepali z ledu a výcviku na našich rybnících, už byl v plánu výcvik
v dýchací technice na další měsíc. Březnové školení pak bylo ustanoveno na neděli,
14. března. V dopoledních hodinách jsme se sešli na zbrojnici za účelem rychlého
procvičení postupů při požárech budov. Cvičení jsme plánovali s ohledem na nové
členy, kteří ještě nemají mnoho „odhašeno“. Ale i pro ty stávající je dobré čas od
času připomenout pravidla hry. Byť to dělají kluci jako koníček a nemohou trénovat
každý den, stále je dobré se udržovat. Žádný z vás spoluobčanů asi netouží po tom,
aby mu přijela pomoci parta nevycvičených hasičů, kterým by vše trvalo a padalo
z rukou. I z tohoto pohledu jsme se vrátili k modelu výcviku jako před virem, protože prostě roční pauza od praxe by byla na zásahu určitě poznat. A o nefunkční
technice ani radši nemluvit.
Hasiči tak opět řešili situace spojené s požárem a přitom prověřovali svou techniku. Ta byla ale ve špičkovém stavu. Mezi plánovaným výcvikem do všeho totiž
16
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hasiči v záloze při požáru domu

promluvil červený kohout opravdový. A jednotka opravdu projela oba konce obce.
Nejdříve byl celý první poplachový stupeň poslán do sousední obce Markvartovice.
Ve všední den, po poledni, zde došlo k zahoření v rodinném domě. Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů, včetně té naší. Mohli jsme si tak svou připravenost
otestovat. Na pomoc vyrazilo naše družstvo 1+3 s cisternou Tatra.
Aby toho nebylo málo, i další výjezd pro nás opět znamenal požár v domě. Ale na
opačném konci. Pomoc totiž potřebovali obyvatelé v domě blízko hranice obce, ale už
v Petřkovicích. I zde zasahovaly čtyři jednotky hasičů. Zásah se odehrával už za tmy.
Hořet začalo po desáté večerní. Na místo vyjela naše jednotka 1+5, opět s cisternou
Tatra. Opět tím byla prověřena naše připravenost, kluci totiž vyjeli v obou případech
vždy v plné polní. Jak jistě tušíte, bylo tak následné školení na výcvik v případě požáru
spíše úsměvné. Nejdříve naostro a poté až se to učit. Je ale pravda, že k oběma výjezdům
vyjeli většinou starší matadoři týmu. Školení pak bylo věnováno zejména těm novým.
Probraly se totiž opravdové základy.
David Lange
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ZAJÍMAVOSTI
Pěchotní sruby – procházka 11 km

Trasa vede z centra Ludgeřovic kolem vodojemu přes „zhnité mostky“, po asfaltce a první odbočkou vlevo po tzv. Šilheřovickém naučném okruhu u zastavení číslo
6 směrem k Přírodní rezervaci Černý les u Šilheřovic II. kolem rybníku k pěchotnímu srubu „U pískovny“.

mapa – procházka pěchotní sruby – 11 km

Pěchotní srub MO–S 10 „U pískovny“
Volně stojící zabezpečený betonový pěchotní srub s označením MO-S 10 s lokálním
pojmenováním „U pískovny, Pískovna“. Stojí při neznačené lesní účelové cestě, která
odbočuje k západu z rozcestí Bažantnice v šilheřovické oboře Bažantnice.
18
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Tento oboustranný, dvoupodlažní pěchotní srub byl vybetonován ve dnech 9. –
13. 9. 1936 firmou Ing. Jiřího Filipa z Prahy. Bylo dosaženo pevnosti (na měřených
vzorcích po 28 dnech) 504 kg/cm². Byl osazen dvěma pěchotními kulometnými
zvony, dnes vytrženými. Objekt je zabezpečen a údajně využíván místními lesáky.
(text převzat z hrady.cz)

