Ludgeřovický zpravodaj – květen 2007
Programové prohlášení Rady obce Ludgeřovice pro volební období 2006-2010
Toto programové prohlášení je průsečíkem programů všech volebních stran
v Zastupitelstvu obce a zejména pak stran zastoupených v Radě obce Ludgeřovice.
Rada obce Ludgeřovice, jejíž mandát vznikl na ustavujícím zasedání Zastupitelstva
obce dne 6.11.2006, si je vědoma skutečnosti, že některé problémy týkající se obce
představují dlouhodobý proces a jejich řešení není možno zvládnout pouze v tomto
čtyřletém volebním období. Naším přáním a ambicí je, aby vedení obce, které vzejde
z příštích komunálních voleb v roce 2010, mohlo bez potíží navázat na námi
vytvořené základy.

Průběžné a dlouhodobé cíle a projekty
Oblast dopravy
-

rozšíření ulice Vrablovecká pro bezproblémové zajištění dopravy mezi
Ludgeřovicemi a Vrablovcem
pokračovat v údržbě a rekonstrukcích dalších komunikací a chodníků
celkové řešení dopravy vedoucí přes Ludgeřovice, zejména řešení situace
okolo dálničního přivaděče

Oblast územního plánování a rozvoje obce
-

zpracování nového územního plánu obce v souladu s novým stavebním
zákonem
postupné kroky vedoucí k realizaci výstavby splaškové kanalizace
řešení centra obce na tzv. „Menšíkové louce“ s důrazem na výstavbu centra
služeb pro naše občany
získávání pozemků pro bytovou výstavbu od Pozemkového fondu ČR,
případně od soukromých subjektů
vybudování cyklostezky přes Ludgeřovice s napojením na cyklostezky
v regionu Hlučínska

Oblast školství
-

postupná rekonstrukce budov základní školy, snížení jejich energetické
náročnosti
dokončení a modernizace školního hřiště v areálu ZŠ Ludgeřovice
řešení přístavby budovy dolní mateřské školy za účelem udržení stávající
kapacity

Oblast kultury a propagace obce
-

pokračování ve spolupráci s družebními městy a obcemi Visegrádské čtyřky –
Tisovcem, Nowym Žmigródem a Putnokem
oprava sálu a zázemí v Obecním domě pro důstojné pořádání kulturních akcí

Oblast sportu a využití volného času

-

podporovat aktivity, spolky, organizace a hnutí v obci, jejich činnost na úrovni
zájmové, společenské, kulturní i sportovní

Oblast financí
-

zapojení finančních zdrojů (dotační tituly, strukturální fondy) do financování
obce, zpracování projektů využitelných pro čerpání finančních prostředků
z fondů EU

Cíle pro rok 2007
Oblast dopravy
-

úprava světelné signalizace na křižovatce komunikací stará a nová Hlučínská
úprava a zlepšení dopravního značení v obci

Oblast bezpečnosti obce a občanů
-

zařazení zásahové jednotky hasičů do kategorie JPO III
zajištění častější hlídkové činnosti Policie ČR na území obce

Oblast školství
-

zahájení rekonstrukce budov základní školy
zpracování projektové dokumentace pro přístavbu dolní mateřské školy na
ulici Hlučínská
dokončení úprav a kolaudace školního hřiště v areálu ZŠ Ludgeřovice

Oblast kultury, sportu a propagace obce
-

aktivní účast na oslavách 100 let Chrámu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích
částečná rekonstrukce oken a dveří v Obecním domě
kolaudace sportovního hřiště na Vrablovci
uzavření smlouvy s Českou Regionální Televizí – možnost propagace obce na
internetové TV Hlučínska www.hlucinsko.tv

Oblast obecní samosprávy a informovanosti
-

změna jednacího řádu Zastupitelstva obce – právo občanů se vyjadřovat
k jednotlivým bodům jednání
zkvalitnění Ludgeřovického zpravodaje, měsíční periodicita
zkvalitnění webových stránek obce
aktivnější zapojení občanů při řešení obecních záležitostí – využití anket,
diskusního fóra

