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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní pandemie koronaviru omezila všechny a všechno. Byly zrušeny veškeré kulturní
a sportovní akce, samozřejmě i v Ludgeřovicích. Hned po umožnění jejich opětovného konání velmi rychle zareagovala naše Kulturní komise při radě obce a již v sobotu 23. května
jsme uspořádali na louce u hřiště premiérové Farmářské trhy. Zájem občanů byl veliký, proto
jsme schválili pořádání dalších trhů. V sobotu 20. června nám ani nepříznivé počasí nezabránilo uspořádat druhé trhy. Musím poděkovat naší kulturní komisi a všem pořadatelům,
jak rychle dokázali přesunout akci z louky do sálu Obecního domu a na přilehlé parkoviště.
Ani vytrvalý déšť prodejce ani kupující neodradil a zájem předčil naše očekávání. Protože
tento sobotní trh trochu nahradil zrušené Dny obce, zajistili jsme alespoň vystoupení dechové hudby Kobeřanka, která nám sobotní dopoledne zpříjemnila svými skladbami. Trhy
budou vzhledem k velkému zájmu všech zainteresovaných pokračovat až do října a věřím, že
se na těch nejbližších v sobotu 18. července setkáme konečně za příznivého počasí…
V rámci trhů jsme se v sobotu 20. června rozhodli ocenit ženy z naší obce, které se staly
tak trochu symbolem boje proti koronaviru, když dokázaly ušít a zkompletovat téměř
8,5 tisíce plátěných roušek a strávily nad nimi skutečně desítky hodin práce. Tyto roušky jsme rozdali našim občanům, listonoškám, prodavačkám, do lékáren, ale například
i Charitě Hlučín nebo Nadaci Pavla Novotného, která se zabývá péčí o onkologicky nemocné. Finanční odměnou a knihou byly jmenovitě oceněny Aranka Holeszová, Lenka
Muroňová, Pavla Grenová, Marie Vojevodová, Stanislava Dubská, Petra Dočkalová,
Hana Šoltysová, Zuzana Neunerová, Yvona Majerová, Dana Dvořáková a Marie Johnová. Znovu ale musím poděkovat všem, kteří nám pomohli třeba darováním látek, jehel, nití

z ocenění v sále Obecního domu
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nebo šňůrek. Mé poděkování patří také členům ČČK Vrablovec, kteří distribuovali roušky
po celém Vrablovci. Znovu jsme dokázali, že v době krize si dokážeme společně pomoci.
Výše jsem zmínil, že oceněné ženy obdržely mimo finanční odměny i knihu. Její
autor, ludgeřovický rodák Petr Čichoň, svou knihu právě v týdnu před trhy představoval v Českém rozhlase a dokázal nám tak první výtisky osobně doručit. Jinak, kniha se
jmenuje Lanovka nad Landekem a přivádí čtenáře na rázovité Hlučínsko s přiblížením
prajzského dialektu. Petr v sobě prostě Ludgeřana nezapře. Určitě doporučuji všem si
tento román přečíst. Zájemci si knihu mohou objednat přes nakladatelství HOST nebo
vám jsem schopen ji zajistit i osobně, stačí napsat na mail starosta@ludgerovice.cz.
Přestože se mnohým zdá, že v letošním roce měli rodiče i děti volna až nad hlavu, myslím si opak. Přeji vám všem klidné prožití dovolených a prázdnin, hlavně bez stresu a ve
zdraví.
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z 10. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice

Zastupitelstvo se konalo 10. června v sále Obecního domu. Přítomno bylo 16 zastupitelů, jejich jednání sledovali 3 občané obce. Zastupitelé zejména:
– schválili závěrečný účet obce za rok 2019 a vzali na vědomí zprávu auditora, který
nezjistil žádné závady v hospodaření obce. Obci se v minulém roce ekonomicky dařilo, příjmy byly proti rozpočtu o 24 % vyšší a vydání o čtvrtinu nižší,
– schválili rozpočtová opatření, která mimo jiné v důsledku ekonomických dopadů pandemie snižují plán příjmů obce v letošním roce podle posledních odhadů
o 7,5 mil. Kč,
– schválili dotaci na provoz ludgeřovickým hasičům ve výši 90 tisíc Kč,
– schválili prominutí z nájemného nájemcům restaurace v Obecním domě a na hřišti
TJ za dobu vládou vyhlášeného nouzového stavu,
– schválili další dvě kotlíkové půjčky.
Ze závěrečné diskuze:
– Starosta poděkoval občanům za odpovědné chování a konání v době nouzového stavu.
– Jsou nemalé dopravní problémy v ulici Hlučínská u Dolní školy. V důsledku opravy mostu
na silnici č. 56 nad ulicí Lípová značně vzrostl počet aut na ul. Hlučínské. U dolní školy
ráno i odpoledne zastavují rodiče žáků školy a často odjíždějí až za několik minut, až mají
jistotu, že jejich dítě vstoupilo do školní budovy a podobně odpoledne, až svého potomka
najdou. To značně komplikuje a zdržuje hustou dopravu. Škola se nyní snaží situaci řešit
tak, že učitelky si děti vyzvedávají a předávají přímo u aut.
– Občané z ulice Nad Nádražím mají obavy z provozu v nově postavené hale soukromého
podnikatele. Starosta uvedl, že tento podnikatel zatím o případném provozu v hale s obcí
nejednal.

