Ludgeřovický zpravodaj – leden 2007
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkoval za důvěru, kterou jste mi dali ve
volbách do zastupitelstva obce Ludgeřovice. Po zvolení starostou obce si spolu
s hrdostí uvědomuji obrovskou odpovědnost, kterou jsem přijal na svá bedra. Jak
jsem již řekl na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, nehodlám Vám slibovat
nemožné na počkání, ani zázraky do tří dnů. Jistě mám své příznivce i odpůrce,
všem Vám však mohu za sebe otevřeně slíbit poctivou práci pro obec. Stejný přístup
a spolupráci očekávám rovněž od všech zastupitelů a také od Vás, občanů
Ludgeřovic. Myslím si, že si to naše obec určitě zaslouží, a všichni víme, že nás čeká
v následujícím období skutečně mnoho práce. Pevně věřím, že společně dokážeme
pro Ludgeřovice udělat mnohé.
Zároveň Vám chci popřát, aby byl rok 2007 pro Vás všechny naplněn štěstím,
pevným zdravím, optimismem, osobními i pracovními úspěchy a životní pohodou.
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce

Vítání dětí
Pocit sounáležitosti, že někam patříte, je i v této době důležitý v životě každého
z nás. Je to důležité nejen pro generace starousedlíků, ale i pro děti, které se
narodily maminkám, které se v naší obci rozhodly žít.
Je pátek 1. prosince 2006, krásný den jako stvořený k přivítání nově narozených dětí
do života a oficiálnímu přijetí za občánky naší hezké obce Ludgeřovice. Na tento
slavnostní akt zveme rodiče s dětmi, které v době narození mají trvalý pobyt v naší
obci. Od posledního vítání, které se konalo 16. června 2006, bylo pozváno 15 dětí,
z toho 7 chlapců (Vojtěch, Ondřej, Šimon, Jan, David, Dominik, René) a 8 děvčat
(Kristýna, Nikola, Valérie, Natálie, Klára, Tereza – 2x, Sophie).
Slavnostní přivítání dětí do svazku obce se uskutečnilo v obřadní síni Obecního
úřadu Ludgeřovice. Hezkou náladu navodily svým vystoupením s pásmem písniček a
tanečků děti z Mateřské školy Ludgeřovice, ul. Hlučínská, pod vedením paní ředitelky
Hvizdákové a paní učitelky Žídkové. Po vystoupení dětí přednesla slavnostní projev
místostarostka obce Ludgeřovice Mgr. Helena Pipreková. Popřála dětem zdraví,
klidné a bezstarostné dětství a rodičům připomenula jejich odpovědnost při výchově
svého dítěte. Po slavnostním projevu potvrdili rodiče svým podpisem v pamětní knize
obce Ludgeřovice svou účast na tomto setkání a převzali finanční dar obce ve výši
2000 Kč. Poté následovalo osobní blahopřání Mgr. Piprekové s předáním Pamětního
listu dítěti a kytičky rodičům. Celý slavnostní akt doprovázeli hudbou p. Kubálková a
p. Skácel.
Děkujeme p. Monice Brankové z Květinářství Flora v Ludgeřovicích za sponzorský
dar ve formě kytiček pro malé občánky.

Vlasta Bortlíková
Zamyšlení po 80 letech aktivní činnosti hasičů a jeho konec na Vrablovci
Pro člověka, který prožil svůj život ve své rodné „vísce“, je historie prožitá a
neměnná. Proto je taková, jaká byla, a nedá se na tom nic měnit. Je pravdou, že naši
předkové žili od roku 1742 ve svazku „Pruska“. Teprve až v roce 1920 došlo k tomu,
že náš kraj „Hlučínsko“ byl připojen k Československé republice. Proto došlo
k migraci učitelů a vzdělavatelů do našeho kraje, kteří měli za úkol zřizovat české
společenské organizace a jiné aktivity. Jelikož tenkrát čítala naše osada Vrablovec
45 domků a dostupnost po „staré cestě“, tak se jmenovala spojnice mezi Hlučínem,
Vrablovcem a Petřkovicemi, byla velice špatně sjízdná, došlo k velice důležitému
rozhodnutí. Tehdejší ředitel školy pan Vidlička jako vzdělavatel se zasloužil o
založení „Dobrovolných hasičů“ na Vrablovci. Psal se rok 1927, kdy se sešla valná
hromada, na které byl zvolen a ustanoven 13členný výbor hasičů. Jako starosta byl
zvolen hostinský pan Adolf Otisk, Velitel pan Alois Lach, později jako zapisovatel pan
Josef Šofer a další členové. V roce 1930 se postupně členská základna rozšiřovala.
Mezi jinými byl také členem náš spisovatel pan Leonard Pospiech, tehdejší majitel
budovy a polnosti nynější mateřské školy. Vliv na členskou základnu měla tehdejší
nezaměstnanost. Kdo usiloval o zaměstnání, měl přednost, když vstoupil do hasičů,
a měl práci na šachtě Oskar anebo Anselm, o to se postaral pan ředitel. Prvořadý
úkol, aby mohli vyvíjet činnost, bylo zakoupení stříkačky a postavení zbrojnice. Za
tímto účelem se provedla v celé vesnici veřejná sbírka, kde se vybralo 1255 Kč, na
tehdejší dobu a počet obyvatel úctyhodná částka. Je třeba zmínit, že se nejednalo o
mobilní stříkačku, ale byla to ruční na koňský potah.