MUDr. Petr Bělan
Mgr. Daniel Havlík

MUDr. Taťána Kačmařová
Marcela Košáková
Mgr. Helena Pipreková
Vážení spoluobčané
je zde jaro a s ním také zpěv ptáků, rozkvetlé zahrady a louky, pohodová odpoledne
a večery venku při grilování všeho, co si jen člověk ve své představivosti vymyslí.
Určitě se těšíte na představu posezení s přáteli. Chtěl bych z tohoto místa ústy
všech, kteří si rádi vychutnávají tímto způsobem víkendy a o něco poprosit.
K víkendové pohodě patří také klid. Prosím proto všechny „víkendové údržbáře“
svých zahrádek o respektování tohoto klidu. Není nic horšího, než v nedělní
podvečer poslouchat „řev“ motorové pily nebo sekačky. Skutečně není možné si
naplánovat práci tak, abychom vše stihli například v páteční podvečer nebo v sobotu
dopoledne? Zkusme být více ohleduplní jeden k druhému a respektovat alespoň
nedělní den jako opravdový den klidu (ještě lépe by bylo, kdyby to platilo i pro
sobotní podvečer).
Mnoho občanů ne mne ptalo, proč jsme přestěhovali kontejnery na plast, papír a sklo
z místa pod samoobsluhou u kostela na parkoviště vedle obchodu. Asi všichni víte,
že 2.3.2007 došlo k požáru dvou plastových kontejnerů pod samoobsluhou. Naši
hasiči reagovali velmi rychle a jistě, proto nedošlo k téměř žádným dalším škodám.
Bohužel, přímo nad místem požáru je skladovací prostor pro tlakové láhve se
zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (propan-butan). Z Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje jsme dostali po požáru upozornění na nutnost
přemístění plastových kontejnerů vzhledem ke skutečnosti, že ve vzdálenosti do 3
metrů od obvodové konstrukce skladu nesmí stát žádné hořlavé látky. Pokud bychom
to neučinili, porušujeme tím povinnosti stanovené v zákoně o požární ochraně a
hrozila by nám pokuta až do výše 500 000,- Kč.
Jistě jste si všimli, že u autobusových zastávek U kostela se objevily čtyři nové
betonové truhlíky. Chceme i tímto způsobem alespoň trošičku zkrášlit vzhled obce.
Paní Branková nám slíbila, že tyto truhlíky ve své režii obsadí květinami a bude je
udržovat stále pěkné. Za tento počin jí velmi pěkně děkujeme a věříme, že to ocení i
všichni kolemjdoucí nebo projíždějící občané. Jen doufám, že se bude skutečně
pořád na co dívat a truhlíky se nestanou terčem vandalů ...
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce
Ptáte se? Odpovídáme…
Dnes bych chtěl reagovat na dotazy občanů, co se dělo v obci v uplynulém měsíci,
které největší akce byly financovány. Proto Vám překládám stručný výčet větších
akcí včetně jejich vyúčtování…
Asi jste si všimli, že podél ulice Hlučínská byly vykáceny některé stromy. Jednalo se
o čtveřici stromů od zatáčky naproti bývalého statku až před bývalou prodejnu
Wippler, dále o strom téměř naproti Obecního domu a navíc byly skáceny dva stromy
nad novou hlučínskou cestou. Byly to stromy neperspektivní, určené ke skácení již
dříve, v případě stromu u Obecního domu šlo o havarijní stav (strom byl v minulosti
stažen v koruně ocelovými lany proti rozštěpení a tato lana nyní začala povolovat,
hrozilo zřícení části stromu na vozovku). Celkové náklady na skácení včetně úklidu a
odvozu dřeva a větví činily 134 571,-Kč.