pěchotní srub MO–S 10 „U pískovny“

Dále se pár metrů vrátíme a po asfaltce pokračujeme mírně do kopce k dalšímu srubu
„U posedu“.
Pěchotní srub MO-S 11 „U posedu“
Tento srub byl vybetonován ve dnech 5. – 10. 8. 1936 jako desátý na celé pevnostní linii. Jeho hlavní úlohou bylo působit svými kulomety do palebné přehrady
okolních objektů a minometem vykrývat hluché prostory ve směru na Bohumín.
Konkurz na výstavbu vyhrála firma Ing. Josef Filip, Praha XIX, která se zavázala
vybudovat podúsek Ludgeřovice, jehož součástí bunkr je, za 200 dní bez víceprací.
Stavitel měl již od počátku s výstavbou problémy, o čem svědčí i nízká pevnost
19
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betonu budovaných objektů. Firma nedokázala zajistit správný tvar zkušebních
kostek, který byl podle zkušebního ústavu jednou z příčin nedostatečných výsledků
zkoušek. Firma byla nucena zřídit úzkorozchodnou železnici o rozchodu 760 mm
a délce 9,5 km. Trať spojovala objekt s petřkovickou silnicí. Provoz zajišťovala parní lokomotiva. Osádku tvořilo 34 mužů 3. roty I. praporu Hraničářského pluku 4.
(text převzat z hrady.cz)

pěchotní srub MO-S 11 „U posedu“

Pokračujeme stále rovně po asfaltce k pěchotnímu srubu „U pramene“.
Pěchotní srub MO-S 12 „U pramene“
Byl vybetonován ve dnech 24. – 28. 8. 1936 v I. třídě římské odolnosti, na pravou stranu k objektu S 11 objekt působil přehozenou kombinací zbraní Q a M,
k sousednímu S 13 působily ze střelecké místnosti dva sólo těžké kulomety vz.
37. Pro bezprostřední obranu byl objekt vyzbrojen 4 lehkými kulomety vz. 26 pod
betonem a 2 v pancéřových zvonech.
20
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Komplikace nastaly při stavbě srubu se studnou. Ani v 56 metrech nebylo naraženo na vodu, a tak byl vrt ucpán, do srubu se přidaly další nádrže na vodu a byla
zřízena asi 200 m v týlu studánka, do které posádka chodila pro vodu. (text převzat
z valka.cz)

pěchotní srub MO-S 12 „U pramene“

Pokračujeme k dalšímu pěchotnímu srubu „Černý les“.
Pěchotní srub MO-S 13 „Černý les“
Samostatný pěchotní srub MO 13 „Černý les“ byl vybetonován ve dnech 21. –
25. 9. 1936. Objekt byl vyzbrojen na obou stranách zbraněmi Q a M opět v přehozeném provedení. Při vrtání studny pro tento objekt došlo k obdobným problémům jako u S 12 a tak i tady byl vrt ucpán, do objektu se přidaly nádrže na vodu
a posádka chodila pro vodu do studánky, která byla s S 12 společná. (text převzat
z valka.cz)
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pěchotní srub MO-S 13 „Černý les“
Pokračujeme k dalšímu pěchotnímu srubu „Juliánka“.
Pěchotní srub MO-S 14 „Juliánka“
Byl vybetonován ve dnech 12. – 17. 10. 1936 v II. třídě římské odolnosti, objekt byl
směrem k S 13 vyzbrojen sólo těžkými kulomety vz. 37, směrem k S 15 působila již klasická kombinace zbraní L1 a M. Bezprostřední obranu srubu zajišťovalo 6 LK vz. 26 – 4 pod
betonem a dva pod pancířem, spolu s třemi granátovými skluzy. (text převzat z valka.cz)

pěchotní srub MO-S 14 „Juliánka“
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Po krásné asfaltce lemované alejí směrem k vodojemu v Markvartovicích se vydáme
k poslednímu pěchotnímu srubu této procházky „Výhledy“.
Pěchotní srub MO-S 15 „Výhledy“
Jedná se o mohutný pěchotní srub postavený v III. stupni římské odolnosti.
MO-S 15 byl vybetonován ve dnech 9. – 16. 11. 1936. Objekt byl na obou stranách
vyzbrojen zbraněmi L1 a M, ve směru k S 14 ještě navíc působil ze spodního patra
také 9 cm minomet, značený jako zbraň G, který měl postřelovat lesní terén v prostoru Bažantnice. Pro bezprostřední obranu objektu bylo použito 6 lehkých kulometů vz. 26 – dva ve zvonech a 4 pod pancířem. Kromě dvou pancéřových zvonů
byl ve stropnici osazen také dělostřelecký pozorovací zvon, který měl sloužit jako
pomocná dělostřelecká pozorovatelna pro dělostřelecké tvrze „U Orla“, která měla
být nedaleko postavena a „Smolkov“, která byla postavena nad Hájem ve Slezsku.
(text převzat z valka.cz)

pěchotní srub MO-S 15 „Výhledy“
Od srubu se vracíme po cyklostezce po okraji Markvartovic a kolem „teletníku“ zpět
do Ludgeřovic.
Procházka je nenáročná, celkově má cca 11 km.
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Paní Hedvika Jandová

