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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

tak trochu ve vší tichosti jsme loni koncem října před „dušičkami“ otevřeli nové toalety na
našem hřbitově. Dílo nebylo zcela hotovo, protože v souvislosti s výstavbou toalet došlo také
na opravu vedlejší kaple, všem dříve známé jako márnice, která ještě nebyla zcela hotova.
Zde jsme vytvořili nové kompletní zázemí pro našeho hrobníka, který tak už může „úřadovat“ přímo na hřbitově. Nyní je vše již definitivně zkolaudováno a v plném užívání. Výstavbu
nových toalet jsme brali tak trochu jako samozřejmost a až pochvala od lidí, kteří nejsou
zdejší, ale přijíždí jen občas a odjinud třeba na koncerty pořádané v našem kostele, nám
otevřela oči. Právě od nich jsem slyšel jen samou chválu a dokonce i tvrzení, že máme na
našem hřbitově asi nejhezčí WC v kraji. Lidé si pochvalují čistotu, teplo, vybavení i údržbu.
Tato slova se poslouchají opravdu moc hezky a ta pochvala vlastně patří nám všem. Určitě se
povedla kvalitní stavba podle pěkného projektu, pochvalu zaslouží správce hřbitova, který
na čistotu a údržbu pravidelně dohlíží, ale zejména všichni, kdož tyto toalety využívají.
Jsem skutečně rád, že není nic poškozeno nebo ukradeno, že si všichni nového zázemí váží.
Věřím, že tomu tak bude i nadále, vždyť se máme čím pochlubit.
Jak už jste si někteří všimli, od 1. 1. 2020 již neběží spolupráce s TV POLAR a přestal se vysílat
Miniexpres. Důvodem byl požadavek na značné navýšení částky za výrobu tohoto pořadu, konkrétně o 60 % oproti předchozím letům. Tato částka byla pro nás zcela neúnosná a rozhodli jsme
se smlouvu s TV POLAR ukončit. Je nám však jasné, že informovanost občanů je nezbytností
a proto nyní připravujeme komunikační aplikaci Mobilní rozhlas. Pomocí této platformy můžete
být zdarma informováni o důležitých událostech přímo do vašeho telefonu prostřednictvím SMS
zpráv, e-mailů nebo hlasových zpráv. Jsem si jist, že tato moderní aplikace bude pro komunikaci
ještě lepší, navíc mnohem pružnější a rychlejší, než stávající formy.
11. ledna jsme již tradičně odstartovali Reprezentačním plesem obce bohatou ludgeřovickou plesovou sezónu. Plný sál, krásná výzdoba, výborná hudba, parádní taneční vystoupení
i světelná show nebo bohatá tombola, to vše společně vytvořilo skutečně skvělý ples. Velkou
pochvalu zaslouží členové Komise pro kulturu pod vedením Moniky Kolenkové a pořadatelé za přípravu i průběh plesu, paní Yvona Majerová za krásnou a nápaditou výzdobu, a také
všichni sponzoři, kteří svými dary pomohli vytvořit opravdu parádní tombolu. Přeji i všem
dalším organizátorům, ať se jejich plesy vydaří ke vší spokojenosti.

Seznam sponzorů
XVIII. Reprezentačního plesu obce Ludgeřovice
MV STAVBY Vjačka s.r.o.
Stavby Škrobánek s.r.o.
Restaurace GREEN Hotel Petřkovice
EKO7 – Sběrna Ludgeřovice
MUDr. Erich Pudich
Elektro Paskuda – p. Pavel Paskuda
OPTIKA Kačmař s.r.o.

MUDr. Taťána a Jiří Kačmařovi s.r.o.
Hostinec a penzion u sv. Mikuláše Hať –
manželé Hawlikovi
CK Maxner – p. Radovan Maxner
ZDROJ Fryštacký – p. Alois Fryštacký
ManuTea Ludgeřovice
NABOZ Servis – p. Marek Nawrath
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Technické služby Ludgeřovice
Za200.cz – internet pro domácnost –
p. Michal Najman
Malnat – p. Jiří Janoš
Elektromontáže Gajdečka – p. Jindřich Gajdečka
Fa Richard a Marie Janošovi
VOTOP – p. Miroslav Strachota
Manželé Dana a Radek Dvořákovi
Hostinec na Vrablovci
Zahradnické služby – p. Erich Adamčík
Manželé Monika a Kamil Kolenkovi
Karosárna Janoš – p. Marek Janoš
BK Klima – p. Břetislav Kaňa
Mateřská škola Liščata
Cihelna Hlučín – p. Dominik Tománek
DUNAJ – OSTRAVA CZ, s.r.o.
Selský dvůr – p. Jan Ostárek
a p. Miroslav Ostárek
Salón Šárka – p. Šárka Smolková
a p. Pavla Hudeczková
Gras Servis – p. Tomáš Hájovský

MOTOBAR 46 Ludgeřovice
Lékárna MAGNOLIA
Lékárna U sv. Mikuláše
Kamenické práce – p. Miroslav Konetzny
Pořádek & Čistota – Ing. Radek Timan
Fa Věra Pieranová
El-eko Píšť – p. Jan Ondruš
Pekárna M&K Šilheřovice –
p. Karel Lipinský
KMB barvy – p. Kamil Biskup
Květinářství U Verči
Květinářství – p. Miluše Václavíková
MOSMO – Ing. Jana Smolková
Restaurace Obecní dům – p. Marek Myslivec
Řeznictví Janus
p. Yvona Majerová
MAS Hlučínsko
Jankostav, s.r.o.
Ing. Alena Janošová
Mgr. Daniel Havlík

Děkujeme!!!

Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Statistika čtenářů od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Celkový počet registrovaných čtenářů ve sledovaném období: 271
Věkové rozložení čtenářů
do 15let
81
29,89 %
16 až 19 let
9
3,32 %
20 až 29 let
25
9,23 %
30 až 39 let
30
11,07 %
40 až 49 let
38
14,02 %
50 až 59 let
22
8,12 %
60 až 69 let
32
11,81 %
70 až 79 let
24
8,86 %
nad 80 let
9
3,32 %
nevyplněno
1
0,36 %
Celkem

271
3
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Místní
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počet

%

79
192

29,15 %
70,85 %

počet

%

202
69

74,54 %
25,46 %

Počet knih k 31. 12. 2019 – 8 919
Z toho:
Naučná literatura
1 305
Beletrie
7 614
Počet výpůjček

6 958

Počet exemplářů docházejících periodik: 13 ks
Darina, Tina, Vlasta, Květy, Pěkné bydlení, Cosmopolitan, Zdraví, Naše krásná zahrada,
Zahrádkář, Auto TIP, Čtyřlístek, Dráček, Čtyřlístek Speciál
Jana Baránková, knihovnice

Adventní koncert

15. prosince 2019
v chrámu sv. Mikuláše
účinkovali členové Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (JKO). Koncert pořádali: Obec Ludgeřovice
a Nezávislí občané pro
Ludgeřovice.
Hráli a zpívali muzikanti
a zpěváci JKO, bylo jich
asi 80 a to:
• Komorní
orchestr
JKO – dirigent Jakub
Kubis,
• Smíšený pěvecký sbor
JKO – sbormistr Jiří
Šikula,
účastníci adventního koncertu
• Žesťové kvinteto JKO,
• Vokální soubor pěveckého oddělení JKO,
• Zdeňka Kotková – soprán,
• Dominik Bagár – baryton,
• Eliška Lamlová, Barbora Pastrňáková – varhany.
4

2 / 2020

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

účinkující adventního koncertu s dirigentem

účinkující adventního koncertu – „děkovačka“

Zněly skladby Césara Francka, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Johanna Sebastiana
Bacha. Vrcholem koncertu byla úchvatná Missa Brevis Pastoralis Jiřího Pavlici.
Všechny přivítala a koncert zahájila místostarostka Ludgeřovic Alena Janošová, průvodní slovo měl Jaromír Javůrek, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka.
Posluchačů bylo asi 200.
Byl to krásný adventní koncert, měl u publika velký úspěch.
Po koncertu se v jídelně základní školy konalo přátelské setkání pořadatelů koncertu,
jejich hostů, účinkujících, sponzorů koncertu a členů obecního zastupitelstva. Starosta obce
Daniel Havlík, místostarostka Alena Janošová a zástupce Nezávislých František Škrobánek
všem poděkovali za práci spojenou s koncertem a také za práci pro obec. Popřáli k vánocům,
k novému roku a pozvali všechny k připravenému pohoštění. Byl to příjemný závěr pěkně
stráveného adventního dne.
AV.

Vánoční koncert duchovní hudby

26. prosince 2019 účinkoval v chrámu sv. Mikuláše velký
Městský orchestr mladých Dolní
Benešov se svými sólisty a dirigentem Bohumírem Stoklasou.
Hráli vánoční skladby z oblasti
vážné a filmové hudby, také koledy
a lidové písně z domova, Evropy
i Ameriky. Koncert pořádala Kulturní komise obce Ludgeřovice.
Zahájila ho místostarostka obce
Alena Janošová.
Byl to vydařený krásný koncert, posluchačů bylo asi 250, ti
na konec aplaudovali ve stoje.

účastníci vánočního koncertu
5
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účinkující vánočního koncertu

účinkující vánočního koncertu – „děkovačka“

Z obecního plesu 2020

AV.

Obecní plesy v naší obci tradičně zahajují plesovou sezónu. Ten
letošní už byl osmnáctý a konal se
v Obecním domě 11. ledna 2020.
Sál i vinárna byly jako obvykle
zcela vyprodané. Ples zahájili starosta Daniel Havlík a místostarostka Alena Janošová. Přivítali
účastníky, poděkovali sponzorům
za příspěvky do tomboly a všem
popřáli dobrou zábavu. K tanci
a poslechu už tradičně hrála hudba
TNT z Příbora.
Krásné předtančení předvedl
mladý pár Adam Čadílek & Anna
tančící hosté na parketu
Blokešová (15 a 14 let), tančí spolu rok a půl, reprezentují taneční klub Olymp Olomouc. Jsou velmi úspěšní v juniorských
tanečních soutěžích. Vybojovali si třídu A ve standardních tancích a třídu B v tancích latinskoamerických. Trénují čtyři krát týdně. Jsou mistry republiky Juniorů družstev ve standardních tancích za rok 2019, vicemistry republiky ve standardních tancích za rok 2018
a druhými vicemistry republiky v tancích latinskoamerických. Na plese předvedli velmi ladné i živé předtančení v obou druzích tanců, měli velký úspěch.
Druhým bodem programu byla zajímavá žonglérská světelná show skupiny DUO FATALE z Hrabyně.
Celou dobu se tancovalo, vládla výborná nálada, bylo příjemně veselo.
Organizaci plesu perfektně zajistila kulturní komise obce v čele s předsedkyní Monikou
Kolenkovou. Občerstvení a jídlo zajišťovala místní restaurace.
Byl to pěkný a vydařený bál.
6
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taneční pár – Adam Čadílek & Anna Blokešová

členové skupiny DUO FATALE
s členem kulturní komise

AV.