Havarijní stav bylo nutno řešit i v případě plochých částí střechy Obecního domu nad
kuchyní a vinárnou. Při poslední sněhové nadílce došlo při tání k masivnímu zatékání
vody přes již zcela nefunkční izolaci. Proto bylo tato izolace zcela vyměněna i
s oplechováním. Náklady činily 138 694,-Kč.
Ti, kteří chodí na hřiště nebo kolem něj, si určitě všimli úprav břehů potoka za
tribunou. Břehy byly zpevněny lomovým kamenem, zároveň byla zcela
zrekonstruována kanalizace dešťové vody z objektu tribuny a upravena výusť
kanalizace ze strany od panelového domu. Zde činily náklady 154 120,-Kč.
Vyčísleny byly také celkové náklady na zimní údržbu komunikací. Zima k nám byla
tentokrát velmi milosrdná. Celkové náklady na posypový materiál, odhrnování sněhu,
posyp komunikací i následný jarní úklid cest činily 181 849,-Kč.
Průběžně se udržuje a opravuje rovněž veřejné osvětlení. Zejména větrné dny dávaly
osvětlení pořádně zabrat, občas došlo k výpadku celých částí ulic (zejména Na
Návsi). Výpadky se dařilo průběžně opravovat, několikrát bylo nutno přikročit
k výměně částí vedení. Náklady se vyčíslují průběžně, jen pro představu, za loňský
rok jsme zaplatili celkem 509 126,-Kč (v této částce je zahrnuta rovněž instalace
vánoční výzdoby).
V současné době jsou v plném proudu opravy výtluků a děr na místních
komunikacích (psáno 23.4.2007), chystají se opravy povrchů některých cest. Zde
zatím náklady nelze vyčíslit, rozsah opravených ploch bude teprve upřesněn a o
nákladech Vás budu informovat v některém z příštích čísel.
Mgr. Daniel Havlík
Ohodnocení práce
Každý z nás chodil do školy, a tak ani nevnímá, že zde pracuje spousta lidí, kteří
vytvářejí atmosféru a příjemné zázemí školy. Den učitelů nevešel v povědomí občanů
natolik, že by se o něm mluvilo na veřejnosti, ale učitelská veřejnost ho oslavuje a
pamatuje se na tuto událost i v nadřízených institucích. Každým rokem je ohodnocen
jeden z pedagogů v Hlučíně a této oslavy se zúčastňuje i starosta obce. Tak tomu
bylo i letos a vyznamenanou se stala za vynikající dlouholeté pracovní
výsledky Mgr. Marie Schmidtová. I touto cestou jí chceme poblahopřát do dalších
let náročné práce.
Mgr. Helena Pipreková

Děti po zimě opět začaly cvičit
Článek je koncipován jako úvaha mé osoby o vývoji událostí v posledních
měsících.
Tak jako každý rok, jen co zima dořekne poslední slovo, začínají se
scházet mladí hasiči, aby se připravili na jarní kola požárního
sportu. Možná pro někoho rutina, tak to přece má být. Ale ten, kdo
někdy kočíroval houf malých dětí mi dá jistě za pravdu, že o rutinu
se opravdu nejedná. V naší obci se mladým hasičům věnují hlavně
Jiří Mučka, Tomáš Bielan a Lucie Knězů. V případně nutnosti
pochopitelně vždy požádají ostatní členy SDH o pomoc. Tito lidé
absolvovali kurz vedoucích instruktorů mládeže v Ústřední hasičské škole v Jánských
Koupelích. Zde se naučili základy pedagogiky, psychologie dětí, zdravovědy,

