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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přestože léto a prázdniny jsou většinou časem odpočinku, v naší obci je tomu často právě naopak. V neděli 9. 7. 2017 jsme otevřeli spolu s Římskokatolickou farností
Ludgeřovice nově zrekonstruovanou část tzv. Farské cesty mezi velkou křižovatkou
u kostela a mysliveckou chatou Ostříž. Tato rekonstrukce byla plánována již mnoho
let, vše však záviselo na předání této cesty zpět do majetku naší farnosti. Musím
skutečně poděkovat zástupcům farnosti, zejména pak panu faráři Mgr. Václavu Koloničnému a jáhnovi Mgr. Zdeňkovi Uhrovi i právníkům JUDr. Milanovi Čichoňovi a Mgr. Romanu Krakovkovi za skvělou spolupráci a vstřícnost při řešení právních
náležitostí nezbytných pro realizaci akce. Dodavatelem stavby byla společnost Stavby Škrobánek s.r.o. a celková částka vynaložená na rekonstrukci této části Farské
cesty činila 1 389 080,– Kč, přičemž velkou část financí „spolykalo“ odstranění
všech starých cihel, dlaždic, střešních tašek i dalších návozů, které tam byly dovezeny za minulá desetiletí. Současně s obecní částí rekonstrukce zde také Římskokatolická farnost Ludgeřovice vytvořila podmínky pro vznik tzv. Křížové cesty, jejímž
základem je nádherná socha sv. Františka. Ještě letos počítáme s opravou druhé části
této cesty od myslivecké
chaty Ostříž až po Vrablovec, na kterou bude
položena nová asfaltová
vrstva. Ani to však ještě
není vše, neboť máme
v rámci Operačního programu životní prostředí
2014 – 2020 podánu žádost o dotaci na výsadbu
dřevin v extravilánu obce
Ludgeřovice, jejíž součástí je plánována podél
této cesty výsadba stromů typických pro naši
oblast – lip velkolistých,
doplněných keři rybízu
alpského a růže šípkové. Tato zeleň by měla být ještě doplněna několika odpočinkovými lavičkami. Věřím, že se z Farské cesty stane skutečná odpočinková zóna.
V minulých dnech jsme intenzivně řešili s vedením Dopravního podniku Ostrava Oznámení o demontáži automatu pro výdej jízdenek na zastávce Ludgeřovice-Kostel. DP Ostrava v souladu s konceptem Smart city a smart region – Nová
šance pro Ostravu a Moravskoslezský kraj postupně činí kroky k postupné úplné
elektronizaci jízdného a odbavování cestujících. Záměrem je k 1. 1. 2019 zcela
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zrušit prodej papírových jízdenek a plně přejít ve vozidlech MHD na platbu tzv.
elektronickou peněženkou ODISKy nebo bezkontaktní platební kartou, případně
formou SMS zpráv. V rámci postupného útlumu prodeje mělo dojít k demontáži
tohoto automatu již v srpnu 2017, nyní je termín posunut na listopad 2017. Jen pro
zajímavost, v daném automatu se prodá měsíčně průměrně 1 650 jízdenek a jiná
možnost koupit si papírovou jízdenku v naší obci není. Postup společně koordinujeme s vedením města Hlučína, kde by navíc mělo dojít ke zrušení možnosti koupit
si dlouhodobé jízdenky (tzv. měsíčníky). Budeme se snažit termín demontáže ještě
odsunout, zda se nám to však podaří, není jisté. O případné změně Vás budu pochopitelně informovat.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce

KULTURA
Kalendář akcí
25. 8. 2017	Loučení s létem – opékání – akce Klubu důchodců Ludgeřovice
(areál moštárny)
2. 9. 2017	Soutěže TFA mladého hasiče a FIREFIGHTERS CHALLENGE
(Menšíkové louka)
6. 9. 2017	Hlučínský krmáš v Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
13. 9. 2017
Zasedání zastupitelstva obce (sál Obecního domu)
16. 9. 2017	Pohádkový les – akce Klubu Vrabčáci a ČČK Vrablovec (les u Ostříže)
24. 9. 2017
Putování po kapličkách