AV.
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Výtah z Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce
Ludgeřovice
(dále ZO), konaného dne 10. 06. 2020 v sále Obecního domu v Ludgeřovicích

• ZO schválilo program 10. zasedání, který předložil starosta obce, a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
• ZO schválilo zapisovatelkami průběhu zasedání ZO p. Lenku Jurečkovou a p. Danielu
Martinkovou. Sčítáním hlasů pověřilo p. Jiřího Olšáka. Ověřovateli zápisu z 10. zasedání ZO schválilo: Mgr. et Mgr. Zdeňka Uhra a p. Lydii Hořínovou.
• ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 9, konaného dne 11. 3. 2020.
• ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce č. 8
a 9.
• ZO projednalo Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ludgeřovice
za rok 2019.
• ZO projednalo Závěrečný účet obce Ludgeřovice za rok 2019 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce Ludgeřovice za rok 2019, a to bez výhrad.
• ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Ludgeřovice, sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
• ZO vzalo na vědomí informace ekonomky obce o rozpočtových opatřeních č. 5/2020,
6/2020, 7/2020, 8/2020 a 9/2020, schválených v souladu se zmocněním, uděleným radě
obce zastupitelstvem obce na 17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017.
• ZO schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory ve formě 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 r. 2020. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů
Ludgeřovice se sídlem Požární 560/1, 747 14 Ludgeřovice ve znění návrhu, předloženého
k projednání.
• ZO vzalo na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za
rok 2019.
• ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ 70951047 za rok 2019 a Zprávu
o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2019.
• ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska
za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019 ze strany Moravskoslezského kraje a včetně
Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019.
• ZO rozhodlo o prodeji části obecního pozemku parc. č. 2462/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Ludgeřovice, dle geometrického plánu č. 03197-4/2020 označené
jako parc. č. 2462/63 v k.ú. Ludgeřovice o výměře 19 m 2, XXX, za cenu 121,48 Kč/m 2 +
částku za pořízení znaleckého posudku tj. 250,– Kč. Prodejní cena bude uhrazena převodem na účet obce do 5 dnů od podpisu smlouvy.
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu kupní smlouvy dle bodu ZO 8.1 a) tohoto usnesení.
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• ZO rozhodlo o prodeji obecního pozemku parc. č. 2462/30 – orná půda, k.ú. Ludgeřovice, o výměře 54 m 2, XXX, za cenu 20 136,– Kč + částku za pořízení znaleckého posudku
tj. 250,– Kč, celkem 20 386,– Kč. Prodejní cena bude uhrazena převodem na účet obce
do 5 dnů od podpisu smlouvy.
• ZO zmocnilo starostu k podpisu kupní smlouvy dle bodu ZO 8.2 a) tohoto usnesení.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření darovací smlouvy mezi XXX (dárci) a Obcí Ludgeřovice (obdarovaná). Na základě této smlouvy obdarovaná nabývá od dárců do svého vlastnictví:
– část pozemku parc. č. 2745 (ostatní plocha, jiná plocha) označenou dle geometrického
plánu č. 03189-4/2020 ze dne 30. 1. 2020 jako díl „a“ o výměře 6 m 2,
– část pozemku parc. č. 2746 (travní porost) označenou dle geometrického plánu
č. 03189-4/2020 ze dne 30. 1. 2020 jako díl „e“ o výměře 134 m 2,
– část pozemku parc. č. 2747/1 (orná půda) označenou dle geometrického plánu
č. 03189-4/2020 ze dne 30. 1. 2020 jako díl „d“ o výměře 38 m 2,
– část pozemku parc. č. 2747/12 (orná půda) označenou dle geometrického plánu
č. 03189-4/2020 ze dne 30. 1. 2020 jako díl „c“ o výměře 17 m 2,
– část pozemku parc. č. 2747/13 (orná půda) označenou dle geometrického plánu
č. 03189-4/2020 ze dne 30. 1. 2020 jako díl „b“ o výměře 9 m 2.
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu darovací smlouvy dle bodu ZO 9. a) tohoto usnesení.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o vzdání se práva a prominutí dluhu za nájem nájemci nemovitosti,
vymezené v čl. I. Smlouvy o nájmu, uzavřené dne 4. 9. 2013 mezi Obcí Ludgeřovice (pronajímatel) a nájemcem Restaurace Obecní dům, a to ve výši 116.579,– Kč za období od
12. 3. 2020 do 24. 5. 2020.
• ZO rozhodlo, ve shodě s TJ Ludgeřovice, z.s. a v souladu s ustanovením § 85 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o vzdání se práva a prominutí dluhu
za nájem nájemci nemovitosti, vymezené v čl. I. Smlouvy o nájmu a nájmu prostor sloužících
k podnikání, uzavřené dne 30. 12. 2015 mezi Obcí Ludgeřovice a TJ Ludgeřovice (pronajímatelé) a nájemcem Restaurace v areálu hřiště TJ, a to ve výši 53.731,– Kč za období
od 12. 3. 2020 do 24. 5. 2020.
• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 042020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 140.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 052020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 200.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
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• ZO rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o nočním klidu, a to ve znění návrhu,
předloženého k projednání.
• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 10. zasedání ZO Ludgeřovice.