Kalendář akcí
1. 2. 2020
Párty ples pro mladé (sál Obecního domu)
7. 2. 2020
Ples firmy HP Trend (sál Obecního domu)
8. 2. 2020
Hasičský ples (sál Obecního domu)
11. 2. 2020	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
15. 2. 2020
Večírek Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
22. 2. 2020
Ples spolku Rybářství (sál Obecního domu)
25. 2. 2020	Maškarní rej v Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
29. 2. 2020
Ludgeřovická 15 (areál hřiště TJ Ludgeřovice)
29. 2. 2020
Ples TJ Ludgeřovice (sál Obecního domu)
8. 3. 2020
Maškarní ples pro děti (sál Obecního domu)
11. 3. 2020
Zastupitelstvo obce (sál Obecního domu)
14. 3. 2020	Bazárek dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti
(sál a vinárna Obecního domu)
21. 3. 2020
Jarní bál (sál Obecního domu)
24. 3. 2020	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
28. 3. 2020
Velikonoční trhy (sál Obecního domu)
7
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Soutěž Ministerstva obrany

Ministerstvo obrany vyhlašuje Soutěž k problematice přípravy občanů k obraně státu.
Dominik Uher ze 7. A se stal úspěšným řešitelem prosincové soutěže a obdržel 1. cenu
v hodnotě 500 Kč od Ministerstva obrany za správné odpovědi ve vědomostním 36. kole této
soutěže, která se uskutečnila od 1. do 31. prosince 2019.
Srdečně mu blahopřejeme.
Ing. Marie Plačková
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Hodina kódu s Minecraftem

Czechitas připravila ve spolupráci s Code.org a Microsoftem kampaň Hodinu kódu
(Hour of Code).
Naše škola se zapojila do této akce v rámci hodin informatiky od 9. do 13. prosince 2019.
Žáci programovali v Minecraftu a za úspěšné vyřešení dané práce obdrželi certifikát. Některým se dokonce podařilo v dané hodině získat i tři.
3 certifikáty Jana Bialase:

Ing. Marie Plačková

Školní turnaj ve stolním tenisu

V prosinci se uskutečnil tradiční žákovský turnaj ve stolním tenisu ve dvouhře a ve čtyřhře.
Ve dvouhře skončil na 3. místě Jakub Lis, 2. příčku obsadil Filip Šenkeřík a 1. místo
obhájil Marek Blejchař. Všichni žáci na stupních vítězů jsou z 9. B.
Ve čtyřhře se mezi nejlepší tři dvojice probojovali žáci Richard Bauer a Jiří Návrat ze
7. B, kteří skončili na 3. místě. Ještě o příčku výš se umístili Marek Blejchař a Filip Šenkeřík z 9. B. Celkové vítězství ve čtyřhře pak vybojovali žáci Jakub Lis a Antonín Thománek,
rovněž z 9. B.
Žákům byly předány diplomy, medaile a sladkosti. Všichni se těšíme na další ročník,
který se uskuteční opět v předvánočním čase.
9

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

2 / 2020

účastníci turnaje ve stolním tenisu

vítězové turnaje – 1. – 3. místo

Za ZŠ a MŠ Ludgeřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka

Vánoční tombola pomoci

Již nedílnou součástí společného vánočního večírku všech zaměstnanců ZŠ a MŠ
Ludgeřovice je tombola. Vytváříme si ji svépomocí z věnovaných dárků a letos nově také
z dárkových poukazů. Výtěžek z prodeje losů,
který letos činil 6 000 Kč, věnujeme Lukáši
Jendrulkovi, kterého již delší dobu podporujeme. Naše tradiční tombola umí nejen pobavit, ale jsme rádi, že umí také pomoci.

ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Dětský kurz lyžování
na „Vaňkáči“

Přestože je letošní zima skoupá
na sníh, absolvovali žáci z 1. – 3.
ročníků ZŠ a MŠ Ludgeřovice
výjezdní odpolední kurz lyžování
na Vaňkově kopci v Horní Lhotě
nedaleko Ostravy. Díky technickému sněhu a nočním teplotám
pod nulou, vydržely po celý týden
od 6. – 13. ledna dobré lyžařské
podmínky. Stejně jako každý rok
si malí lyžaři osvojovali pod vedením zkušených instruktorů zá-

účastníci lyžování na Vaňkově kopci
10
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kladní lyžařské dovednosti a v závěru týdne si před početným publikem, složeným z rodičů
a příbuzných, s chutí zazávodili.

Mgr. Alena Rajnochová

Řemeslné dílny

14. a 15. ledna se žáci 3., 4.
a 5. ročníku zúčastnili řemeslných dílen v Obecním domě.
Plnili úkoly ve skupinách na
šesti stanovištích. Zkoušeli si svou zručnost při řezání
a vrtání dřeva, skládali tašky na střechu, čistili komín,
šroubovali šroubky na čas,
zatloukávali hřebíky do dřeva
a seznamovali se se zásadami
bezpečnosti práce.
plnění úkolu ve skupině
Celé dopoledne bylo pro
žáky velmi zajímavé a řešili zadané úkoly s nadšením.

vrtání do dřeva

procvičování řemeslné zručnosti

Zeměpisná olympiáda

15. ledna na naší škole proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. O postup do okresního kola soutěžilo ve třech kategoriích bezmála 50 žáků druhého stupně. Zeměpisné úlohy
byly rozděleny do dvou částí, a to na práci s atlasem a bez atlasu, ve kterých žáci měli prokázat své nabyté znalosti a dovednost orientovat se v mapě. Po sečtení všech výsledků se na
prvních místech ve svých kategoriích umístili Viktorie Otisková z 6. B, Marek Barták ze
7. B a Antonín Thomanek z 9. B.
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LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

2 / 2020

Vítězům blahopřejeme a držíme palce při reprezentaci školy v okresním kole.