Letní slavnost Obce Ludgeřovice
17. června této už tradiční akci letos vůbec nepřálo počasí, bylo jen 12 ºC, zataženo,
poprchávalo. Naštěstí nepršelo. Lidí přišlo dost, ale při lepším počasí by jich bylo mnohem
více. Byl připraven dostatek zastřešených ploch, kam se mohli všichni přítomní v případě
potřeby uchýlit.
Akci zahájil starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Byl připraven bohatý a zajímavý program.
Např. vystupovaly mažoretky skupiny Ballerisimo z Hlučína, které mají za sebou řadu významných úspěchů na mezinárodní i republikové úrovni. Děti ze 4. tříd a školní družiny
ZŠ a MŠ Ludgeřovice si připravily několik vystoupení. Prezentoval se také velmi úspěšný
ludgeřovický spolek korejského bojového umění taekwon-do, ludgeřovičtí vzpěrači pod vedením p. OldřichaTchurze, bylo možné prohlédnout si RC modely aut, své bohaté moderní
technické vybavení předvedli také ludgeřovičtí hasiči. Vystoupila hudební skupina Šlapeto
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z Vrablovce, večer postupně hrály hudební skupiny Last Time a Faul. Hlavním programem
večera bylo vystoupení skupiny Legendy se vrací. Celou slavnost dovršila diskotéka p. Filipa
Talacka.
Děti si v průběhu slavnosti mohly užít kolotoče, skákací atrakce, balonkování, malování
na obličej či vyzkoušet si soutěžní stezku. Nechyběla řada stánků s občerstvením, masnými
výrobky, sladkostmi apod.
Důležitou částí slavnosti byl „Gulášfest“. K vaření kotlíkového guláše se přihlásily čtyři
ludgeřovické spolky a to SDH Ludgeřovice, Klub důchodců Ludgeřovice, Běžecký klub
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a Klub turistů. Výsledek jejich vaření hodnotila sedmičlenná porota. Podle poroty nejlepší
guláš uvařil Běžecký klub, na druhém místě se umístil Klub turistů, třetí byl Klub důchodců, čtvrtí byli hasiči. Třeba dodat, že velmi chutné byly všechny guláše. Těm, kteří vařili,
předali starosta obce spolu s místostarostkou poháry a ceny. Snad byla založena nová tradice
a gulášfest bude součástí ludgeřovických letních slavností i v příštích letech.
Celou akci skvěle moderoval Bc. Jiří Kubza. I přes nepřízeň počasí se tato perfektně připravená velká akce vydařila. Všem, kteří se o to zasloužili, patří velké uznání.

AV.
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Sportovní odpoledne pro děti
25. června pořádala Římskokatolická farnost Ludgeřovice pro děti k ukončení školního
roku na školním hřišti sportovní odpoledne. Pro menší děti byla připravena řada disciplín,
ve kterých děti samy a také se svými rodiči soutěžily v rychlosti, šikovnosti, pohotovosti,
smyslu pro rovnováhu atd. Po soutěži pokračoval program sportovního odpoledne na dětském hřišti církevní mateřské školy. Nakonec došlo i ke grilování.

AV.