Milí čtenáři Ludgeřovického zpravodaje a vy, kteří sledujete facebookovou stránku Ludgeřovice Ludgerstal! Určitě jste postřehli, že se v těchto médiích čas od času objevují články psané prajzským nářečím, které zachycují, a hlavně nám starším připomínají, veselé a mnohdy až komické
události, které se za našich mladých let odehrály v naší obci a v našich rodinách. Např.: Červena
škola, Kino, Zabijačka, Indiani, Doma kdysi, Doma včil a mnoho dalších.
Autorkou těchto příběhů je rodačka z Ludgeřovic, nyní žijící v Hlučíně, paní Hedvika Jandová. Paní Hedvika byla vychovávána v rodině se čtyřmi dětmi a velký vliv na její další život měla
její babička, se kterou trávila spoustu času a která jí vyprávěla mnoho příběhů. Tím v ní vzbudila
lásku k našemu regionu, ke zdejšímu nářečí a také k lidem, kteří zde žili a dodnes žijí. Odtud byl
už jen krůček k psaní. Paní Hedvika vystudovala Střední zemědělskou technickou školu v Mikulově a poté Střední pedagogickou školu v Seči. Více jak čtyřicet let pak působila jako vychovatelka
nejdříve v Radkově a pak většinu let ve školní družině při Základní škole Dr. Miroslava Tyrše
v Hlučíně. Zde také vedla keramickou dílnu a kurzy pro celý opavský okres. Práce s dětmi byla
jejím celoživotním posláním a radostí. K jejím velkým koníčkům kromě psaní patří také cestování
do okolních zemí, hlavně do Polska.
Věřím, že nejsem sama, koho povídky paní Hedviky oslovily, vrátily alespoň ve vzpomínkách
do dětství, a kdo bude očekávat a těšit se na další příběhy, které nám paní Hedvika nabídne. A pokud některým mladým nebudou některé výrazy srozumitelné, snad se ještě najde někdo, kdo je
bude ochoten a schopen vysvětlit. Byla by velká škoda, kdyby to „naše“ nářečí bylo zapomenuto.