vítězové soutěže ve svých kategoriích

Mgr. Jakub Kolenko

Školní ples

Účastníků již tradičního Školního plesu, který se uskutečnil 18. ledna, byl plný sál,
mezi nimi i starosta obce Mgr. Daniel Havlík, ředitel školy Mgr. Karel Moric a četné
zastoupení učitelského sboru. Podstatnou částí plesajících byli rodiče žáků školy, všichni ještě mladí a plní elánu bavit se do ranních hodin. Tradičně hrála osvědčená kapela
VIZE. Ples byl zahájen předsedou SRPDŠ Ing. Pavlem Borkem. Členové SRPDŠ se
postarali o dobrý servis, vlastními silami dobře zajistili tombolu, občerstvení ve vinárně, „v pekle“, měli i pojízdnou nabídku nápojů a také výbornou večeři ve vinárně.
Hezké předtančení předvedl mladičký taneční pár Viktorie Patocsová a Zdeněk Borek
z tanečního klubu LR Dance Team Ostrava. Oba jsou žáky základní školy (6. a 8. třídy) a v soutěžích v kategorii juniorů dosáhli třídy C v latinskoamerických tancích. Na

Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Karel Moric

účastníci plesu
12
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učitelský sbor

taneční pár Viktorie Patocsová a Zdeněk Borek

plese předvedli s mimořádným elánem sérii těchto tanců, sklidili tím patřičný úspěch.
Před půlnocí ještě skupina Dobrý ročník, skládající se i ze členů SRPDŠ, již tradičně
předvedla s velkým úspěchem veselé a vtipné pásmo tance a scének. Celý večer byl plný
hudby, tance a zábavy.
AV.

Školní ples SRPDŠ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem členům SRPDŠ, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci skvělého školního plesu, který se konal v sobotu 18. ledna 2020.
Velké díky patří především panu předsedovi Ing. Pavlu Borkovi za jeho obětavou práci.
Děkujeme!

členové učitelského sboru s panem ředitelem Mgr. Karlem Moricem
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SPOLKY
Z činnosti Skautů Ludgeřovice

Během prosince jsme měli několik akcí. Vlčata vyrazila na třídenní výpravu za Mauglího stezkou do Třemešné. Světlušky přespaly v klubovně, kde je
odpoledne vystřídaly maminky, aby si vyrobily pár vánočních ozdob. Skauti
a skautky byli v roubené chaloupce ve Starých Hamrech na sněhu a ledu. Kromě toho jsme vyzvedli Betlémské světlo na hlavním nádraží a v neděli je přinesli do kostelů
v Ludgeřovicích, Hlučíně a Ostravě-Přívozu.

skauti na hlavním nádraží

Mnoho z nás se také zapojilo do divadla a hudby v Živém betlému, který se hrál na Štědrý
den. Během ledna se řada členů přidala ke koledování pro Tříkrálovou sbírku. Se zážitky
z lednového výletu se s čtenáři zpravodaje v příštím čísle rádi podělíme.
Pro tento rok jsme odevzdali registraci s počtem 86 dětí a 9 vedoucích. Za celé skautské
dílo děkuji všem vedoucím, dobrovolníkům, dárcům, farnosti, rodičům i dětem.
br. Bobek – Marek Schneider
vedoucí střediska  

Zbrojnice už svítí. Kdy otevřete?