Devátý ročník Festivalu kultury a hlučínských řemesel
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo již podeváté Festival kultury a hlučínských řemesel.
V neděli 9. července se zde již tradičně představily folklorní a taneční soubory a kapely
z celého Hlučínska. V rámci bohatého programu se představily dechové kapely Rohovanka,
Hlučíňanka a Slezská kapela, folklorní soubory Karmašnice, Vlašanky a Bolatické seniorky,
taneční soubory Vřes, Slunečnice, Bobři, seniorky ze Závady a mažoretky MK Ballerisimo
Hlučín.
Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit paličkované výrobky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité dekorační předměty, výrobky pletené z papíru apod. Ochutnat mohli např. domácí kozí sýry,
bramboráky, regionální pivo a samozřejmě hlučínské koláče.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za
prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků a poskytnuté ceny do soutěže, městu
Hlučín a Sport a kultuře Hlučín
za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci festivalu, obci
Vřesina za zapůjčení prodejních
stánků, Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci
a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé
akce. Za rok u desátého ročníku
na shledanou!
Mgr. Lenka Osmančíková
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Slavnostní ukončení školního roku
Ve velké chodbě budovy základní školy se 29. června sešli
žáci, rodiče a učitelé. Úspěšným
žákům byla předána jejich třídními učiteli ocenění za jejich výborné výsledky ve škole, ale také
uspěli v okresních, krajských
a republikových sportovních
a vědomostních soutěžích. Těch,
kteří v těchto soutěžích úspěšně
reprezentovali školu, bylo několik desítek. Svědčí to o dobré
práci školy, zejména pak učitelů.
Předávání ocenění sledovali
rodiče žáků. Nakonec všem popřáli hezké prázdniny ředitel školy Mgr. Karel Moric, místostarostka obce Ludgeřovice Ing. Alena Janošová, starosta obce Markvartovice Ing. Pavel Myslivec, ředitelka ZŠ
Markvartovice Mgr. Šárka Kubišová, farář Mgr. Václav Koloničný a jáhen Mgr. Zdeněk Uher.
Po krátké přestávce nastoupili žáci devátých tříd, aby před zraky rodičů a známých
převzali své poslední vysvědčení ze základní školy. Děvčata měla hlavy ozdobené korunkami. Připravili si pro tuto významnou příležitost velké vzpomínkové video, poděkovali svým třídním učitelkám, které měli od 1. až 5. třídu, třídní učitelce a třídnímu
učiteli od 6. až 9. třídy. Třídním učitelkám nasadili na hlavu korunky, třídnímu učiteli
korunu královskou. Pak žáci jednotlivě předstupovali, třídní učitel vždy řekl, do které
školy k dalšímu studiu žák po prázdninách nastoupí, ozdobil ho šerpou a předal vysvědčení a pamětní list. Všichni dekorovaní žáci se pak postavili jako velký pěvecký
sbor a zazpívali na ukončení své základní školní docházky o své základní škole slav-
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nostní píseň a rozloučili se se svými třídními učiteli i s celou školou. Nakonec nechyběly gratulace a přání úspěšného nástupu do další etapy života od přítomných ředitelů
škol, zástupců Ludgeřovic a Markvartovic a jáhna ludgeřovické farnosti. Byla to hezká
a důstojná slavnost.

AV.

SPOLKY
Zájezd Klubu důchodců Vrablovec
Ve středu 7. června uspořádal Klub důchodců Vrablovec jednodenní zájezd do
Prostějova. Cílem zájezdu byla jeho historická část.
Dominantou města je nová radnice s věží vysokou 66 m a orlojem. V radnici
jsme měli možnost si prohlédnout zdobené schodiště, chodby a nádhernou obřadní
síň. Dále pak náměstí T. G. Masaryka, morový sloup, historické budovy, renesanční zámek, kostel Povýšení svatého
kříže. To vše nám
zařídil zástupce ředitele Ing. Moudrý
se 2 studentkami
ze Střední odborné školy podnikání
a obchodu. Podrobně nás seznámil
s historií Prostějovska velmi poutavým
a odborným výkladem. Všechny nás
8
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opravdu velmi zaujal. Chtěla bych mu poděkovat za jeho velkou ochotu, vstřícnost
a obětavost.
Po obědě jsme odjeli na komentovanou prohlídku světoznámé zvonařské dílny
do Brodku u Přerova. Měli jsme možnost nahlédnout i do provozu výroby zvonů.
Pak jsme se odebrali do parčíku vedle kostela, kde nám průvodce pustil zvonkohru,
kterou tvoří 22 zvonů, nejmenší váží 20 kg, největší 220 kg.
Na doporučení pana Ing. Moudrého chceme znovu uspořádat zájezd na Prostějovsko, kde navštívíme zámek Čechy pod Kosířem s přírodně krajinářským parkem.
Eva Vojevodová, předsedkyně KD Vrablovec