zprava – p. Hedvika Jandová, Ing. Alena Janošová

Z tvorby p. Hedviky Jandové

Alena Janošová

Doma kdysi
Doma, to znamenalo žit v kuchyni. Na zemi byla dřevěna dlažka, ale špatně se vytirala,
tak se kupilo lacne linoleum a bylo to. Za dva roky byly vydeptane cestičky a muselo se kupit
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nove. V rohu byl pecek, na kterym se vařilo, peklo a topilo dřevem i hnědym uhlim. Vařily
se speciality, šimlena, amolety na blotně, kobzolove placky s povidlama, kobzole s mlikem,
fazole a kysele zeli s nastruhanym kobzolem. Potem se pozamětalo a bylo zas fajně. Oma
měla svoju ryčlu, na ktere se po obědě opřela o loket a pecek a na chvilku zdřimla. Do loža
se chodilo enem spat, marodit nebo umřet. Lužka byly zarovnane ani desky, přikryte vyšivanym pledem. Shora na všecko z obrazu dohližal pan Ježiš i se svatu pannu. Večer se otevřely
dveře z kuchyně, aby se nepřimrzlo ku lužku a šlo tam trochu čepla z kuchyně. Pokojiček
jsme měly v kuchyni pod stolem, tam jsme se nejvic hraly. Ozdoba te kuchyně byl kredenc,
kaj vlezlo všecko. Potem stul, paru štokrli a maly otoman. Voda se nosila v kyblach ze
studně, nalivala se do hrnca a šebleflu davkovala do dalšich nadob na piti a vařeni. Kupel se
odehravala v plechove vance, potem se všecko vytiralo, jak jsme načachali. Kaj tež elektricke
spotřebiče, či lednička. V laubě byla špajzka, kaj se davalo sadlo v bečulce, maslo a visel tam
kusek špeku. O stěnu byly opřene nože na zeli, plechy a inši potřebne haraburdy. Kobzole
a kompoty byly v pivnici. V letě, jak se kupil kusek masa nebo vuřtu, tak se zabalil a dal do
kybla a spustil rumpalem do studně pul metra nad hladinu vody. Každy se rozmyslel, jestli
chce ku večeři chleba s lebervuřtem. Zachod byl za chalupu, suchy a v zimě nic moc utulny.
V kominku fajně nastřihane noviny a jak došly, tak tytky od muky a jine udržitelne tiskoviny. Pokrok přišel, až mama trochu našporovala a do kuchyně se zavedla žimna voda, hura.
Doma včil
Učekly roky. V Opavici za ten čas velerazy zahučela ta sama voda jak předtym, bo koloběh vody v přirodě se o to postaral. Mezi tym se ludě postavili nove domy, bo chalupy se už
nepravi, ty su enem pod horama. Stavjaju se take moderni zateplene domky, všude kamen,
mramor aji keramika. Betonove chodniky misto travy. Ven se može postavit květinač s africku travu, až to trochu vypada, no ni. Na každe druhe zahradě maju bazen, bo bez teho
nejde žit, v garaži po dvě auta. Kuchyň je šiva, bila, brunatna a z katalogu, v horšim připadě
z Polske. Italske kachle, betonove, pomazane stěny, kachličky bile, přirodni i barevne, jak
každy chce. Dlažby dubove, fajne linoleum, čeplo od země. Vincek a krb chce každy, ale robi
to maras, tak to enem stoji na paradu. V každe izbě je televiza. Na kafe je kavovar, na ryžu
ryžovar, indukce, na maso rychly i pomaly hrnec, na ostatni robot. Čepaně myje myčka, na
machani je pračka a sušička. V ledničce a mrazaku je telaj jidla, že by se nafutrovala pulka
ulice. V izbě ložo jak pro kralovnu, gardyny enem ty nejfajnějši, v tym šivym a žimnym
dekoru radši žadne. V obyvaku je od okna ku dveřum převelika televiza. Kolem ni všeci
seďu a hleďu na ty barevne obrazky, ktere same poskakuju. Popularni su hlavně filmy z nemocnice, bo teho maju všeci furt malo. V kutě mžura z pelechu mazliček na misku suchych
granulek. Některy mazliček je baj větši ani tata, rozvaluje se po gauču a tata je srolovany na
tepichu. Každe děcko, jak ubožaček, sedi ve svoji izbě s mobilem a sluchatkama, před sebu
tablet, kameru aji počitač, bo by inač nic neumělo. No je mi jich borakuv luto. Po izbach jezdi potichu vysavač, ale chudobnějši ludě vysavaju ručně a aji se ti nebožaci myju sami okna.
Kupelky se sviču, jak špigle, v nich maju vanu, sprchu i dvě umyvadla. A tych bebechu na
myči a ku desinfekci, až oči přechazaju, no a tež su všeci zdravi a čisti. V některych rodinach
maju enem obyčejny zachod bez vyfukani a omyči, ani něpravim čeho, tež každy něma na
třivrstvy papir s motyrlakama. Ludi, temu se pravi pokrok a stejně jsme su všeci zedřeni jak
boruvky. Synci a děvuchy, všecko je fajne, ale co se kupit něda je ta stara oma, ktera sedi na
ryčelce, opřena o pec.
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INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jarní úklid

Letošní zima byla za poslední roky jedna z náročnějších, co se týče údržby a úklidu sněhu
v naší obci. Technika vyjížděla na komunikace skoro v pravidelných intervalech vesměs o víkendech a v nočních hodinách. Údržba se kolikrát protáhla až do dopoledních hodin. Pracovníci
„drželi“ pohotovost, kdy se tato v mnoha případech změnila na výjezd za účelem úklidu sněhu či
posypu komunikací a chodníků struskou. Dnes již můžu konstatovat, že techniku naší zaměstnanci připravili na zimní údržbu na výbornou, protože za celou dobu údržby jsme neměli jedinou
poruchu na vozidlech nebo strojním zařízení. V rámci možností jsme snižovali riziko nesjízdnosti
cest či chůze po chodníku. Myslím si, že se to ve většině případů podařilo. Co jsme si nasypali, to musíme nyní posbírat. Takový je koloběh údržby v naší obci. Denně vyjíždí stroj HAKO
Citymaster za účelem sběru prachu a strusky. Jezdíme i o sobotách, abychom v co nejkratším čase
zabránili víření prachu v okolí našich domovů. Nějakou dobu to bude určitě trvat, protože obec je
rozlohou veliká a prachu mnoho. Abychom očistu provedli důkladně, budeme se muset na všechny komunikace vracet několikrát, hlavně za účelem sběru jemného prachu po strusce.
Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům, kteří kolem svých domů či zahrádek se snaží
pomoci a zamést strusku na hromádky. Naši zaměstnanci tyto hromádky suti neprodleně
naloží na auto a odvezou na skládku nebo provedou opravu děr na polních cestách. Pro
případ, že máte u svého domu zametenou strusku na hromádkách, můžete poslat zprávu na
adresu balgar@tsludgerovice.cz a naši pracovníci tento materiál odvezou.
Závěrem bych chtěl požádat občany o trpělivost při provádění úklidu v obci po zimním
posypu, který nějakou dobu potrvá.

