Ludgeřovický zpravodaj – červenec 2007
Vážení spoluobčané
dětem začaly prázdniny a většině z nás, dospělých, doba dovolených. Určitě se
všichni těšíme na společně strávené chvíle pohody, odpočinku a je celkem jedno,
zda je strávíme doma na zahradě, na horách nebo u moře.
V naší základní škole však prázdninový klid určitě nebude. V červenci chystáme
kompletní výměnu oken hlavní budovy. Inu, škola vybudovaná v 60. letech minulého
století už nutně potřebuje opravu a některá okna nyní drží skutečně jen silou vůle.
Výměna oken je prvním krokem ke zlepšení stávajícího stavu. Už před prázdninami
se navíc povedlo dokončit další dvě hrací plochy na školním hřišti, kdy byl na ně
položen finální povrch. Opět se tak rozšířila možnost sportovního vyžití v obci.
V průběhu měsíce došlo rovněž k úpravě povrchu některých vytypovaných obecních
komunikací, drobné úpravy jsou plánovány ještě i na červenec. Jak vidno z tohoto
krátkého výčtu, rozhodně nebudeme zahálet ani o prázdninách.
Vám všem však přeji co nejpohodovější prožití zasloužených prázdnin a dovolených,
ať je již prožijete kdekoli.
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce
Velký hudební zážitek v našem kostele
V ludgeřovickém chrámu sv. Mikuláše se dne 26. května 2007 konal jeden z koncertů
XXXII. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, jako jediný mimo
obvod statutárního města Ostrava. Stejně jako před rokem, kdy zde zněla festivalová
hudba poprvé, to byl krásný zážitek pro posluchače a veliký úspěch pro účinkující.
Na programu byly:
• Serenáda pro dvoje housle a violu č. 2 H 216 Bohuslava Martinů,
• Symfonie pro varhany č. 5 f moll op. 42/1 – autor Charles-Marie Widor,
• Koncert pro varhany, smyčcový orchestr a tympány g moll – autor Francis
Poulenc.
Účinkovali:
• Petr Čech – varhany,
• Tomáš Hanák – dirigent,
• Pavel Doležal – umělecký
vedoucí,
• Camerata Janáček – komorní
orchestr.
Záštitu nad koncertem převzal Msgr. F. V.
Lobkowicz, biskup ostravsko-opavské
diecéze.
Tradičním partnerem koncertu (již
podruhé i v Ludgeřovicích) byla firma
Vjačka, s.r.o.
Stejně jako loni byl i letos o koncert velký zájem, v kostele se sešlo více než 900
posluchačů, ti zcela zaplnili kromě všech lavic i několik řad vpředu přistavených židlí

pro čestné hosty. Mezi nimi byli například hejtman Moravskoslezského kraje Ing.
Evžen Tošenovský, biskup
ostravsko-opavské diecéze
Msgr. F. V. Lobkowicz,
poslanec parlamentu ČR Ing.
Pavol Kubuš, zástupce
hejtmana MS kraje Bc. Petr
Adamec, členové delegace
z družebního města Putnok
v Maďarsku, starosta
Ludgeřovic a jeho kolegové z
některých okolních obcí,
členové obecního
zastupitelstva a další.
O bezpečný příjezd a příchod
na koncert se dobře starala
policie ČR, automobilový
provoz na Markvartovické ulici před kostelem byl jimi zcela zastaven, vozidla
posluchačů orientovali k zaparkování na hektarovém obecním pozemku (dříve louka
paní Menšíkové). Ten byl auty z větší části zaplněn. Pohyb aut na parkovišti obětavě
organizovali mladí členové ludgeřovického sboru dobrovolných hasičů. V pohotovosti
byl i obecní traktor pro případ, kdyby některý automobil na louce náhodou uvíznul.
Před koncertem ti z posluchačů, kteří v Ludgeřovicích nikdy předtím nebyli,
obdivovali zvenku i zevnitř náš krásný kostel.
Koncert zahájili ředitel festivalu Mgr. Jaromír Javůrek a biskup Msgr. F. V.
Lobkowicz. Mgr. Javůrek mimo jiné vzpomněl veliký čin našich předků, kteří před sto
lety za jeden jediný rok náš veliký kostel postavili. Biskup Msgr Lobkowicz také
popřál muzikantům, aby jim ani jedna nota neupadla pod pult.
Pak už chrámem zněla mistrovsky provedená nádherná hudba. I když všichni
hudebníci hráli na kůru, mohli je posluchači díky televizní technice, kterou zajistila TV
NOE, sledovat na plátně. Bylo například velkým zážitkem současně se znějící
hudbou vizuálně sledovat na promítacím plátně strhující hudební výkon varhaníka
Petra Čecha, který hrál doslova celým tělem a jeho dvou půvabných asistentek,
které mu přepínaly registry a obracely noty. Prostě byl to nádherný koncert pro uši i
oči. Všichni účinkující sklidili za bravurní provedení všech tří moderních a přitom
krásně melodických a živých děl u posluchačů veliký aplaus, na konci všichni
posluchači dlouho, dlouho aplaudovali vestoje, obráceni dozadu k muzikantům na
kůru.
Podtrhnuto, sečteno: festivalový koncert v našem kostele byl velkým úspěchem
krásné hudby, jejích autorů, všech účinkujících za jejich velké výkony i pořadatelů za
perfektní organizaci.
Povznesená atmosféra pak ještě pokračovala na společenském večeru v Obecním
domě, kde někteří účinkující, organizátoři a čestní hosté až do pozdního večera
probírali své zážitky z koncertu, hovořili o hudbě a také o tom, jak takový velký
hudební svátek přivést do Ludgeřovic také v příštím ročníku hudebního festivalu
Janáčkův máj.