Vítání léta
Klub důchodců Ludgeřovice přivítal léto tak jako už řadu let v areálu
moštárny ludgeřovických zahrádkářů.
Letos to bylo 30. června. Počasí přálo.
Výbor klubu připravil pestrý program
a bohatě vybavený svépomocný bufet

včetně tradičního uzení klobás. Členů klubu přišlo hodně, přišli i hosté
z KD Vrablovec, všichni se dobře bavili až do setmění. Léto bylo úspěšně
přivítáno.
AV.

Tři písmena zachraňují život
Jednotka hasičů Ludgeřovice je nyní díky dotaci vybavena přístrojem AED.

Automatizovaný externí defibrilátor je přístroj i pro laickou veřejnost, který přes
jednoduchý systém použití dokáže pomoci zachránit lidský život. Srdci ve stavu
komorové fibrilace, či tachykardii pomůže nahodit správný rytmus, čili defibriluje.
To výrazně zvyšuje pravděpodobnost obnovení normálního rytmu při prováděné
resuscitaci. V kombinaci s nepřímou masáží srdce a dodávaným kyslíkem pak roste
šance, že jednotka pomůže ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby
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pomoci pacientovi zvýšit jeho naději na
přežití a další kvalitní život.
Cesta k defibrilátoru nebyla snadná
a nebyla zadarmo. Čas a úsilí se však vyplatilo. Nadace Agrofert poskytla obci (obec
je zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice) účelovou dotaci
ve výši 50 tis. korun na nákup právě tohoto přístroje. Přístroj tak obec získala zcela
zdarma a předala jej do užívání místní jednotce. Zde se sluší poděkovat za iniciativu
a koordinaci dotace především veliteli jednotky Ing. Patriku Langemu.
AED může použít opravdu každý. Přístroj Vás vede v průběhu resuscitace v českém jazyce, veškeré úkony jsou nezaměnitelné dle obrázků. Přesto proběhlo na
přístroj zaškolení, aby jej hasiči využili co
možná nejefektivněji. Školení vedla zkušená lektorka ZZS, kterou hasiči bedlivě
poslouchali. Ta názorně předvedla, jak zmíněný přístroj zapojit při samotné resuscitaci. Školení proběhlo v úterý 27. června v podvečerních hodinách přímo
v útrobách hasičské zbrojnice v Ludgeřovicích.
Asi poslední zmínkou je samotné využití. Člověk si řekne, nač mají hasiči suplovat práci záchranářů. Oni přeci také nevozí hadice. Jejich AED je sice daleko
vyspělejší, ale nemohou být u pacienta ihned. A v tomto případě opravdu o minuty
jde. I špatná resuscitace laikem je pořád lepší než žádná. V dnešní době navíc
operátorka zůstává při masáži srdce na telefonu s Vámi a radí celou dobu, co dělat.
Proto je dobré překonat strach a masírovat. AED můžete použít rovněž jako svou
podporu. Najdete ho jen ve velkých obchodních centrech, plaveckých bazénech
a na akcích, kde je mnoho lidí.
Ze zmíněného důvodu tak defibrilátor zakoupili také hasiči. Najdete ho na výjezdové cisterně, která jezdí k zásahům. I mimo ně ale cisterna jezdí po vesnici. Jezdí se kondiční jízdy, školení, výcviky. Pořádáme silovou soutěž o železného
hasiče. Často hlídáme většinu společenských akcí v Ludgeřovicích pro veřejnost.
Předvádíme techniku, konáme ukázky. Cisterna je zaparkovaná v centru obce. Pro
AED tak může dorazit jakýkoliv člen jednotky, který se o nutnosti nasazení doví.
Všichni si přejeme AED nepoužít naostro. A dost možná bude jeho dostupnost
jen souhrou náhod v dané chvíli. Souhrou, díky které ale bude někdo dále žít. Díky
přístroji zadarmo.
Děkujeme nadaci Agrofert za poskytnuté finanční prostředky na nákup AED
pro účely JSDH Ludgeřovice.
Ing. David Lange, Vaši hasiči
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Klub důchodců Ludgeřovice v Rohově
Uvádíme pár snímků
z poslední akce našeho
spolku 12. července a to
z posezení v hospůdce
u Komárků v Rohově.
Jaké to tam bylo, je vidět z tváří účastníků
zájezdu. Pečené kolínko
a rohovské pivečko bylo
vynikající.
Tentokrát
jsme se do jednoho autobusu nevešli, tak jsme
to otočili 2x. K výborné atmosféře přispělo
i vrablovecké Šlapeto.
Již se těšíme na další setkání členů klubu, které se uskuteční v pátek 25. 8. 2017
v 16 hod. v areálu moštárny zahrádkářů v Ludgeřovicích, pod názvem „Loučení s létem“, ale naštěstí doposud je léto v zářivém období, tak si ho všichni užijme.