strojní čistění komunikací

ruční sběr strusky

Josef Balgar
Technické služby Ludgeřovice
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Severní Morava nebo Slezsko?

Je smutným jevem posledních let, že pojem Slezsko mizí z českého (nejen) mediálního slovníku. Ačkoliv se nabízí kacířská otázka, bylo-li v něm vůbec někdy pevněji „zabydleno“. Důvodů,
proč je tomu tak, se najde celá řada a spletitá historie zde bude zaujímat přední místo.
Dějiny Slezska v kostce
Nemá smysl hledat počátky Slezska v prehistorii. Podstatné je, že dříve netvořilo jednotnou
zemi, ale skládalo se z řady knížectví, jež ovládaly odnože rodu Piastovců. V první polovině
14. století pak jednotliví vládcové postupně uznali svrchovanost českého krále a Slezsko se tak po
Čechách stalo druhou největší zemí ve státě. Závažnější komplikace nastaly až v 18. století, když
bylo Slezsko v důsledku nástupnických válek rozděleno na pruskou a rakouskou část. V následujícím historickém období se tudíž oba díly vyvíjely odlišně a nedošlo zde ke zformování samostatného slezského národa, který by se zasadil o vznik slezské samostatnosti. Větší část se po rozdělení
země stala součástí německého státu a po druhé světové válce připadla Polsku. Došlo zde k naprosto bezprecedentní výměně obyvatel a převrstvení historické paměti. Naproti tomu daleko menší
část Slezska zůstala rakouské monarchii a dnes je až na drobné územní změny součástí České
republiky. Kromě silně zastoupeného německojazyčného obyvatelstva zde žila také početná men29
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šina Poláků či národnostně nevyhraněných Šlonzáků. Němci však museli po druhé světové válce
odejít a na zbývající byl vyvíjen systematický tlak, aby se identifikovali se státním národem. Nejpodstatnější však je, že Slezsko zmizelo z českých dějin, i když výstižnější by bylo konstatování, že
se do nich nikdy pořádně nedostalo. Stačí si položit otázku, co tvoří „český národní příběh“ a jaké
zastoupení v něm zaujímá například Morava nebo příslušníci jiných jazykových skupin. Bez větší
intelektuální námahy dojdeme k odpovědi, že oficiální dějiny jsou etnicky i teritoriálně redukovány na oblast Čech. Pro období 19. století lze takové pojetí vcelku i pochopit, nicméně v současné
době je naprosto nepřijatelné. Přitom příběh Slezska není suchopárný. Je příběhem prosperity,
odlišnosti, náboženské tolerance, ale i obrovských transferů obyvatel a statisíců lidských tragédií.
Přesto se vnucuje otázka: Co ze Slezska v českém prostoru nakonec zbylo? Zemskou správní samostatnost ztratilo před více než devadesáti lety, polovinu obyvatel ztratilo před více jak sedmdesáti lety, během komunistického režimu rovněž nebylo nikterak akcentováno, v předpovědi počasí
a večerních zprávách na komerčních kanálech je označováno stále jako severní Morava, a tak se
zdá, že jedinou upomínkou na Slezsko je černá orlice ve státním znaku.
Hledání severní Moravy
Nezbývá tedy než si přiznat, že povědomí o Slezsku, jeho historii, kultuře nebo hranicích, je
v českém prostředí poměrně mizerné. Napomáhá tomu i rozmáhající se používání termínu severní Morava. Konec konců se tomu ani nelze příliš divit. Stačí se zamyslet, jestli průměrný obyvatel
České republiky někdy v životě viděl mapu, která by patřičně znázorňovala zemské hranice Čech,
Moravy a Slezska. Naštěstí takové mapy existují a při jejich zběžnějším prostudování bude záhy
více než zřejmé, že severní Moravou můžeme označovat oblasti Šumperska, Zábřežska či Novojičínska, klín moravské Ostravy vymezený řekami Ostravicí a Odrou, ale rozhodně ne Opavsko!