technické pravidla disciplín a další. Takže mávnutím proutku jsme z nich opravdu
vedoucí neudělali. Co mi však leží na srdci je nedocenění jejich práce. A tuto
skutečnost jsem si i já uvědomil teprve teď. Na to jen díky vývoji pár událostí
v minulých měsících.
Všechno začalo na internetových stránkách, na kterých jsem četl článek velitele
JSDH jedné nejmenované obce. V něm si stěžoval, že splňovat výjezd do 5 minut od
vyhlášení poplachu je při počtu 12 lidí v jeho jednotce neúnosné. Navíc podotkl, že
na výjezd spěchají členové, kteří už bydlí v jiných obcích, ale jsou stále členy této
zmíněné jednotky. Z dalšího zdroje jsem zjistil, že tato situace by mohla být řešena
sloučením s další jednotkou v jeden jediný celek. To co mě ale zaráží je fakt, že od
konce 90. let tam úplně vymizela práce s dětmi a mládeží. Ano, to se pak dobře
argumentuje, že vše leží na 12 lidech, když není základna vybudovaná z řad
dorostenců a jednotka se tak nedoplňuje. Početní stav v jednotce je určen zákonem,
ale jedná se o stav minimální. Navíc členství v jednotce nestojí obec prakticky nic.
Proto se preferuje co možná největší počet členů.
Když tedy toto aplikuji na naší jednotku, byť JPO 5 , můžu říct, že v ní mám 19 členů
a tudíž obrovských předpoklad toho, že jsem schopen vyjíždět 24 hodin denně, i
když nemusím, protože mám větší pravděpodobnost, že se vždycky někdo najde,
kdo je zrovna doma. A proč má naše jednotka nyní 19 členů a příští rok se zase
rozroste? Odpověď naleznete v úvodu mého článku. Protože do jednotky dospívají
další a další hasiči dorostenci, kteří přecházejí v muže. A odsud tedy pramení ty
zásluhy všech členů, kteří kdy vedli a vedou kolektiv mladých hasičů.
Rovněž další zajímavým námětem jsou nové hasičské automobilové cisterny, které
pořizují ostatní jednotky v okolí. Ale opět se tím dostáváme do horizontu předešlého
problému. Kdo s nimi bude jezdit? Krásná atrakce , určitě každý auta pochválí. Co to
ale znamená pro mě? Je to jen stará jednotka s novým vozem. Navíc s tím rozdílem,
že když někdo investuje miliony a výsledkem toho bude, že jednotka nemá nikoho
v kritických denních dobách pro výjezd, tak vás v podstatě asi uškrtí, až to zjistí. Teď
nemám za cíl hanobit jednotky, ale spíše nabídnout jim něco k zamyšlení, dokud je
ještě čas. Práce s děti a mládeži je základem každého sboru . A je třeba toto nastolit,
dokud je čas.
V posledním roce sleduji úžasný trend. Všechny jednotky v okolí, včetně té naši,
šlapou, co se týká vybavenosti, pilně nahoru. Je dobře, že obecní úřady jim v tomto
jdou naproti. Co se týká naší jednotky, také nezůstáváme v pozadí. S nákupy
nutných prostředků pro hasiče se započalo už pod bývalých vedením dřívějšího
pana starosty a nové vedení zatím navázalo na jeho práci. Také cisterna, jak
s odstupem času mohu hodnotit, se koupila za pět minut dvanáct, protože bez ni už
bychom byli teď ztraceni úplně kdesi dole. V posledních měsících jsme povoláváni
velice často a také děti k nám toto vozítko přilákalo nespočet.
Těmito událostmi se mi otevřel dosud skrytý význam vedení dětí k požárnímu sportu.
Jak tedy říkám, hasiči mohou nakupovat potřebné vybavení, ale na oplátku by se
měly věnovat dětem, aby měli také své následovníky.
Proto ze své pozice pisatele do tohoto zpravodaje projevuji veřejné uznání
lidem, kteří se zasloužili o výchovu mladých hasičů v Ludgeřovicích. Můžete
mít nové cisterny, výbavu, vše se dá koupit. Ale nikdy si nekoupíte ty „blázny“,
kteří každou chvilkou svého života žijí hasičinou.
David Lange , člen JSDH a OZ Ludgeřovice

O stavění chrámu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích
Budova chrámu byla vystavěna, vezmeme-li v úvahu tehdejší technické možnosti, za
až neuvěřitelně krátkou dobu:
-

dne 25.6.1906 byla stavba kostela zahájena přípravou staveniště a likvidací
původního hřbitova,

-

dne 15. 8.1906 byl položen a posvěcen základní kámen kostela,

-

dne 18.11.1907 byla hrubá stavba dokončena a kostel byl posvěcen.