Výbor Klubu důchodců Ludgeřovice

ZAJÍMAVOSTI
Opravená kaplička v ulici Markvartovická
Stojí u silnice 100 m od hranice s Markvartovicemi v místě, kde odbočuje ulice Na Návsi.
Pozemek, na němž je postavena, patřil po několik generací rodině sedláků Robenků. Nyní
je i s kapličkou ve vlastnictví manželů Milana a Blanky Vjačkových, úspěšných ludgeřovických stavebních podnikatelů. Ti právě dokončili celkovou opravu již hodně ošuntělé kapličky i úpravu okolního pozemku. Ta je teď jako nová, svítí svou bílou omítkou a v noci svým
osvětlením. Stala se ozdobou obce.
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8 / 2017

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Je škoda, že nevíme nic
podrobnějšího o historii
kapličky. Snad se najde někdo z rozvětvené rodiny
Robenků nebo z pamětníků
v okolí, kdo ví více, nebo má
její stará fota nebo písemné
dokumenty o ní.
V každém případě patří
za péči o kapličku velké poděkování současným vlastníkům.

AV.

Z obecní kroniky za rok 1983
Byl to pro „tábor socialismu a míru“, tak se tehdy nazýval Sovětský svaz s jeho satelity včetně Československa sdružené v rámci tzv. „Varšavské smlouvy“, těžký rok. Sovětská vojska, která
v r. 1980 vpadla do Afghánistánu, aby podporovala tamní komunistickou vládu, tam měla stále
větší problémy a ztráty na životech svých vojáků a těch, kteří proti nim bojovali, stále přibývalo.
V USA president Reagan označil Sovětský svaz za „říši zla“, nastolil politiku „zatlačování komunismu“ a strategii masivního zbrojení s cílem SSSR „uzbrojit“, což bylo velmi úspěšné. Snaha
SSSR, vedeného po smrti Leonida Brežněva (zemřel v listopadu 1982) prvním tajemníkem KSSS
Jurijem Andropovem, vyrovnat americkou rostoucí vojenskou sílu vlastním dozbrojováním (např.
základna sovětských taktických raket byla tehdy vybudována i na Hlučínsku v obci Služovice)
těžce dopadala na státní rozpočty zemí Varšavské smlouvy a zákonitě vedla k stále větším ekonomickým problémům. Rozvoj v těchto zemích byl navíc těžce postižen embargem Západu na moderní technologie. Snahám ÚV KSČ o oživení československého hospodářství chyběly finanční
zdroje, „iniciativa pracujících“ je nemohla nahradit. Mezi obyvatelstvem rostla nespokojenost.
12. března zajala v africké Angole skupina protivládního hnutí UNITA 66 československých odborníků, kteří tam pomáhali vybudovat továrnu na papír. Vedli je jako zajatce
1 500 km pěšky, jeden na útrapy cesty zemřel. Zajatci se dostali domů až 23. 6. 1984.
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27. března byla razie STB proti františkánskému řádu na celém území státu. Akce vyvolala protesty celého světa.
26. července běžkyně Jarmila Kratochvílová vytvořila v Mnichově světový rekord na
800 metrů, který platí dodnes.
18. listopadu bylo v Praze po generální opravě znovu otevřeno Národní divadlo, které
v tom roce slavilo 100leté výročí od postavení.
1. září sovětské stíhačky sestřelily nad mořem nedaleko Vladivostoku korejské civilní
letadlo s 266 pasažéry, všichni zahynuli.