Po velkém úsilí výboru se konečně splnil v roce 1932, kdy byla zakoupena ruční
stříkačka na koňské spřežení. Tato možnost se naskytla ze strany hasičů z Petřkovic,
kteří nabízeli stříkačku k prodeji za 4500 Kč. Další výzbroj a výstroj byla pořízena za
5800 Kč u p. Reichmanna v Mor. Ostravě. Jelikož nebyla jiná možnost, stříkačka byla
umístěna po stodolách. Až v roce 1934 došlo ke zhotovení plánu hasičského
skladiště stavitelem panem Murisem z Ludgeřovic. Ihned se začalo s výstavbou a 29.
července 1934 došlo panem farářem Foltou k vysvěcení tohoto objektu. Náklady na
tuto potřebnou stavbu si vyžádaly částku 4316 Kč.
A v případě požáru nebo cvičení se o převoz staral pan Engel Olšák. A tak se stalo,
že v roce 1935 hořelo v Ludgeřovicích. Co to vlastně bylo? Jak si starší občané
vzpomínají, byl tam dvůr, říkalo se mu Dominium a vedoucím tam byl adjutant List.
Tam došlo k velkému požáru. Zúčastnilo se několik sborů.Jaké však bylo překvapení,
že k hašení se mezi prvními dostavili vrablovečtí hasiči a jako odměnu obdrželi od
pana Lista pochvalu a 100,- Kč.
Aby se zvýšila kulturní činnost na Vrablovci, zakoupili hasiči divadelní kulisy a
ochotníci hráli dvakrát do roku představení. Divadla se hrála ve škole u p. Piskaly.
Aby návštěvníci měli kde sedět, provedlo se po celém Vrablovci půjčení židlí, kde si
každý svoje židle pod sedadlem podepsal.
Letní slavnosti a zábavy také přispívaly finančně do pokladny. Po celé vesnici se
prováděla sbírka, co kdo měl. Mouka, vajíčka, cukr a další. Pak se napekly koláče na
různé akce. Takto se vyvíjela činnost hasičů až do roku 1938, kdy jsme byli připojeni
k Německu.
Po roce 1945 se tato aktivní činnost hasičů obnovila a pokračovala ve šlépějích
svých předků. Dále rozšířila své aktivity na úseku mladých požárníků a působení žen
na úseku požární ochrany. Na okresním výboru jsme měli své zastoupení na všech
úsecích. Proto naši práci velice hodnotili na všech soutěžích v rámci okresu.
Je potřeba říci, že veškeré úspěchy dojdou v zapomenutí a nezbude ani památka.
Škoda, že se nepovedl záměr zajistit pro budoucnost a vzpomínku pro další
generace „ Floriánský vrablovecký hasičský prapor“, který by byl uložený na
Obecním úřadě pro slavnostní příležitosti.
Závěrem chci zmínit skutečnost, že v roce 2004 Obecní úřad ukončil aktivní činnost
hasičů a z hasičské zbrojnice, která se přestavěla, se stal „Společenský dům“ pro
všechny občany Vrablovce.
Evald Jurček, 60 let členem hasičů