Na stavbě se vše dělalo ručně, veškerá doprava materiálů byla odkázána na koňské
povozy, na stavbě se pak materiál přenášel a po lešení vynášel na zádech nebo
vytahoval ručně kladkami. Velmi náročné na zručnost dělníků a na čas bylo stavění
dřevěných lešení a krovů střechy a věže. Kolem celé budovy stavěného kostela bylo
nutné zvenku postupně postavit cca 12 pater lešení, kolem věže nejméně dvakrát
tolik. Mnohem složitější však bylo stavění lešení uvnitř kostela. Musel se jím vyplnit
celý vnitřní prostor chrámu a nahoře zakončit bedněním vytvarovaným přesně podle
stavěných gotických kleneb a žeber na nich. Zedníci museli pracovat nesmírně
pečlivě, aby tvarově složité venkovní i vnitřní líce zdiva byly dokonalé, protože
spárované zdivo je přímo fasádou budovy, nic se nedalo napravovat např. omítkou.

Půdorys kostela má tvar kříže, podélná osa je orientována ve směru východ – západ,
hlavní oltář je na západním konci. V podélné ose je budova dlouhá 54,5m, šířka lodi
kostela je 15,3m, v nejširším místě pak 27,3m. Vrcholy gotických oken jsou ve výšce
17m nad podlahou, vrcholy gotických kleneb pak ve výšce 22m, hřeben střechy ve
výšce 33m, zdivo na hlavní věži sahá do výšky 42m, vrchol kříže na věži je 73m
vysoko. Kostel podle projektu pojme až 2200 návštěvníků.
Na stavbu kostela bylo spotřebováno celkem cca 9950m3 materiálů o celkové váze
16000 tun, které zaplnily celkem 5400 těžkých koňských povozů. Stavba

spotřebovala např. 3 miliony cihel, několikrát ostře pálených v cca 20 různých
tvarových a povrchových modifikacích, většinou dovážených z hlučínské cihelny. Na
lešení bylo potřeba 2500m3 dřeva, většinou z farského lesa.
Stavba trvala 400 pracovních dnů, z toho přibl. 100 dnů základy, střechy, likvidace
lešení, dlažby, dokončovací práce, 300 pracovních dnů zdění zdiva a stavění lešení.
Na stavbě pracovalo 300 dělníků, z toho 90 zedníků (přibl. 90 zedníků + 180
pomocníků + 30 tesařů a jejich pomocníků). Denně muselo na stavbu přijet 14
povozů s materiálem (5400 povozů/400 dnů). V průměru denně zedníci vyzdili 10000
cihel, tj. každý 111 cihel, každý zedník denně typicky vyzdil jednu vrstvu cihel na
2,8m délky zdi tlusté 1 metr. Každý pomocník musel denně v průměru připravit (např.
namíchat maltu) a po lešení vynést 200 až 300kg materiálů. Každý kousek materiálu,
celkem 16000 tun, se musel vynést po lešení nebo ručně vytáhnout na kladce
v průměru do výšky 15 metrů.
Všichni, kteří se stavby kostela zúčastnili si za svou těžkou a perfektně odvedenou
práci zaslouží náš obdiv.
A. Vjačka
Farnost slaví
Brzy oslavíme sto let od chvíle, kdy byl v naší farnosti vystavěn a vysvěcen chrám sv.
Mikuláše. Takové výročí je velkou radostí a slávou pro celou farnost a farníci se při ní
náležitě baví.
Z toho důvodu v pátek 16.2. v sále Obecního domu v Ludgeřovicích proběhl vůbec
první farní ples. Za doprovodu hudební skupiny Smolaři protančilo celý večer téměř
150 farníků od 15 do 150 let. Přivítali jsme i vzácného hosta, Mons. Františeka
Václava Lobkowicze, biskupa Ostravsko-Opavské diecéze.
Někdo si užíval rozhovorů s přáteli, jiní tancovali, tancovali a tancovali. Horlivé
tanečníky v tanci zbrzdila jen žízeň a prodej lístků do tomboly. Tombola byla
skutečně velmi pestrá. Od televize přes DVD přehrávač, jízdní kolo, ke květinám,
skleničkám, žebříku a demižonku vína byla o půlnoci rozdána spousta výher, proto
se prosím nezlobte, že jsem právě tu vaši neuvedl.
Jenže pravá radost se dá prožít nejen na plese, ale také a především na duchovní
obnově, kterou vede otec Lev Eliáš, OFMCap. Každé prvé pondělí v měsíci se na
faře schází skupinka zájemců, a pod jeho vedením se noří do svého nitra a posiluje
svého ducha.
Aby radost z výročí nezůstala jen u nás, poslali jsme ji do světa. V neděli 18.3. stál u
našeho kostela žlutý vůz a v kostele tři kamery. TV Noe, televize dobrých zpráv
vysílala z našeho kostela do celého světa přímý přenos mše svaté. Ovčák
s ministranty byli skvělí, také schola a náš varhaník pan Petr Münster podali bravurní
výkon.
Do konce školního roku nás čeká jubilejní soutěž: děti si vylosují otázky a budou plnit
různé soutěžní úkoly. Více o této soutěži na farních internetových stránkách
www.farnostludgerovice.net.
Jubilejní rok je teprve na počátku, většina akcí nás ještě čeká. V dubnu se vyšplháme
do vyšších pater kostela a poslechneme si přednášku o jeho stavbě. Následující
měsíce budou ve znamení hudby: Janáčkův máj a koncert skupiny Paprsky.
O prázdninách plánujeme pouť ke sv. Antonínovi na Blatnické Hoře a ke hrobu P.
Antonína Dominika a P. Antonína Šuránka do Ostrožské Lhoty. Většina farníků