Partner koncertu Ing. Jan Vjačka (vlevo)v rozhovoru s ředitelem festivalu Mgr. Jaromírem Javůrkem
(uprostřed) a varhaníkem Petrem Čechem

A. Vjačka

Vítejte v Tisovci ...
Jistě je vám známo, že naše obec udržuje družbu se slovenským městem Tisovec. A
protože se blíží čas prázdnin a dovolených, možná, že vás budu inspirovat
k pěknému výletu.
Základní údaje o městě Tisovec:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Region: Gemer
Počet obyvatel: 4125
V severní části Rimavské doliny, v obklíčení majestátních hor, na křižovatce tří cest –
do Rimavské Soboty, Brezna a Muráňa – leží malebné městečko Tisovec s bohatou
kulturní historií a stoletou železářskou tradicí ...
Název městečka pochází od stromu tis (taxus baccata), který se tu v minulosti hojně
vyskytoval.
Nejstarším svědectvím o osídlení lokality jsou archeologické nálezy na vrchu
Hradová z období 1000 – 400 let před Kristem. První známá písemná zmínka o
Tisovci je z roku 1334. S Tisovcem jsou spojeny takové osobnosti, jako Pavol
Jozeffy, Štefan Marko Daxner, Matej Hrebenda, Terézia Vansová, Dr. Samo Daxner,
Vladimír Clementis, ale i Marián Lapšanský a další.
Město leží na křižovatce západní a východní části Slovenského Rudohoří, na
louce a terasové plošině v dolině Rimavy. Převážně hornatý až vrchovitý kraj
po obou stranách Rimavy sahá od stolového vrchu Klenovský Vepor až po
Fabovu Hoľu.

Patří do turistické trasy Gotická cesta (trasa od Spiša po Malohont) a zahrnuje
nejvýznamnější památky regionu. Turistickou zajímavostí je ozubnicová
železniční trať, jediná svého druhu ve střední Evropě, která vede z Tisovce do
Pohronské Polhory.
Tisovec je v současnosti ideálním místem pro strávení příjemné dovolené. Najdete tu
oázu ticha, zimní lyžování, soutěže psích spřežení, letní sběry léčivých bylin,
turistiku, rybolov, podzemní jeskyně, folklór, kulturní akce, salaše a výrobou sýra a
oštiepkov, brynzárna, volně vyvěrající uhličitou vodu a prodej ručních prací a
suvenýrů.
Pokud jste ale turisticky zdatní, vypravte se na v Česku málo známou Muránskou
planinu, která je součástí Spišsko-gemerského krasu, kam patří ještě Slovenský
ráj.
Tipy na výlety:
Z turisticky nejvděčnějších a určitě nejznámějších cílů je Muránský hrad, který je
nejen třetím nejvýše položeným hradem na Slovensku (935 metrů), ale zároveň svou
rozlohou třetím největším hradem Slovenska.
Velká lúka s chvem huculských koní, Hrdzavá dolina, Voniaca s krásnými
vápencovými skalisky a porosty kiniklece slovenského, ale také Nižná Klaková,
nádherná louka v nitru planiny s turistickou útulnou.
Zapomenout nelze ani na úchvatný kopec Hradová, který je součástí Tisovského
krasu. Výstup na něj je považován za jednu z nejkrásnějších túr na území národního
parku Muránská planina.
Ale pozor, ve větší míře se tady vyskytuje volně žijící šelma medvěd hnědý, ale také
můžete spatřit rysa či kočku divokou.
Tak neváhejte a vydejte se do Tisovce!
Jana Baránková
Ohlédnutí za školním rokem 2006-2007
Uplynulý školní rok proběhl ve znamení tvorby školního vzdělávacího programu a
příprav na jeho uvedení do praxe od nového školního roku 2007-2008, a to do 1. a 6.
ročníků. Školská reforma je reakcí na společenské změny a potřeby. Děti musí
v tomto světě obstát, musí se uplatnit, a proto se učí: učit se, učí se spolupracovat a
komunikovat, pracovat v týmu, řešit problémy, žít ve skupině a cítit svoji roli při
skupinové práci, uvědomovat si nejen svá práva, ale i své povinnosti, učí se umění
prosadit se – „prodat“ to, co se jim daří, v čem jsou dobré.
Naše škola je zapojena do řady projektů. Cílem druhého ročníku projektu
mezinárodní spolupráce s družebními školami z Polska, Maďarska a Německa bylo
vydání knihy pohádek jednotlivých zemí, které žáci ilustrovali. Vybrané pohádky – O
drakovi z Wawelu (polsko), O kocourovi v botách (Německo), O Ganse Matyovi
(Maďarsko), O perníkové chaloupce (Česko) – žáci nejen četli, ale tvořili k nim
ilustrace, malovali kulisy a nakonec je dramatizovali. Pohádky se také staly součástí
školní akademie, která byla vyvrcholením školního roku a prezentovala nejen práci
učitelů, ale především dovednost a píli našich dětí. Odměnou pro žáky byl velký
zájem vás, rodičů, prarodičů a sourozenců, kteří jste se přišli na akademii podívat do
Obecního domu.
Ve výčtu úspěchů našich žáků nesmí chybět ani umístění v různých soutěžích a
olympiádách. V okresním kole biologické olympiády se umístil na 15. místě Jakub
Lainka, v okresním kole zeměpisné olympiády se na 10. místě umístil Vojtěch
Klimeš, ve fyzikální olympiádě obsadila 9. místo Nikola Havlasová. Do okresního kola