VB.

KULTURA
Farmářské trhy na hřišti TJ

23. května se v naší obci uskutečnila první větší společenská akce po dvouměsíčním
půstu způsobeným nouzovým stavem kvůli pandemii Covid-19. Farmářské trhy se konaly
v obci poprvé. Pořádala je kulturní komise obce. Trhy začaly v 8 hodin a skončily v poledne. Po celém obvodu tréninkového fotbalového hřiště bylo rozmístěno celkem 20 prodejních stánků. Kromě místních prodejců nabízelo své zboží také několik prodejců z celé
severní Moravy. Nabídka byla pestrá, zájem kupujících velký, na odbyt šly zejména potravinářské speciality, sazenice a výpěstky pro zahrádkáře, rukodělné dekorační předměty
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a další. Kupujících přicházelo po celé dopoledne
dost,
plocha
hřiště
je velká, takže
nebyl problém
se
stanovenými pravidly pro
odstupy
osob
v zájmu minimalizace přenosu coronavirové
nákazy. Všichni
prodejci i kupující měli nasazené roušky.
Byla to dobře
připravená a vydařená akce. Nikomu ani nevadilo, že bylo zataženo, chladno a poprchávalo. Na
všech byla znát potřeba po dvou měsících konečně pobýt mezi více lidmi.
AV.

Deštivé počasí znemožnilo slavnost kácení obecní májky

Byla by to první obecní slavnost po více než dvouměsíční přestávce způsobené pandemií Covid-19. Měla se konat v sobotu 30. května, počasí však bylo proti. Předpověď,
která se bohužel stoprocentně vyplnila, předpokládala po celý víkend zataženo, nevlídno, deštivo. Májka se tak letos bohužel musela skácet bez slavnosti.

májka na Menšíkové louce
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Svatováclavský hudební festival
chystá v září 29 koncertů špičkových českých interpretů,
do Ludgeřovic přiveze Marka Ebena

Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne ve dnech 3. – 28. září 2020 již 17. ročník
Svatováclavského hudebního festivalu (SHF).
Do ludgeřovického kostela sv. Mikuláše letos zavítá populární Marek Eben, který nás
během nedělního koncertu 13. září 2020 (15 hodin) provede Labyrintem světa a rájem srdce.
Komenského filozofické dílo zazní ve zpracování Ebenova otce, skladatele Petra Ebena, jako
skladba pro recitátora a varhany (Tomáš Thon). Koncert se uskuteční pod záštitou starosty
obce Ludgeřovice Mgr. Daniela Havlíka.