S finišující rekonstrukcí se lidé začínají zaobírat otázkou, zda je již na staronové zbrojnici hotovo.
Není. Není, protože není všechno zlato, co se třpytí. Většina obyvatel pravděpodobně
posuzuje posun výstavby v situaci, kdy se objeví něco nového na plášti budovy. Vizuálně již
vše svítí, máme nápisy, aby bylo jasno, co v budově je. Je hotová střecha, fasáda, upravuje se
okolí. Nicméně pro hasiče je daleko důležitější stále ještě ta část uvnitř. Z hlediska stavby se
i tam dá říci, že je vše hotovo. Důkladnějším pohledem však zjistíte, že sice fungujeme, ale
stále v provizorních podmínkách. Protože když už si myslíte, že jste těsně před finišem, tak
zjistíte, kolik času vlastně zabírají i takové drobnosti, jakou je např. vybavenost. Se stavbou
je také spojeno papírování – kolaudace („po staru“), katastr nemovitostí, dotace na stavbu
apod.…
14
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Ale abychom to vzali pěkně postupně. Jak členové sboru, tak jednotky, již přiložili ruce
k dílu na několika brigádách v lednu. Začali jsme stěhovat z náhradních prostor zpět na
zbrojnici. V podstatě jsme fungovali v jedné dvojgaráži, dvou lodních kontejnerech a některé
věci byly také v patře Obecního domu. Od počátku nového roku jsme prakticky dle priority
převáželi vybavení do nového. Na podlahy úplně prázdných místností. V tu samou chvíli se
budovaly („skládaly“) i regály, skříně, věšáky.
Následující týden přišlo na řadu přesunutí jednotky. Tak, abychom nebyli stěhováním
mimo výjezd, akce proběhla v pouhý jeden den. Jednalo se o vozidla, zásahové oblečení, vybavení skladu s hadicemi a požárními armaturami a další týlové věci – pračka, sušička, mycí
potřeby, člun, ochranné nápoje, sada pneumatik, nabíječky aut, pracovní stůl, vozík s nářadím. Zkrátka mnoho potřebného pro zajištění akceschopnosti. Počínaje 12. lednem tak
skoro po dvou letech začínáme vyjíždět z nového. Což nám přineslo teplo v garáži a šatně,
suché zásahové obleky, větší prostor, teplou vodu, záchod a další věci, díky kterým můžete
důstojně fungovat.
Brigáda o týden později už byla výrazně větší a hlavně nejhorší. Všechny ty věci z podlahy protřídit. Co přežilo lodní kontejner, co už je k vyhození. Co patří k sobě. Kde to
skončilo. Kam to dát
v nových prostorách.
Moře pytlů, přepravek,
věcí. Neskutečná zábava.
Ne nadarmo se asi říká
„Lépe vyhořet, než se
stěhovat“. Ruku v ruce už
se řešilo další vybavení
místností, tentokrát např.
odpadkové koše, zrcadla,
držáky, židle, stoly, opětovná montáž kuchyňské
linky, spotřebiče. Opět
hromada drobností, které
stěhování inventáře do zrekonstruované hasičské zbrojnice
ale neskutečně vezmou
hromadu dalšího času. Prostory se také uklízely a myly. Vše směřovalo k datu 25. ledna, kdy
má sbor výroční schůzi. Na tu přijde většina našich hasičů, představitelé z obce, partnerské
sbory i sbory z nejbližšího okolí. A právě zde se logicky nabízí už alespoň „vlastním“ lidem
ukázat tu většinovou proměnu. Prakticky asi není vhodnější příležitost.
„Vlastní“ lidé totiž musí chápat, že jsme vlastně i nadále ve výstavbě. Někde jsou pořád
věci na podlaze, čekáme např. na výjezdové skřínky na obleky. Na budově jsou také ještě
nedodělky, které se postupně řeší. A stále ještě chybí některá vybavenost. Ona totiž hlavně
neproběhla etapa třetí. Třetí dotace, kterou bude nyní firma realizovat. Je zaměřena především na technologie. Chtěli bychom, aby zbrojnice přišla na řadu první a tak se konečně
dodělala. Třetí dotace však řeší celkově varovný systém, ten ale bude také na obecním úřadě,
na ludgeřovickém potoce a potažmo i v celé obci, neboť dojde k obměně uličního rozhlasu.
To, že tato etapa ještě neproběhla, má za následek např. stále provizorní systém pro výjezd
jednotky. Dále budova není zabezpečena pro případ výpadku proudu, nemáme mnoho elektronických prvků v rámci budovy. Kabeláž je tak nachystaná, ale čeká se na osazení, což
15
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hradí dotace třetí. Pokud bychom již ale v této situaci slavnostně fyzicky otevřeli všem, pak
stále uvidí prázdné, opravené místnosti, trčící připravenou kabeláž a podstoupí imaginární
vysvětlování, jak to celé má vlastně fungovat. A co která místnost vlastně je.
Proto nadále celou zimu a jaro budeme finišovat vevnitř. A opět hledáme vhodné datum,
tentokrát pro veřejnost. Což je pro nás zatím oslava sv. Floriána, našeho patrona. To se vždy
scházíme slavnostně a byla by to dobrá příležitost zbrojnici fyzicky otevřít i oficiálně, přizvat
hosty a obyvatelé. Zde bychom už chtěli prezentovat naši celkovou snahu a mít splněno.
Takže i tu poslední část a všechny detaily. Do té doby vás prosím o trpělivost. Určitě i nadále
dáme fotky a videa z průběhu rekonstrukce. Slavnostně a oficiálně však hledíme spíše na ten
počátek května.
Držte nám palce, aby nás neopustil elán. V etapě, kterou asi řada lidí už nevidí. A tou je
zabydlet se a vše zprovoznit.
David Lange

ZAJÍMAVOSTI
Statistické údaje za r. 2020

Evidence obyvatel – Ludgeřovice
Přistěhovaní
136
Přestěhovaní v obci
27
Narozené děti
58
Odstěhovaní
122
Zemřelí
49
Počet občanů ČR k 1. 1. 2020

4 949

Matriční události
(matrika Ludgeřovice je matričním obvodem pro obce Ludgeřovice, Markvartovice a Šilheřovice)
Celý matriční obvod
Ludgeřovice
Narození	  0	  0
Manželství
60
37
Úmrtí
38
24

Markvartovice Šilheřovice
0	  0
2
21
8	  6

Jména dětí narozených v r. 2019
Adam (2x), Antonín, André Gustavo, Daniel, David, Filip (2x), František, Hynek, Jan (3x),
Jakub, Kristián, Lukáš, Mateo, Matyáš (3x), Oliver, Ondřej, Patrik (2x), Radim, Richard,
Robin, Sebastian (3x), Štěpán (2x), Tobiáš, Tomáš, Václav, Vít, Vojtěch
Adéla, Amálie (2x), Ester, Eva, Jana, Jasmína, Jolana, Julie, Kristýna, Marie, Meda, Rozálie, Rút, Sofie, Sofia, Stella, Tea, Tina, Victorie
16
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Začaly práce na revitalizaci Ludgeřovického potoka

Asi osmikilometrový Ludgeřovický potok tekoucí přes Markvartovice, Ludgeřovice a Petřkovice do řeky Odry byl už více než 50 let
Čištění potoka:
zamořován splašky od asi 10 tisíc obyvatel
z automatických praček, myček a splachovacích záchodů, takže se z něj stala postupně
stoka plná páchnoucích splašků bez života.
Nyní po vybudování řádných splaškových
kanalizací ve všech zmíněných obcích už
v potoce opět teče čistá voda a nastal čas
upravit potok tak, aby se do něj mohl vrátit
život a aby řádně odváděl vodu bez zbytečných povodňových stavů. Státní podnik Povodí Odry začal v prosinci 2019 s prvními
pracemi na této revitalizaci, začal čistit dno
potoka v naší obci.
Konkrétní úsek Ludgeřovického potoka
před vyčištěním dna:

Tentýž úsek po vyčištění dna:

AV.