Na druhou stranu se neumím ubránit dojmu, že svůj díl zde sehrává i jakási „jazyková estetika“.
On totiž rozvitý pojem severní Morava zní v novinářském textu zkrátka lépe než strohé a krátké
Slezsko. Neustálým opakováním se pak severní Morava tak silně zažila, že již málokoho napadne
přemýšlet nad oprávněností užívání tohoto názvu.
Jak se stalo Opavsko součástí Slezska
Abychom však novinářům zcela nekřivdili, pokud by zařadili Opavsko na severní Moravu
před 800 lety, měli by pravdu. V té době totiž dotyčné území ještě ve Slezsku neleželo. Možná
by se jeho součástí ani nikdy nestalo, kdyby opavskou provincii nezískal Mikuláš, nemanželský
syn českého krále Přemysla Otakara II. Oblast se totiž nacházela dostatečně daleko od Prahy
a zároveň nabízela zdroj příjmů, který mohl královského levobočka zabezpečit. Roku 1318 se
Opavsko dokonce stalo samostatným vévodstvím, které bylo nově podřízeno přímo českému králi. Dostalo se tak na roveň moravskému markrabství, ale i sousedním slezským knížectvím. Na
okraj ještě musíme poznamenat, že rozloha středověkého Opavska byla minimálně dvojnásobná
než dnes. Je třeba si odmyslet současnou státní hranici a připustit, že knížectví sahalo na severu
až za Hlubčice, severozápadě ke Zlatým Horám, na západě za Bruntál, na jihu k Odrám a na
východě po Landek. Od 14. století tedy tato nemalá oblast již nebyla součástí Moravy, ale nepřináležela ani ke Slezsku, ačkoliv se mu začala nenápadně přibližovat. Opavská knížata přitahovalo
slezské prostředí, zatímco politické události v Čechách zpřetrhaly intenzivní kontakt s pražským
královským dvorem. Proces integrace Opavska do Slezska lze považovat za ukončený v 16. století
a od té doby je celá tato oblast jeho neodmyslitelnou součástí. Po první světové válce však české
Slezsko zaznamenalo dvě podstatné změny. Na jednu stranu bylo obohaceno o část sousedního
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Ratibořska ležícího v Pruském Slezsku, tedy o Hlučínsko, na druhou stranu muselo ve prospěch
Polska odstoupit půlku historického Těšínska. Nová hranice zde vznikla na řece Olze, jejíž tok
rozdělil starobylé knížectví na přibližně stejně velké poloviny.
Má v dnešní době Slezanství smysl?
Nikdo by si určitě nepřál návrat do dob vypjatých a nenávistných nacionalismů. Zastávat postoje zdravého patriotismu ale nikomu neuškodí a z veřejného povědomí mizejícímu Slezsku naopak prospěje. Deklarovat Slezanství má smysl právě proto, aby se ukázalo, že nejde jen o prázdný
pojem, ale o hluboký vztah zdejších obyvatel a úctu k předkům. Pražské centrum tím navíc získá
k dispozici reálná data o tom, že český stát je i nadále pluralitní a že Slezsko a jeho kultura nejsou
odumřelou kapitolou vhodnou pro odborné knihy a muzejní expozice.
Moravectví nebo Slezanství?
Ačkoliv se na Hlučínsku nabízí přihlásit se k moravské národnosti, jak to činili před sto lety
naši předkové, není to v konečném důsledku rozumné řešení. Statistika nevnímá jemné nuance
plynoucí z rozdílu mezi pojetím moravské národnosti na Moravě a pruskými Moravci na Ratibořsku. Nedokáže rozlišit Moravectví od Moravanství. Každý hlas pro moravskou národnost
tedy prospěje zemskému Moravanství, ale nikoli Hlučínsku jako takovému. Jediná možnost, jak
se odlišit a jak se přihlásit k odkazu předků, je deklarace vlastního Slezanství, popřípadě němectví. Konec konců, sčítací operát umožňuje vyplnit dvě národnosti, což zejména pro rozpolcenou
identitu Hlučíňanů přichází vhod. Každý občan si bude moci vybrat podle své libovůle.