vděčně vzpomíná na jejich požehnané působení v naší farnosti. Pak bude dětský
den se spoustou překvapení pro naše nejmenší.
Konec prázdnin bude laděn do tónů našich krásných varhan a chrám se rozzvučí
také malebnými hlasy schol.
Oslavy vyvrcholí v sobotu 17. listopadu slavnostní mší svatou s otcem biskupem,
který předá ceny vítězům jubilejní soutěže. Slavnostní mši odvysílá TV Noe.
V prosinci možná přijde i Mikuláš.
Nezbývá než vám popřát příjemný jubilejní rok. Těšíme se na vás na připravovaných
akcích.
váš Kohoutek
Vzpomínáme na našeho rodáka
Oni ale vycestovali a kázali všude. Pán stál při nich a posílil jejich zvěstování přes
znamení, která seslal. (Mk 16,20)
P. Prof. Dr. Dr. Eduard Kroker, SVD
(* 2.3.1913 – 32-34-38-38 - † 30.3.2007)
Brzy ráno dnešního dne byl P. Kroker ještě dobré nálady a vzal si svou snídani
k sobě. Když ošetřovatelka krátce před osmou hodinou chtěla uklidit nádobí, ležel
pokojně zesnulý v Pánu na svém loži. Po dlouhém, Bohu odevzdaném a bohatě
naplněném životě odešel v největším klidu ke svému nebeskému otci, kterého tak
zbožňoval.
P. Kroker se narodil 2. března 1913 v Ludgeřovicích, dříve okr. Ratiboř v hlučínském
kraji. V Heiligkreuz/Neissee udělal maturitu a nastoupil pak do Noviciátu v St. Gabriel
ve Vídni, kde také studoval filozofii. Teologii studoval v Římě, kde byl v roce 1938
vysvěcen na kněze. Odtamtud vedla jeho cesta na FU-Jen Univerzitu v Pekingu na
jazyková studia a přednášky. P. Kroker studoval práva na jezujitské univerzitě Aurora
v Shanghaji a ukončil svá právnická studia v r. 1950 – 51 ve Freiburgu doktorátem.
Následovala druhá promoce v Zurichu, specializovaná na sinologii – vědní obor,
zabývající se čínským jazykem, literaturou, dějinami, kulturou. Od r. 1951 do r. 1960
byl profesorem práva a sociální filozofie na Nanzan – univerzitě v Nagoya
v Japonsku. „Nikde člověku nepřichází bytí v přítomnosti tak naléhavé k uvědomění
jako v japonském světě,“ tak popisuje své poznání z této doby, v tomto jemu vlastním
stylu filozofa. V roce 1960 začal vztah P. Krokra ke Kınigsteinu. Stal se tam
profesorem filozofie na tamější filozoficko-teologické fakultě. Třikrát byl jejím
rektorem a až do svých 65 let byl ředitelem tamtéž sídlící Ostakademie a vedoucím
katolického institutu pro zákazníky z východu. Paralelně s touto činností převzal
přednášky pro východoasijské právo na Universitě Franfurt a pro filozofii na
Univerzitě Mainz. R. 1976 následovalo zvolení čestným profesorem na Universitě J.
W. Goethe ve Frankfurtu. Až do pozdního věku držel přednášky, které byly vždy
hojně navštěvované. V r. 1980 byl P. Kroker spoluzakladatelem Königsteinerského
Fóra, které také dlouho vedl (až do r. 2003). Jednalo se o řadu přednášek (11
přednášek ročně), které byly drženy významnými profesory k tématům filozofie,
etiky, vzdělání a hospodářství. Za svoje životní dílo byl v r. 1991 vyznamenán Křížem
za zásluhy pro Spolkovou republiku. V r. 2003 obdržel čestné občanství města
Königstein. Je nutno poukázat na to, že z pera vědce, jakým byl P. Kroker, vyšly
četné publikace.
Filozoficko-vědecká práce je jedna stránka jeho života, druhá, která je s ní
neslučitelně spojena, je láska a oddanost kultuře Dálného východu. Na více než 17