Zde je šikmým písmem doslovný výpis vybraných částí zápisů v kronice obce Ludgeřovice za rok 1983, jak je napsal tehdejší kronikář. Kolmým písmem je vloženo několik mých
poznámek:
Rok 1983 patří k období, ve kterém došlo k nebývalému zostření mezinárodní situace, k vážnému ohrožení míru. Téměř každý den se někde vyostřil konflikt, téměř denně umírali na světě
nevinní lidé. Pozornost celého světa byla v roce 1983 zaměřena k problému rozmístění rakety v západní Evropě. Toto přímé nebezpečí jaderné války rozpoutalo vlnu odporu a protestů všech světových pokrokových sil. Ani lidé v západní Evropě nechtěli žít na okraji válečné katastrofy a nechtěli
se smířit s koncepcí omezené jaderné války. V paměti lidstva jako nesmazatelný otisk utrpení jsou
dosud vryty dny a roky druhé světové války, jež stala životy mnoha milionů lidí, zničila domovy,
smetla z povrchu zemského vesnice a města. Tato strašná zkušenost válečných let vedla k nebývalému rozmachu mírového hnutí, na veřejných schůzích a na plenárních zasedáních vystupovali
pionýři základní školy s kulturním programem zaměřeným na podporu mírového hnutí.
Práce vesnické organizace KSČ vycházela z úkolů XVI. sjezdu KSČ, z usnesení pléna KV a OV
KSČ rozpracovaných na podmínky naší organizace. Na základě stanoviska okresního výboru k práci
naší organizace byli jednotlivými úkoly pověřeni členové výboru. Podařilo se zaktivizovat činnost
stranických skupin a aktivů ve společenských organizacích národní fronty. Byla věnována zvýšená
pozornost práci s tiskem, takže každý člen vesnické organizace odebírá nejméně jeden titul stranického tisku. Na úseku registrovaných členů byla provedena analýza jejich práce a zapojení v orgánech
národního výboru. Na základě této prověrky byly upřesněny stranické úkoly u všech registrovaných
členů KSČ a členů zdejší organizace. Nevýhodou v životě naší stranické organizace je skutečnost, že
do organizace přicházejí členové až po odchodu do důchodu. Členská základna je utvořena ze starších
lidí a vykazuje vysoký věkový průměr. Mladí členové KSČ byli zapojeni ve stranickém životě u svých
zaměstnavatelských organizací. Návrhy na přijetí kandidátů strany postoupené organizacemi NF,
byly s doporučením postoupeny OV, neboť šlo o pracovníky zaměstnané v jiných odvětvích. Členské
schůze byly svolávány jednou v měsíci a projednávaly především úkoly stanovené plánem práce. Plán
práce byl zpracován tak, aby obsahoval činnost na úseku stranické organizace, MV NF, NV a činnost
společenských organizací. Každá schůze byla informována o činnosti výboru a plnění přijatých usnesení. Účast členů organizace na členských schůzích se pohybuje kolem 75 %.
Zde kronikář celkem výstižně popsal, jak dopadalo úsilí ÚV KSČ o zvýšení výkonnosti
národního hospodářství. Jednotlivé hierarchické stupně organizace strany vždy rozpracovávaly úkoly stanovené na zasedání vyššího stupně až to na nejnižším stupni, tj. ve VO KSČ
dopadlo tak, že zdejší členové strany dostali za úkol více číst stranický tisk a tím přispět