Ludgeřovičtí zahrádkáři budou slavit 45 let činnosti
Základní organizace Českého (původně Československého) zahrádkářského svazu
v Ludgeřovicích vznikla 1.4.1962. V té době bylo na našich zahradách poměrně málo
ovocných stromů, zato hodně brambor, řepy, zelí a trávy pro dobytek. Zahrady
vydatně pomáhaly živit nejen lidi, ale také domácí zvířectvo, tj. slepice, kačeny, husy,
králíky, kozy, prasata. Okrasné zahrady v současném pojetí prakticky neexistovaly.
Ovocné stromy na moderních šlechtěných podnožích se teprve začínaly prosazovat.
Dnes vypadá většina zahrad úplně jinak, pěstuje se na nich podstatně méně ovoce
a zeleniny, často převažují výsadby okrasných stromů, keřů, květin, sekačkami
udržovaných travnatých ploch, altány, bazény apod. Aktivity členů zahrádkářského
svazu (zahrádkářů) vždy byly a jsou svázány s proměnami našich zahrad. V prvních
letech se věnovali zejména zavedení moderních podnoží a odrůd ovocných stromů a
keřů, novým postupům pěstování, hnojení, ošetřování proti škůdcům, skladování atd.
Vyměňovali si zkušenosti, na přednáškách předních odborníků hledali nové
poznatky, informace sbírali na exkurzích a zájezdech u úspěšných pěstitelů po celé
republice. Výsledky se dostavily. Postupně se začalo sklízet stále více ovoce a nastal
problém s jeho rozumným využitím. Do módy přišel ovocný, zejména jablečný mošt.
V roce 1972 proto zahrádkáři dali v ulici U Statku dohromady svépomocí moštárnu,
která funguje dodnes, tj. už 35 let. Je v současnosti vybavena výkonným zařízením –
drtičem a hydraulickým
lisem. Za hodinu
dvoučlenná obsluha
zpracuje, tj. nadrtí a
vylisuje asi 200kg ovoce.
Moštárna každoročně
zahajuje činnost ve druhé
polovině srpna a končí
před Dušičkami, zpravidla
se moštuje vždy v sobotu
odpoledne. Služeb
moštárny využívají
pěstitelé z Ludgeřovic a
z okolních obcí. Podle
statistiky vedené od
samého počátku panem
Antonínem Kuboškem
moštárna za dobu své
existence zpracovala 287,5 tun ovoce, v drtivé většině jablek.
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Čísla v tabulce vypovídají jednak o tom, jaká byla v tom kterém roce úroda jablek,
jednak o tom, že zájem o moštováni ovoce v posledních letech mírně klesá – asi
v důsledku široké nabídly ovoce a ovocných nápojů v supermarketech. Pěstování
ovoce a zeleniny pomalu přestává být hlavním středobodem aktivit zahrádkářů.
Zvyšuje se jejich zájem o okrasné dřeviny a květiny a v poslední době např. o
pěstování vinné révy. Na zájezdy a exkurze už nejezdí k pěstitelům ovoce, ale do
zahradnických podniků produkujících okrasné stromy, keře, květiny a také k vinařům.
I když práce na zahradě je v současnosti zajímavá pro méně lidí, zejména mladých,
než tomu bylo před 45 lety, zahrádkáři jsou stále aktivním a životaschopným
spolkem. Nedbají, že je poměrně často slyšet názory, že nejlepší zahrádka je celá
vydlážděná, že tu není potřeba ani sekat. Usilovně své zahrádky zvelebují, pečlivě
udržují spolkový areál v ulici U Statku, provozují tam moštárnu, každoročně pořádají
burzu výpěstků, soutěžní odpoledne pro děti, setkání u táboráku apod. V současnosti
mají 77 členů.
Do nového roku přejí zahrádkáři všem občanům Ludgeřovic zdraví, štěstí,
pohodu, na zahrádkách pak úspěchy v pěstování, to správné zahradnické
počasí s dostatkem sluníčka i vláhy, ale žádné slimáky ani mšice, plísně,
virózy, vichry, kroupy a podobné neřády.
Z pověření výboru zahrádkářů AV.
Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje následující příspěvky :
Usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného
dne 6.11.2006 ve společenském sále Obecního domu v Ludgeřovicích
Z jednání obecní rady OR 1 dne 20.11.2006 (hlavní body), OR 2 dne 4.12.2006
(hlavní body)
Poděkování za důvěru ve volbách do zastupitelstva a PF 2007:
- členové MO ČSSD v Ludgeřovicích a zastupitelé zvolení za ČSSD,
- SNK ED (Mgr. Petr Kolarz),
- MS ODS Ludgeřovice,
- MO KDU-ČSL

Informace občanům o změnách právních předpisů pro územní plánování a stavební
řád (Josef Stařinský)
Informace o ukončení platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
(Vlasta Bortlíková)
Vážení občané... V roce 2007 uběhne 100 let od vysvěcení chrámu sv. Mikuláše
(Ing. Petr Baránek)
I have a dream (Česky „mám sen“) (David Lange)
Zápis do 1. tříd ve školním roce 2006-2007 (Mgr. Helena Pipreková)
Jak se činí senioři na Vrablovci (EJ – Vrablovec)
Mateřská škola na Hlučínské ulici (Hana Žídková)
PF 2007:
- Základní a mateřská škola Ludgeřovice,
- TJ Ludgeřovice
Upozornění na povinnost nechat trvale označit psa mikročipem
Stanovení termínů svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů (Mgr. Daniel
Havlík)
Poradna SOS (Petra Vaňková)
O sokolství v Ludgeřovicích, ale i všeobecně (Jindřich Smolka)
Museum Hlučínska – informace o aktivitách v roce 2007
Reklamy:
- Cestovní kanceláře Maxner,
- AA+ STAVEBNINY,
- Lyžování InfoČesko.cz.
A. Vjačka

A. Vjačka