Z kroniky obce za rok 2013

Doslovný výpis z podstatných částí kroniky:
Rok 2013 byl pro obec Ludgeřovice především rokem velkých investic. Naplno probíhala stavba splaškové kanalizace, na budově základní školy byla instalována fotovoltická
elektrárna a budova tělocvičny byla zateplena, byla provedena velká výměna podlah a další
opravy v sále Obecního domu, obec zakoupila nový traktor a nový samosběrný vůz na čištění
komunikací. Ludgeřovická farnost nechala vyměnit krytinu na střeše hlavní lodi chrámu
sv. Mikuláše.
17
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Konaly se dvoje volby a to volba prezidenta republiky a předčasné volby do poslanecké
sněmovny.
Občanská vybavenost se zlepšila instalací prvního bankomatu v obci, přestěhováním lékárny ve zdravotním středisku do vhodnějších a lépe přístupných prostor, otevřením nové
lékárny na petřkovickém konci obce a přestěhováním ordinace dětské lékařky do nových
prostor v ulici Hlučínská. Přibyla nová (soukromá) mateřská škola v ulici Hlučínská. Instalovány byly kontejnery na sběr šatstva a elektroodpadu. V zájmu zlepšení dostupnosti
komunálních služeb pro obec i občany rozhodlo zastupitelstvo obce o zřízení společnosti
Technické služby Ludgeřovice, která zahájí činnost v roce 2014.
Byl to pro obec rok významných výročí, zejména 710. výročí nejstarší dochované písemnosti o existenci Ludgeřovic, 50. výročí postavení základní školy v ulici Markvartovická,
110. výročí zřízení ludgeřovické farnosti.
Obdobně jako v předcházejících letech byly centrem kulturního, společenského a sportovního dění v obci především kostel (velké koncerty), Obecní dům (plesy a řada dalších
akcí), areál TJ Ludgeřovice, na Vrablovci pak Společenský dům a Hostinec na Vrablovci.
Obecní úřad na základě svých dobrých zkušeností s elektronickou aukcí na dodávky plynu a elektřiny zorganizoval pro občany 2 kola takovéto aukce firmou ECENTRE. Přihlásily
se stovky občanů, kterým by to mělo přinést nemalé finanční úspory.
Obec v roce 2013 nepostihly žádné živelné pohromy. Z hlediska počasí to byl spíše suchý
a teplý rok, ovšem s řadou extrémů.
Ze stavby splaškové kanalizace
Stavba splaškové kanalizace pokračuje bez ohledu na zimní počasí. Staví se na řadě míst
po celé obci.
Snímek z 11. 2. 2013 z ulice Horní:

Aktuální snímky ze stavby splaškové kanalizace
Intenzivně se pracuje současně na cca 15 místech. Zatím nebylo možné začít ve větším
rozsahu se stavbou hlavní stoky podél Ludgeřovického potoka. Podle projektu stavby měla
18
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totiž být hlavní stoka položena v zemi tak hluboko, aby křížení stok pod potokem bylo
1,5 m pod jeho dnem. Takových křížení bude v Ludgeřovicích asi 30. Po zahájení prací se
ukázalo, že vysoká hladina spodních vod a v řadě míst i tekuté písky neumožňují stoky tak
hluboko za rozumné náklady postavit. Bylo proto nutné se správcem toku dohodnout změny
projektu a projekt přepracovat, což se už stalo. Stavba hlavní stoky se tak v příštích týdnech
znovu rozběhne.
Na každém staveništi to vypadá podobně.
Snímek ze 7. 7. 2013 v ulici Na Návsi:

Snímek z 8. 7. 2013 v ulici Hlučínská:

19
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Snímek z 8. 7. 2013 v ulici Na Návsi:

Protlak pod tělesem silnice 56
Jedna stoka stavěné splaškové kanalizace v naší obci má křižovat silnici č. 56, čili „novou
Hlučínskou“, a to u Petřkovic těsně před místem, kde tuto silnici podtéká potůček z kaskády
ludgeřovických rybníků. Tato stoka bude odvádět splaškové vody ze všech domů v ulicích
U Rybníků, Průběžná, Višňová a z některých domů v ulicích Vrablovecká a Finské domky.
V místě křižování stoky je silnice ve vysokém náspu v patě širokém 50 m. Provedení protlaku bylo zadáno firmě Michlovský – protlaky, a.s. ze Zlína. Stavba protlaku byla zahájena
v červenci a to výkopem hodně velké a hluboké pracovní jámy na jižní straně. U dna jámy je
hydraulicky protlačována ocelová roura o průměru 90 cm, postupně po pětimetrových přivařovaných kusech. Zeminu z čela protlaku dělníci odkopávají nástroji upravenými pro práci
vleže v daných stísněných podmínkách a to sbíječkou upravenou na obsluhu jednou rukou
a malou lopatou. Odkopanou zeminu vytahují z roury na přizpůsobených vozících. Denně
protlak postoupí až 5 m. Práce ve stísněném prostoru roury navíc ještě omezovaném nutnými přívody elektřiny pro osvětlení pracoviště a tlakového vzduchu pro sbíječku a dýchání je
velmi náročná.
Ke dni 9. 8. 2013 bylo protlačování přibližně v polovině. Na druhé
straně stavěného protlaku se silnice
dotýká ulice Hraniční. Zde je zatím
pata tělesa silnice stavbou nedotčena.
O přibližném místě výstupu protlaku
lze usuzovat jen podle místa výtoku
uvedeného potůčku a podle konce
provedeného odfrézování asfaltu ulice Hraniční.
Po dokončení protlaku bude do něj
vsunuto potrubí kanalizační stoky.
20
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Stavba splaškové kanalizace je v poslední třetině
Je už postaveno přes 20 km kanalizačních stok z celkové projektované délky 32 km. Každý čtvrtek se v zasedací místnosti obecního úřadu schází výrobní výbor stavby složený ze
zástupců všech zúčastněných, tj. zejména obce, projektanta, dodavatelských firem, stavebního dozoru a dalších, aby projednali aktuální stav prací, financování, řešili nastalé problémy
a projednali další postup. Tato jednání trvají zpravidla celý den.
V obci se kanalizace staví současně na 20 místech a na většině z nich jsou značné problémy s rozpory mezi projektem a skutečným stavem v terénu týkající se polohy inženýrských
sítí (v důsledku nedostatečné jejich dokumentace v minulosti) a geologického složení (zejména časté nečekané střídání jílů a písků), které stavbu zdržují a prodražují. Jeden příklad
z mnoha: V projektované trase stoky v ulici Na Návsi od ulice Krátké po ulici K Vršku
v délce cca 300 m se při zahájení výkopu zjistilo, že je v projektované trase kanalizace uloženo vodovodní potrubí. Stavba musela být přerušena, musel být vybudován prozatímní
povrchový vodovod (v modrých plastových hadicích) s přípojkami do jednotlivých domů
a odstraněn původní vodovod. Teprve pak bylo možné stavební práce obnovit. Po uložení
kanalizačního potrubí do výkopu bude nad ně namontován nový vodovod. To vše stavbu
kanalizace komplikuje, zdržuje a prodražuje. Trvalo asi měsíc, než mohla stavba tohoto
úseku pokračovat. Výrobní výbor tak má hodně starostí, aby všechny takovéto komplikace
nezpůsobily oddálení termínu dokončení stavby či její prodražení.
AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – leden 2020
Paulína Šimarová
Irena Vápeníková
Ingeborg Matějů
Augustin Vilkus
Helga Sonntagová
Günter Bielan