Rakouské Slezsko je na mapě vyznačeno oranžovou barvou. Jeho hranice s Moravou je poměrně komplikovaná,
zejména moravský klín ústící v soutok Ostravice a Odry zemi dříve přetínal na západní opavskou a východní
těšínskou část. Po připojení Hlučínska se obě části českého Slezska propojily.
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Na co se ptá statistický úřad
Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce
2011. Zjišťujeme výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou
tedy zjistitelné jiným způsobem. Budete vyplňovat údaje o domě či bytě, kde bydlíte,
a o všech osobách, jež tam společně žijí.
Ve sčítání se ptáme, zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém, na plochu bytu v metrech čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění.
Ve formuláři dále zjišťujeme i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu
rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě
pracoviště nebo školy.
Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné. Je na vašem rozhodnutí, zda na ně odpovíte. Pro vyplnění údajů o všech osobách, které v bytě bydlí,
potřebujete jejich jména, rodná čísla nebo čísla osobních dokladů vydaných Českou
republikou a data narození.

Také národnostní složení českého Slezska bylo velmi komplikované. Podstatnou část obyvatel tvořili lidé
s německou a polskou mateřskou řečí.

PhDr. Jiří Neminář
Muzeum Hlučínska
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Oprava mostu silnice I/56 v Ostravě-Přívoze

Ředitelství silnic a dálnic ČR prostřednictvím Správy Ostrava připravuje nutnou opravu
historicky významného mostu na silnici I/56 v Ostravě. Jedna z nejdůležitějších dopravních
spojnic směr Hlučínsko podstoupí nezbytnou rekonstrukci plánovanou přibližně od května
do konce letošního roku.
Kompletní oprava spočívá v obnově protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, dále
bude vyměněn mostní závěr, který po letech služby netěsní a nebrání protékání vody. Na
mostě byla zjištěna nefunkční hydroizolace, což je předpoklad pro nadstandardní četnost
tvorby výtluků a podobných poruch vozovky. Dosluhující izolační části budou obnoveny
a nezbytná oprava nemine ani ochranné segmenty či vozovkové souvrství. Harmonogram
prací rovněž počítá s provedením sanace spodní stavby.
Most u Outlet Areny Moravia bude v době opravy úplně uzavřen pro individuální dopravu, průjezd budou mít zajištěny pouze vozidla Dopravního podniku Ostrava, příměstských
autobusových linek a složek IZS. Značená objízdná trasa povede po dálnici D1 a přes silnici
III/01135 (ulice Koblovská).
Finanční návrh projektanta pro předmětnou opravu je cca 18 milionů Kč bez DPH. Rekonstrukce proběhne v koordinaci staveb Dopravního podniku Ostrava a Magistrátu města
Ostravy, které budou prováděny na přilehlém úseku ulice Hlučínské.
Vzhledem k vytíženosti silnice I/56 ŘSD ČR informuje v předstihu. Děkujeme za trpělivost během provádění neodkladné opravy.

konstrukce mostu na silnici I/56 v Ostravě
33

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

4 / 2021

most na silnici I/56 v Ostravě

detail konstrukce mostu na silnici I/56 v Ostravě

Podrobné informace najdete na našem Twitteru:
MSK: https://twitter.com/RSD_MSlezsky
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SPORT
Mažoretky z MK Ballerisima trénují on-line