Srdečně zváni jste i na dalších 28 koncertů, které bude tento největší festival duchovní
a tzv. staré hudby v České republice realizovat v kostelích celého Moravskoslezského kraje.
Letos se v rámci nové spolupráce tří hudebních festivalů (Concentus Moraviae a MHF Lípa
Musica) rozhodl pod mottem „Spojeni hudbou“ plně podpořit české umělce a soubory. Mnozí z nich nesou evropské renomé – Collegium 1704 s Václavem Luksem, Pavel Haas Quartet, Bennewitzovo a Zemlinského kvarteto, sopranistky Simona Šaturová, Martina Janková
a Hana Blažíková, mezzosopranistka Markéta Cukrová či koncertní mistr České filharmonie
Jiří Vodička. SHF bude hostit také fenomenálního íránsko-amerického cembalistu Mahana
Esfahaniho, který se rozhodl v Česku natrvalo usadit.
Pestrý program celého festivalu, který bude rámovat 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena, nenabídne pouze koncerty klasické hudby, ale také alternativní projekt Beaty Hlavenkové,
promítání filmů či besedy s umělci. Detailní informace naleznete na www.shf.cz, kde také po rozhodnutí vlády bude možné nakoupit vstupenky v on-line předprodeji.
Eva Mikulášková, SHF
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Minecraft Cup 2020

Žáci základních a středních škol měli možnost se zapojit do soutěže Minecraft Cup
2020, kterou v prosinci 2019 vyhlásil MICROSOFT.
V kategorii ZŠ nižší stupeň se probojoval do celostátního kola Matěj Barták z 5. A, v kategorii ZŠ vyšší stupeň nás bude zastupovat Michal Kozub ze 7. B. Srdečně blahopřejeme
našim žákům k postupu do celostátního kola, budou reprezentovat nejen naši školu, ale
i Moravskoslezský kraj. Přejeme jim hodně úspěchů.
Ing. Marie Plačková

E.ON Energy Globe 2020

Do soutěže E.ON Energy Globe 2020 bylo přihlášeno 301 projektů. Cílem soutěže
E.ON Energy Globe je ocenit projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie.
Jejím prostřednictvím je snaha zviditelnit takové projekty, které si zaslouží publicitu za svůj
inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí a mohou tak sloužit jako
inspirace pro ostatní. Soutěž E.ON Energy Globe je vyhlašována v šesti kategoriích – Produkt, Obec, Firma, Stavba, Vzdělávání a Nápad. Z každé kategorie se vybírá jedna finálová
dvojice.
Naše škola se zapojila do kategorie Vzdělávání. Vyhodnocení projektů bylo bráno zodpovědně. Všechny projekty hodnotila odborná porota, ve které byli mimo jiné zastoupeni
i členové Akademie věd České republiky. I když náš projekt nebyl nominován do finálové
dvojice, je dobře, že enviromentální výchova na naší škole dosahuje takové úrovně, že jsme
schopni se do této celorepublikové soutěže zapojit. V příštím školním roce budeme poctivě
pracovat a soutěže se určitě opět zúčastníme.
Ing. Marie Plačková

Serval se konečně dočkal

Určitě si všichni vzpomínáte na Valentýnskou charitativní sbírku uspořádanou na
naší škole. V týdnu od 10. do 14. února si mohli nejen žáci zakoupit ve foyeru školy
plyšáka a přispět dvacetikorunou do sbírky. Pátek jsme si pak zpříjemnili perníkovou
valentýnskou buchtou, kterou napekli a po dvacetikoruně prodávali zástupci školního
parlamentu. Výtěžek 10 700 Kč jsme se rozhodli věnovat ostravské zoologické zahradě.
V anketě, do které se zapojili žáci 1. až 9. ročníku, zvítězil s velkou převahou serval
stepní.
13
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9. června se konečně serval dočkal! Po období karantény jsme mu mohli s velkou radostí
finanční dar předat. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se do našeho charitativního týdne
zapojili.

Štěpán Návrat – 6. B, Tereza Černíková – 8. B

Mgr. Miroslava Bartusková, Mgr. Jan Schreier

Proběhly další Cambridge zkoušky

Už podruhé se nám ve spolupráci s Jazykovou školou Cloverleaf
podařilo v letošním školním roce
realizovat mezinárodní zkoušky
v anglickém jazyce. Půlroční přípravu mohlo v sobotu 6. června
zúročit 10 žáků osmých ročníků na úrovni KET for Schools
a o pár dní později ještě Tereza
Janíková poměřila své síly s dalšími 12 účastníky u zkoušky vyšší
úrovně – PET for Schools. Podle prvních reakcí jsou sami žáci
se svým výkonem spokojeni a my
se spolu s nimi těšíme na výsledky. Slavnostní předání certifikátů
proběhne v září 2020.