94 let
92 let
91 let
90 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Tříkrálová sbírka v Ludgeřovicích letos opět
s rekordním výsledkem!

Od pátku 10. 1. do neděle 12. 1. 2020 jsme v ulicích naší obce mohli potkat koledníky
Tříkrálové sbírky. Stalo se již dlouholetou tradicí, že koledníci vychází do ulic u příležitosti
slavnosti Zjevení Páně (lidově „Tří králů“), kterou slavíme vždy 6. ledna. Tato sbírka se
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v průběhu let stala největší dobrovolnickou akcí v České republice. My v Ludgeřovicích
jsme vděční, že se do ní letos u nás aktivně zapojilo více než 120 koledníků! Také díky tak
velkému množství dobrovolníků se v naší obci podařilo vykoledovat rekordních 184 320 Kč,
což je o 19 217 Kč více než v loňském roce!
Jak již bylo zmíněno, Tříkrálová sbírka je zajišťována dobrovolníky – dětmi i dospělými
– kteří v mrazivém lednovém počasí obětují svůj volný čas a energii s úmyslem podpořit charitní dílo. Zároveň je to milá příležitost setkat se se spoluobčany, popřát si k Novému roku
a napsáním zkratky K+M+B na dveře domu poprosit o Boží požehnání pro celý následující
rok.
Pokud jste na koledníky celý víkend čekali, ale stalo se, že k vám ani k lidem ve vašem
okolí nepřišli, dejte nám prosím vědět na e-mail tks.ludgerovice@gmail.com. Pokusíme se
zjistit důvody a do příště zjednat nápravu. Uvítáme i všechny konstruktivní podněty týkající
se organizace.
Rádi bychom už nyní pozvali všechny, kdo by se v příštím roce chtěli na koledování
podílet s námi, aby se třeba už teď přihlásili na výše zmíněném e-mailu. Budeme moc rádi
za vaši pomoc!
Na závěr nám dovolte opravdu ze srdce poděkovat za Vaši podporu a štědrost! Výsledky
Tříkrálové sbírky v Ludgeřovicích i na celém Hlučínsku dlouhodobě vyvrací předsudky
o „lakomych a hrabivych prajzakach“ . Velmi děkujeme i za vlídné přijetí koledníků. Počet
„zabouchnutých dveří před nosem“ a puštěných psů klesá a naopak stoupá počet usměvavých
tváří, které pro malé koledníky mají připravený hrnek teplého čaje a nějakou malou dobrotu
na cestu. Velmi si toho vážíme. Ještě jednou děkujeme a už nyní se těšíme na příští rok! 

foto: D. Jaroš

foto: D. Havlík

Rita Münsterová
koordinátorka Tříkrálové sbírky v Ludgeřovicích

Vážení občané,
v měsíci prosinci jsme podepsali s panem starostou Mgr. Danielem Havlíkem smlouvu
o smlouvě budoucí o realizaci první části projektu „Internet v kanalizaci“, a to na lokalitu
„Rybníky“. Zde bude úplně první instalace na světě.
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podpis smlouvy

po podpisu smlouvy

V zimě se dokončí finální testy na našem „firemním polygonu v Petřkovicích“
a následně proběhne první ostrá instalace
u vás „U Rybníků“. Nejprve se naistalují jednotlivé přípojky, až poté hlavní řad.
Jelikož musí být obec v každém případě
krytá tak, aby nedošlo k jejímu poškození, je do smlouvy o smlouvě budoucí zakomponovaná podmínka jistiny ve výši
2,5 mil Kč, kterou musí firma gwb.cz
(vlastník patentu) složit na účet obce před
započetím instalace.
plastový komponent
Jde o první etapu nazvanou „ověřovací“, která bude trvat maximálně 24 měsíců
a občané budou mít po tuto dobu možnost připojení pouze k firmě za200.cz. Cílem je
ověřit funkčnost celého systému.
Ve druhé etapě nazvané „komerční uvedení do praxe“, kdy bude instalace i ve zbývající části obce a všichni občané (včetně občanů z lokality „Rybníky“) budou mít možnost vybrat si kteréhokoliv poskytovatele zapojeného do projektu. Nediskriminační
podmínky pro všechny operátory jsou jeden z hlavních požadavků obce.
Mám radost, že se mi povedlo dodržet slovo a výrobu plastových komponent realizovat u vás v Ludgeřovicích (ve společnosti Fornas a HP Trend) – takže ti z vás, kteří
zde pracují, již první spony viděli na vlastní oči těsně před svátky.
V současné době ladíme poslední detaily na prvních předprodukčních vzorcích (již
z finálního materiálu), bohužel to ještě pár týdnů potrvá.
Michal Najman, jednatel společností gwb.cz s.r.o. a za200.cz s.r.o.
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SPORT
6. ročník mezinárodní vzpěračské exhibice
Ludgeřovice 2019