recitační soutěže postoupili z naší školy Gabriela Klapcová a Jakub Kermaschek. 1.
a 2. místo v okrese obsadili v soutěži chovatelských dovedností Stanislav Bialas a
Vojtěch Navrátil. V matematické soutěži Megabajtík vybojoval 4. místo Jiří Hynek.
V okresním kole přespolního běhu starších žáků obsadil třetí místo Jakub Poruba.
Nesmíme opomenout ani naše čtvrťáky – vždyť v konkurenci ostravských škol
v projektu „Hledej pramen vody“ zvítězili a byli odměněni věcnými dary a
jednodenním zájezdem.
Velice úspěšně jsme si vedli pod zkušeným dohledem Mgr. Víchy i ve sportovních
soutěžích. V okresním kole volejbalu dívek jsme se umístili na pěkném 5. místě
(Marie Malířová, Monika Smolková, Nikola Vítková, Jana Barabaschová, Lucie
Herberová, Lenka Pastrňáková, Michaela Říhová, Michaela Weizová) a v okresním
kole volejbalu chlapců na výborném 2. místě (Tomáš Weiper, Vladimír Kaňa, Jan
Konečný, Martin Koláček, Jiří Štěpán, Jaromír Bohačik, Jakub Dostál, Karel Placek,
Marek Poruba). Stejný tým dosáhl obrovského úspěchu v okresním kole v basketbalu
chlapců, které vyhrál a jen o malý krůček týmu uniklo 1. místo v krajském kole. Ale i
2. místa si velice ceníme!
Během roku byly pro děti také uspořádány už tradiční akce, a to Čertovská škola,
Den Země, Den dětí, školní výlety a ozdravné pobyty. Rádi bychom poděkovali
SRPŠ za skvělou spolupráci se školou, zorganizování Maškarního plesu a
Josefovské zábavy a také za hospodaření s příspěvky rodičů, shánění sponzorských
darů, nákup drobných odměn pro žáky, příspěvky na dopravu dětí na divadelní a
filmová představení apod.
Děkujeme i rodičům těch nejmenších žáků za podporu při sběru papíru. Naši žáci
nasbírali celkem 10 730 kg! ZA finanční prostředky z této akce škola zakoupí další
dvě DVD pro zkvalitnění výuky.
Celý školní rok byl naplněn usilovnou a tvořivou prací a celou řadou akcí a aktivit.
Děti získaly nejen nové znalosti a dovednosti, ale především spoustu zážitků.
Nezbývá než popřát dětem, rodičům a učitelům k načerpání nových sil krásné léto a
pěkné prázdniny.
Mgr. Alena Rajnochová
Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje následující příspěvky :
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 6.6.2007
v Obecním domě v Ludgeřovicích
Pracovní návštěva Tisovce
Prezentace za hranicí obce. Článek laicky informuje občany o stránkách místních
hasičů na internetu (David Lange)
Našli jsme pramen vody (Lucie Fojtíková)
Ludgeřovice se bavily .. (Mgr. Dagmar Navrátilová)
Co se děje na MŠ Hlučínská ulice (Šárka Gajdová a Irena Šustková)
Oznámení o konání společenských akcí:
-

Country bál na Ostříži 21.7.2007, pořádá ČČK Vrablovec,

-

Vrablovecká letní slavnost 4.8.2007, pořádá Obec Ludgeřovice ve spolupráci
se společenskými složkami na Vrablovci

Víte co je SOS (Marcela Reichelová)

Inzeráty:
-

na koupi rodinného domu v Ludgeřovicích a okolí,

-

podlahy, skříně firmy KOMADOR,

-

hradní bál na Helfštýně 14.7.2007.

Jízdní řády autobusových linek 56, 68, 67.
A. Vjačka