I přes nařízení vlády, která zakázala počátkem října všechny sportovní tréninky výkonnostního sportu v České republice si mažoretky z klubu MK Ballerisimo Hlučín dokázaly
najít cestu k tomu, aby se dále zlepšovaly, pracovaly na sobě a trénovaly. Z jarní části tréninkové přípravy v klubu funguje projekt „S hůlkou on-line“, který si klade za cíl rozvoj jak
fyzické kondice, tak také pohybové průpravy, flexibility a v neposlední řadě i práce s hůlkou.
Od poloviny října proto trenérky hlučínského Ballerisima musely opět připravit nové, tentokrát podzimní tréninkové plány. „Příprava v jarní a v podzimní části sportovní sezóny se liší.
Je tomu potřeba přizpůsobit i tréninkový plán. Jarní část sezóny byla spojena s tréninkem
nových tanečních technik, zlepšení práce s hůlkou a třásněmi a se zlepšováním flexibility.
V podzimní a zimní části přípravy se vždy věnujeme nácviku nových choreografií, kterých
každý rok vytvoříme zhruba padesát,“ říká šéftrenérka klubu Karin Wronová. Znamená
to ještě vyšší nároky na plánování tréninků v období, kdy se děvčata nemohou setkat v tělocvičně. Jak tedy takový trénink probíhá? Sportovkyně z MK Ballerisima se pravidelně
několikrát týdně scházejí v on-line prostředí. S mladšími děvčaty se tréninku účastní vždy
i rodiče, kteří fungují jako zástup trenérky. Ta vysvětlí, co se v dané části tréninku bude trénovat a jakým způsobem. Rodiče tedy
pomáhají svým mažoretkám v průběhu toho, kdy trenérka postupně kontroluje jednotlivé mažoretky. Starší
děvčata se on-line tréninku účastní
samostatně. Program takového on-line tréninku je vždy přizpůsoben nejen
danému družstvu, ale také tomu, co je
zrovna potřeba natrénovat či zopakovat. „Díky rozvolnění, které nastalo
na počátku prosince, jsme dokázaly
dokončit naprostou většinu soutěžních
choreografií. Nyní tedy vše musíme
opakovat, ukládat do paměti a samozřejmě procvičovat. K tomu nám poslouží videonahrávky, on-line tréninky a také domácí tréninkové plány“,
uvedla Wronová. Tréninkové plány
jsou další nezbytnou součástí tréninku během omezení. Děvčata mají své
tréninkové plány včetně videorozborů
a návodů zaslány vždy na začátku týdne – splnění těchto úkolů se ověřuje
během on-line tréninku.
Sportovní klub mažoretkového
mažoretka při domácím tréninku
sportu MK Ballerisimo Hlučín je re37
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gistrovaným sportovním klubem. Je
proto nezbytně nutné, aby sportovkyně trénovaly denně i v období pandemie. „Celá tato situace nám – sportovcům – značně komplikuje přípravu na
závody. Jsme připraveny na závody formou bubliny, tedy bez diváků. Musíme
ale začít trénovat v tělocvičně, a to co
nejdříve. V současné době komunikuji
s Českou unií sportu a čekám na úpravu systému PES. S vedením klubu zároveň konzultujeme pravděpodobnou
možnost antigenního testování tak,
abychom mohly zahájit tréninky co
možná nejdříve. Dále jsme odkázány
na tělocvičny hlučínských základních
škol. Pevně věřím, že ředitelé budou
vstřícní a pro nás, tedy pro registrované
výkonnostní sportovce umožní vstup
do vnitřních sportovišť (tělocvičen

mažoretka při domácím tréninku

základních škol), až to bude v souladu
s protiepidemickým systémem povoleno, samozřejmě za dodržení všech
pravidel. Na rozdíl od jiných sportů
totiž mažoretkový sport nemá bohužel možnost pravidelně 5x týdně
trénovat ve sportovní hale z důvodu
její kapacity,“ uzavřela šéftrenérka
Karin Wronová. Důkazem toho, že
v klubu se život rozhodně nezastavil
i přes probíhající pandemii, je nejen
stálá příprava na závody, ale i přihlašování nových členek. Ty se do Ballerisima hlásí dokonce i nyní, když
se v tělocvičnách netrénuje. MK
Ballerisimo přijímá děvčata od 4 do
15 let a všechny informace a přihlášky jsou na webových stránkách klubu – www.ballerisimo.cz.
Karin Wronová

mažoretka při domácím tréninku
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INZERCE

ZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁD
PŮJČOVNA LEŠENÍ
- zateplujeme levně a kvalitně
- přijedeme, poradíme, vyměříme
- ZDARMA cenová nabídka
- ZDARMA venkovní parapety

Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy
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www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz

tel.: 595 052 578
id datové schránky: n9bb3cx
Starosta obce:

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

553 876 010

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

553 876 022
553 876 011

Stavební úřad – vedoucí:
– referenti:

stavebni@ludgerovice.cz

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

Technické služby Ludgeřovice
– jednatel:

balgar@tsludgerovice.cz

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

– ekonom:

mikulasova@tsludgerovice.cz
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