úspěšní žáci ZŠ Ludgeřovice

Mgr. Jitka Šílová

Farmářské trhy ve škole

Již brzy začnou naše zahrádky produkovat plody naší trpělivé práce. Proč to vlastně děláme? Abychom si vychutnali všechny ty báječné chutě v sirupech, marmeládách i zavaře14
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ninách, abychom oprášili recepty našich rodičů či prarodičů a uchovali si chuť léta i na časy
chladnější.
Naše škola pokračuje intenzivně v projektu Skutečně zdravá škola, který si klade za cíl nejen
prohloubit vědění o zdravém stravování, ale také ukázat, co všechno se dá na našich zahradách
vypěstovat a zužitkovat. Proto přicházíme s nápadem uspořádat u nás ve škole projektový den
a farmářské trhy, které se budou konat 18. září 2020. Hlavní myšlenkou projektového dne je
rozšířit povědomí o využití lokálních potravin a zároveň se vzájemně inspirovat.
Jelikož tato akce vyžaduje přípravu, byli bychom rádi za vaši spolupráci, která by mohla
spočívat například ve sběru, sušení, odkládání vašich výpěstků a jejich následnému zpracování. Věříme, že máte mnoho co nabídnout…
Součástí projektového dne budou také farmářské trhy, které budou probíhat formou prodejní výstavky. Výrobky budou za svou třídu prodávat sami žáci, kteří se tak mají možnost
něco nového dozvědět i o neobvyklých způsobech zpracování potravin.
Spolu s žáky se budeme v září těšit nejen na vaše produkty, ale také na vaši pomoc a podporu při realizaci trhů.

Mgr. Hana Halodová,
koordinátor projektu Skutečně zdravá škola
15
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SPOLKY
Bez spojení není velení

Jak vypadá sdílení informací u zásahu, trénovali naši hasiči v dalším svém školení…

S postupným rozvolňováním vládních opatření i my přitvrzujeme v rámci výcviku a snažíme se opět dostat do normálních kolejí. Některé výcviky jsme sice
byli nuceni zrušit nebo omezit, trénink ale ani během těchto perných měsíců
úplně neutichl. V květnu byla situace ještě přísnějšího charakteru. Proto jsme
s kolektivem vyrazili do lesa. Námětem výcviku se pak stalo spojení u hasičů.
V obecné rovině používáme své radiostanice analogové, plus máme pár kusů
digitálních, zapůjčených od HZS. Výhody našich jsou skoro nerozbitnost, nízká cena. Nepodléhají však tajnému režimu a tak se dají odposlouchávat. To
nám nevadí, jelikož kdo by chtěl slyšet naše „Pusť mi vodu, doneste hadici…“.
Profesionálové pak mají vysílačky v trochu jiném režimu, aby je nikdo jen tak
nesledoval. Tím pádem teoreticky mohou mezi sebou komunikovat i o citlivých údajích od zásahu. My pár kusů jejich vysílaček vlastníme, protože za
normální situace tyto dva druhy vysílaček mezi sebou propojení nemají. Navíc
jsou extrémně drahé. Proto jsme je nikdy nekupovali.
Netřeba asi zdůraznit, jak moc ulehčující je u zásahu, když má každá osoba
u sebe vysílačku. Vnímejte to úplně stejně jako mobil. Taky vyřešíte danou věc
rychleji, než volat na linku pevnou nebo vůbec žádnou. Existují ovšem pravidla
pro radioprovoz. Aby komunikace měla nějakou úroveň. A hlavně, aby byla
přehledná. Proto jsme si daná pravidla osvěžili.
Pak přišla na řadu praxe. Jeden z hasičů se ztratil v lese, nedaleko chaty
Ostříž. Jeho kolegové, rozděleni na dva tábory, vytvořili rojnice a vydali se nešťastníka hledat. Při této události se naskytlo mnoho příležitostí do vysílaček
promluvit. Samozřejmě byla komunikace až přehnaná, aby si každý opravdu
zvykl. Nakonec jedna skupinka pohřešovaného našla a přivolala skupinku druhou. Společnými silami jej pak doprovodila k zásahovému vozidlu u chaty.
Červnové skolení už bylo o poznání volnější. Poprvé jsme se sešli na naší
učebně v budově zbrojnice. V teorii byla jednotce vysvětlena technologie „chytré hasičárny“. Ta má usnadnit náš výjezd, čili vlastně to, co vy vůbec nevidíte že
se děje, než k vám velké červené blikající auto dorazí. Zároveň máme šanci také
vidět všechny členy, kteří potvrdili účast na zásahu. Na šatně pak obrazovka
ukazuje mapu k zásahu, povolanou techniku, účast členů jednotky. Máme vytištěn příkaz výjezdu na tiskárně a obě vozidla na tabletech. Tam nám operační
zasílá důležité info a na oplátku jemu zasíláme svou polohu my. Takže nás
může sledovat, opravit, navést a zkrátka ví, kde jsme.
Aby nezůstalo jen u nudné teorie. Minimálně jednou za tři měsíce máme
prodýchat náš dýchací přístroj. Asi tak, aby nám to u výjezdu šlo. V rámci toho
16
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jsme použili budovu zbrojnice jako hořící objekt. Simulovali jsme spálení potraviny. Jednotka pronikla nejprve pomocí okna do budovy, v druhém pokusu
další skupinky pak zase dveřmi. Tento způsob prostého roztažení hadic má
pro nás obrovský význam. Znamená to totiž nevyjít ze cviku. Asi by se vám
nelíbilo, kdybychom místo hašení hledali věci a výbavu po autě. Některé věci
prostě musí být nacvičené. I tak je totiž každý zásah dost improvizace. Každý
zásah není stejný. A vy se snažíte za zlomek času najít rychlé a efektivní řešení
problému. Problému, se kterým si vy, spoluobčané, třebas nevíte rady, i když
jste na místě o hodně déle.