14. prosince 2019 se v Obecním domě v Ludgeřovicích uskutečnilo v pořadí již šesté
exhibiční vystoupení, letos za přítomnosti vzpěračů a vzpěraček ze SKV Lonka Příbor, SKV OZ Horní Suchá, SKV Baník Havířov, TŽ Třinec, SKV Bonatrans Bohumín, Sokol Moravská Ostrava, SK CWG Bohumín, Slovenska (Kysucké Nové Mesto)
a místních siláků z SKV Ludgeřovice.
Soutěžící a diváky přivítal moderátor celého vystoupení Mgr. Jaroslav Thér a Oldřich
Tchurz, předseda SKV Ludgeřovice. Na podiu se nejprve v nadhozu představili žáci a žačky Jan Tchurz 60 kg, Miroslav Bjalas 37 kg, Štěpán Drozd 28 kg, Jan Museil 20 kg (SKV
Ludgeřovice), Daniel Révak 50 kg (SKV Bonatrans Bohumín), Štěpán Gratke 30 kg,
Eliška Gajdová, Sophie Thérová, Sabina Thérová 41 kg, Eliška Tartaini, Nikola Lipowská
a Tereza Sklarčíková 51 kg (všechny SK CWG Bohumín), Nikolas Kudera 40 kg (SKV
OZ Horní Suchá) a M. Vrábel 28 kg Slovensko (Kysucké Nové Mesto) a tři starší žáci
z TŽ Třinec – Matyáš Čmiel 105 kg, Kryštof Huta 80 kg a Marek Serafin 90 kg.
Všichni diváci a závodníci se těšili na pokus a souboj o překonání ludgeřovického
rekordu v mrtvém tahu mezi Oldřichem Tchurzem (SKV Ludgeřovice) a Romanem
Kubicou (SKV Bonatrans Bohumín). Oldřich Tchurz (SKV Ludgeřovice) zvedl 230 kg
a ludgeřovický rekord překonal Roman Kubica (SKV Bonatrans Bohumín) výkonem
260 kg. Blahopřejeme.
V kategorii žen podala nejlepší výkon Ester Hollá 78 kg (SKV Bonatrans Bohumín),
další výkony Nela Parkanyová 80 kg (Sokol Moravská Ostrava) a Veronika Tomaškovičová 68 kg (Sokol Moravská Ostrava).
Exhibice vrcholila bojem o nejlepší nadhoz soutěže a pokusem o nový slovenský
juniorský rekord do 20 let – hmotnostní kategorie 81 kg, v trhu 132 kg, o který se
neúspěšně pokoušel Peter Oszvald ze Slovenska (Kysucké Nové Mesto). 1. pokus 120
kg platný, 2. pokus 126 kg neplatný (přetrhl) a 3. pokus, rekord 132 kg, velice nadějný
také přetrhl. Nejlepší nadhoz předvedl Robert Přívětivý – 150 kg (SKV Lonka Příbor), další výkony Peter Oszvald 135 kg (Kysucké Nové Mesto), Nikolas Březina 115
kg (SKV Baník Havířov), Radek Vlasák 120 kg (SKV Lonka Příbor) a Patrik Theyer
110 kg (SK CWG Bohumín).
Všichni účastníci obdrželi hodnotné ceny, medaile, poháry, věcné ceny. Během soutěže byl opět k dispozici bohatě zásobený a bezplatný bufet, o který se starala Irena
Tchurzová (mistryně světa masters 2010) a Margit Návratová. Mezi diváky jsme se
mohli potkat s několika reprezentanty minulých let, za všechny jmenujme Antona Baraniaka, olympionika z let 1980 a 1988. Poděkování patří také sponzorům – Obec
Ludgeřovice, Media Walk, Miketa Kovo, firma Gatech, EKO7 sběrna, Bonatrans Bohumín, Lékárna Magnolie, Revírní bratrská pokladna, Migo Mikeš, Břetislav Kaňa,
pekárna Velička, Petr Twrdy.
Byla to po všech stránkách vydařená akce, která zaslouží potlesk a opakování v příštím roce.
30

2 / 2020

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

ludgeřovičtí vzpěrači

Oldřich Tchurz (SKV Ludgeřovice)

Roman Kubica
(SKV Bonatrans Bohumín)

diváci

Oldřich Tchurz
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Obecní úřad Ludgeřovice
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz
tel.: 595 052 578
fax: 595 052 278

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

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

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

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

553 876 022
553 876 011

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

553 876 015
553 876 016

Matrika:			
Ohlašovna:			

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:			
Hřbitovnictví:		
Stočné:			

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

553 876 019
553 876 020
553 876 021
553 876 018

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

Životní prostředí – vedoucí:
		 – referent:
			
Půjčovní doba:
Pondělí:
8:00 – 12:00
Úterý:
8:00 – 12:00
Středa:
8:00 – 12:00

olsak@ludgerovice.cz
matouskova@ludgerovice.cz
vincourkova@ludgerovice.cz

553 876 024

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

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

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