let jsou spočítány jeho pobyty v Asii, mimo jiné v Tibetu. Nesmí být ale zapomenuto,
že v každém jeho působení byl knězem a misionářem. Vždy se snažil své křesťanské
přesvědčení přenést do svého myšlení, výzkumu a učení. Nikdy se nestyděl ani před
nábožensky skeptickým, víře vzdáleným publikem, zastávat svá stanoviska založená
na hluboké víře.
Při pohřební řeči u příležitosti úmrtí Prof. Dr. Dr. Jánosi řekl P. Kroker to, co ho při
pohledu do tváře vlastní smrti ranilo: „Smrt přijde jako zloděj v noci, nepředvídaně se
vkrade do života ...
Subitanea mors ceiricorum sors... Modleme se za naše milé zemřelé... om mourra
seull... Modleme se také za nás samotné, za šťastnou hodinu smrti.“ Jeho motlitba
byla vyslyšena. Mohl v míru odejít a může nyní v míru odpočívat.
Zádušní mši (Reguiem) jsme slavili ve čtvrtek 5. dubna 2007 v 10.00 hodin ve farním
kostele sv. Marie v Königstein v Taurus, následně jsme vyprovodili P. Krokra k místu
jeho posledního odpočinku na čestný hřbitov města Königstein.
P. Fabian Conrad, SVD, Rektor
Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje následující příspěvky :
Pozvání na setkání jubilantů obce Ludgeřovice ve věku 80 let a více.
Pozvání na vítání dětí.
Charitní tábor Hlučínská se vrací ( o chystaném stanovém táboře pro děti
v Žimrovicích.
Hrajeme si na malíře (Jana Baránková).
Jubilanti (seznam občanů, kteří v březnu a dubnu slavili své životní jubileum).
Vážení přátelé – zahrádkáři (Bruno Drobík).
SOS radí a informuje (Petra Vaňková).
Pozvánka na koncert XXXII Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj
v chrámu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.
Reklamy:
-

čerpací stanice oil TEAM,

-

SMP Severomoravská plynárenská,

-

CK Maxner,

-

Šarm – salon pro psy,

-

Čalounictví Pěntka.
A. Vjačka