mytí hasičského auta

Ing. David Lange
hasiči Ludgeřovice
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ZAJÍMAVOSTI
Noc kostelů

Tato už tradiční akce se uskutečnila 12. června i v našem chrámu sv. Mikuláše. Na programu kromě obvyklých pobožností a prohlídky všech prostor kostela to byly:
Varhanní koncert hraný dvěma bratry, z nichž ten starší má 8 let. Byli to velmi sympatičtí
kluci Štěpán Ponča a Dominik Ponča z Frýdku-Místku. Doprovázel je jejich otec Viktor
Ponča. Dominik zatím nedosáhne na nožní klávesy, musel mu s nimi pomáhat otec. Více
než hodinový koncert chlapci zvládli výborně. Přítomní posluchači je odměňovali vydatnými potlesky.
Ve věži byla prohlídka nově vystavených mechanických věžních hodin včetně jednoho
ciferníku, které v kostele fungovaly od roku 1977 a byly před dvěma roky nahrazeny moderními hodinami elektronickými včetně loni nainstalovaných nových ciferníků. Vystaven
byl také zachovalý fragment původních hodin kostela z roku 1911 a to kyvadlo včetně hodinového strojku.
Návštěvníků přicházelo do kostela po celou dobu konání, od 17 do 23:30 hodin hodně.
Byla to pěkná a vydařená akce.

19
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I stromy mají paměť

V mnoha obcích Hlučínska najdeme ulici, která nese jméno Lipová nebo Lípová. Ani v  Ludgeřovicích tomu není jinak. Na historicky první „Lipůvku“ navazuje dnes dokonce
celá síť ulic toho jména. Ale toto označení nenese komunikace pro nic za nic. Ta naše „Lipůvka“, která byla za dob našich
otců a dědečků nádhernou lipovou alejí, vedoucí do strmého
kopce, byla příjemnou promenádou po celý rok. Nabízela také
spoustu možností k pohybu, zábavě i dobrodružství. Pokud si
uvědomíme, že před léty nebyl dopravní provoz zdaleka tak
čilý, jako dnes, tak to bylo skvělé místo v zimě pro sáňkování,
v létě pro rychlostní prémie na kolech, na kterých bychom
dnes už děti nepustili ani z vrátek. O tzv. „karetách“* ani nemluvě. Pohled na houpačky, na kterých se tehdejší generace
dětí na lípách houpala, by dnes naháněl husí kůži. A co teprve
stará lípa
dům na stromě! Myslím, že je veřejným tajemstvím, že v něm
tehdy spousta teenageru ochutnala svoji první cigaretu, … . Ale vše také jednou skončí. Ani stromy, které hodně pamatují, nežijí věčně. Když se dnes projedeme kolem první lípy, opět to v nás
probudí dobrodružství a napětí, ale nyní v tom negativním smyslu. Lípa, která vypadá majestátně
a plná síly, je v podstatě jen skořápka, která drží strom pohromadě. Pamětníci asi uroní slzu, ale
nezbude nic jiného, než se s lípou rozloučit. Ale nebudeme truchlit, určitě ji nahradí jiná zeleň,
kterou začne třeba jiný příběh.
*Kareta – vozítko po domácku vyrobené z toho, co se doma našlo, dřevo, plech, dráty, … opatřené kolečky ze starého
kočárku.

Ing. Alena Janošová
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INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – květen 2020
Vilém Poledník
Ingeborg Hyráková
Magdaléna Korandová
Bernard Ostárek
Zdenka Ronovská
Josef Dudek
Jozef Jendrisek
Anna Pavelczaková
Ingeborg Řepová

85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Jubilanti – červen 2020
Hildegarda Gavelčíková
Matylda Kristová
Vilém Klučka
Hildegarda Janetzková
Hildegarda Návratová
Renata Kouřilová
Albína Kimáková
Alice Wróblová

92 let
91 let
90 let
90 let
90 let
85 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Letošní osmdesátníci v ludgeřovické farnosti

Na velkou zpívanou děkovnou mši svatou konanou 24. května přišlo 23 jubilantů. Mši celebroval kněz Martin Šmíd, dříve děkan v Hlučíně, v současnosti
působí v Polsku nedaleko Varšavy. V roce 2011 uváděl při mši svaté do funkce
našeho současného faráře Václava Koloničného. V důsledku komplikací způsobených pandemií Covid-19 se v nejbližších dnech nemůže vrátit z dovolené
do Polska a přebývá v naší obci na faře. Vyhlášená pravidla pro pohyb a shromažďování lidí také způsobila, že na mši zdaleka nebyli jen osmdesátníci, ale
také hodně farníků, kteří využili volné místo v kostele. Platná pravidla vyžadují
odstup 2 metry mezi návštěvníky, ten jejich počet výrazně omezuje.
21
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Po mši na fotografování na památku před kostelem nastoupili osmdesátníci
v předepsaných obličejových rouškách, sundali si je jen na chvilku kvůli pořízení snímku.
AV.

Informace k projektu internet v kanalizaci

Jelikož se neustále množí dotazy na termín, kdy bude instalována optika do
kanalizace, rád bych přiblížil aktuální situaci. Umístění optického kabelu do
kanalizace musíme rozdělit na instalaci v přípojkách k občanům a na instalaci
v hlavním řadu.
Původně bylo dohodnuto, že si vyrobíme vlastního robota pro zavedení kabelu do přípojek a pro hlavní řad bude využito již vymyšlené technické řešení
našeho švýcarského partnera. Bohužel, jak už to v životě bývá, není vše, jak se
dohodne. Plány zkřížila pandemie Corona-viru a výrazně zasáhla i náš projekt. Začátkem roku se vývoj našeho vlastního robota úplně zastavil, protože
22
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si prototypy necháváme vyrábět v Číně. Poté, co se situace v Číně, do značné
míry, uklidnila, začaly problémy v Evropě a zastihly, bohužel, i švýcarského
partnera. Přibližně před 2 měsíci jsem od něj obdržel informaci, že použití jeho
technologie připadá, nejdříve až na přelomu roku, a to stále ještě není jisté (dle
domluvy měl robota obsluhovat přímo někdo ze švýcarské firmy). Nezbývalo
nic jiného, než se pustit také do vývoje vlastního robota pro instalaci do hlavního řadu.
V současné době mohu sdělit, že se povedlo robota sestavit – tj. robot umí
vše, co má umět, byť zatím v režimu prototypu. Je sice před námi ještě spousta
práce než robota pustíme do ostré kanalizace, ale pracujeme na tom velmi intenzivně. Jen pro informaci, robota do přípojek jsme vyvíjeli asi 2 roky. Konečný termín započetí realizace nejsem schopen, prozatím, stanovit. Pevně věřím,
že začátkem září vyjde další článek ve zpravodaji, ve kterém vám toto datum
sdělím.
Ačkoliv si naplánujete přesný harmonogram prací, neočekávané situace, jako
v našem případě Corona-virus, je změní a celý vývoj prodlouží.
Michal Najman

Svoz velkoobjemových
a nebezpečných odpadů
Sobota 25. 07. 2020

Na Návsi – u vrby

8:00 hod. – 11:00 hod.

Prostranství u rybníka č. 5 (pod Finskými domky)
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SPORT
Z přípravného utkání fotbalového mužstva TJ Ludgeřovice

Koronavirová pandemie způsobila, že se letos vůbec nekonaly žádné mistrovské zápasy jarní
části fotbalových soutěží. Po rozvolnění omezení vládou vyhlášeného nouzového stavu se v posledních týdnech mohla konat přípravná utkání před zahájením nového ročníku soutěží. Fotbalisté TJ si k jednomu z nich na domácí hřiště pozvali 9. června těžkého soupeře a to divizní mužstvo
SK Heřmanice Slezská.
Před zahájením utkání se konala malá slavnost předání vydraženého dresu mužstva TJ č. 16,
který nosil mladý nadějný hráč Petr Zoubek. Před časem hrál i v mužstvu Heřmanic. V roce 2019
podlehl těžké zákeřné nemoci. Jeho rodiče po jeho smrti v minulém roce založili Nadaci Petra
Zoubka mladšího, s cílem získat finanční prostředky pro Hematoonkologickou JIP Fakultní nemocnice Ostrava a pro podporu mladých talentů. Dražba dresu se konala letos v únoru na plese TJ
Ludgeřovice, vynesla částku deset tisíc Kč. Úspěšnými vydražiteli byli manželé Jiří a Renata Vjačkovi. Jiří Vjačka je vedoucím fotbalového oddílu TJ. Nadaci přispěli také manželé Radek a Dana
Dvořákovi a to částkou pět tisíc Kč a kabina fotbalistů TJ také částkou pět tisíc Kč. Rodiče Petra
Zoubka, spolu s jeho přítelkyní, předali dres č. 16 manželům Vjačkovým, poděkovali manželům
Dvořákovým a kabině fotbalistů za dar nadaci.
Utkání pak začalo symbolickým výkopem provedeným otcem Petrem Zoubkem. Hrál
se rychlý svižný fotbal. Bylo trochu znát, že Heřmanice jsou o dvě třídy výše, než domácí.
Skončilo výsledkem 0:2.
Pro pořízení fotografií byly obličejové roušky na chvíli odloženy.

manželé Zoubkovi s dresem syna Petra
25
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zleva – manželé Vjačkovi a Zoubkovi s vydraženým dresem Petra Zoubka ml.

zleva – manželé Vjačkovi, Zoubkovi a Dvořákovi
26

AV.

7 / 2020

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Závadská desítka

Konečně se život vrací pomalu do normálu a my můžeme zase změřit síly s ostatními běžci.
Tento závod se měl původně běžet v květnu, ale okolnosti to tak nechtěly. Proto jsme rádi, že se
tento závod zrealizoval v náhradním termínu 13. června a s omezeným počtem závodníků.
Jedná se o krosový běh na vzdálenost 10 km, který je veden po lesních cestách v okolí přírodní
rezervace Dařanec. Jedná se o velmi atraktivní trasu. Na první ročník závodu se přihlásilo 94 osob,
druhý ročník absolvovalo již 124 dospělých běžců a 60 běžců v mládežnických kategoriích. V roce
2020 byla předpokládaná účast 150 osob. Závod se stal již tradičním závodem Prajzsko – opavské
běžecké ligy (POBL), jelikož byl shledán jako nejatraktivnější běh na krátké vzdálenosti. Na trase
byla zajištěna bezpečnost pomocí pořadatelské služby a rovněž byla připravena 1 občerstvovací
stanice (na 6. km). Celý závod byl členěn do několika běžeckých kategorií, včetně mládežnických.
Tento závod si nenechalo ujít hned 10 členů Běžeckého klubu Ludgeřovice. Mezi muži to byli
Valdemar Schubert, Radek Artim, Tomáš Pormann, Lubomír Bardaševský, Martin Popek, Pavel
Hudeczek a mezi ženami Alena Sobková, Martina Sosnová, Petra Kuchařová, Pavlína Artimová.
A kategorie bylo to, co nás nejvíce zajímalo. Nakonec to cinklo a hned dokonce dvakrát. Mezi
muži nad padesát let vybojoval Radek Artim třetí místo a pomalu se zabydluje na stupních vítězů
v této kategorii. Také Alena Sobková prokázala výbornou formu a skončila dokonce na druhém
místě mezi ženami. Občerstvení v cíli bylo jako vždy fantastické – tvarohové a makové koláčky,
bageta a ovoce. Nakonec jsme to spláchli pivečkem z Rohova a potom si dali pstruha v Bělé na
pstruží farmě.
Video, které natočila Televize Hlučínsko, naleznete na YouTube pod názvem Závadská desítka.

Radek Artim – 3. místo
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Obecní úřad Ludgeřovice
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz

tel.: 595 052 578
ID datové schránky: n9bb3cx

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

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

12:30 – 17:00
12:30 – 16:30
553 876 010

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

553 876 022
553 876 011

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

553 876 015
553 876 016

Matrika:			
Ohlašovna:			

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:			
Hřbitovnictví:		

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

553 876 019
553 876 020
553 876 021

Životní prostředí – vedoucí:
		 – referent:
			

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

553 876 024

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

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

12:30 – 17:00
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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