k lepším výsledkům národního hospodářství.
14
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I když práci společenských organizací věnujeme zprávu o jejich činnosti v dalším úseku tohoto
zápisu, uvádíme přehled organizací, které v naší obci vyvíjí činnost s přehledem předsedů těchto
organizací: Tělovýchovná jednota s. Mušálek Osvald, Svazarm s. Sobol Erich, ČSČK Ludgeřovice s. Dočkalová Anna, ČSČK Vrablovec s. Važíková Irma, Svaz požární ochrany Ludgeřovice
Lange Alois, Svaz PO Vrablovec s. Jurček Evald, Český svaz žen s. Fojtíková Adolfa, Český svaz
invalidů s. Vjačka Pavel, Svaz chovatelů s. Bobřík Karel, Svaz zahrádkářů s. Ostárek Gerhard,
SSM s. Zdražila Jiří.
Ve složení místního výboru národní fronty nedošlo k výrazným změnám. Funkci předsedy vykonával s. Jaromír Vondrů, ředitel základní školy. V plénu pracovalo 23 členů, byly zde zastoupeny všechny společenské organizace v obci a také Myslivecké sdružení Ostříž mělo ve výboru své
zástupce, přestože tato organizace neměla sídlo v naší obci. Dále byla ve výboru zastoupena Jednota LSD. Prostřednictvím těchto zástupců byly přenášeny úkoly na místní organizace. Dvakrát
v roce při společných jednáních s radou MNV byla hodnocena úmluva o spolupráci uzavřená mezi
výborem NF a radou MNV a byly projednávány hlavní společenské a kulturní akce roku. Těchto
společných jednání se zúčastňovali i předsedové společenských organizací. Na výroční členské schůze
delegoval výbor NF své zástupce. Získával tím poznatky z práce společenských organizací a využíval členských schůzí k tomu, aby informoval veřejnost o hlavních úkolech NF.
Významný podíl na zajišťování veřejných akcí měly též agitační dvojice utvořené z řad členů
společenských organizací, poslanců MNV a členů občanských výborů. 132 dvojic bylo pověřováno
agitací mezi občany při zajišťování veřejných schůzí, k propagaci májových oslav, ale také k ostatním významným akcím zajišťovaných v průběhu roku místním výborem NF.
Plnění volebního programu bylo hodnoceno pravidelně předsednictvem a plénem místního výboru národní fronty. Na úspěšném plnění zvelebovacích akcí se podílely všechny společenské organizace, především však Tělovýchovná jednota, Svaz požární ochrany, Svazarm, Svaz chovatelů
a Svaz zahrádkářů. O tom, jak se jednotlivé organizace přičinily o úspěšné splnění celoobecního
závazku, a jak přispěly ke zvelebení obce, se zmiňuji ve zprávě o činnosti jednotlivých organizací.
Každoročně uzavírají společenské organizace závazky k výstavbě nových staveb, nebo na pomoc
celoobecním akcím. V roce 1983 zajišťovala Tělovýchovná jednota výstavbu kabin na hřišti, které
byly dány do provozu k oslavám 1. máje. Také Svaz chovatelů prováděl dokončovací práce u svého
výstaviště, Svazarm věnoval pozornost úpravám svého střediska, Svaz zahrádkářů pokračoval
v úpravách ovocného sadu u moštárny, ale největší pozornost věnoval MNV společně s požární
ochranou adaptaci Požární zbrojnice. Všechny společenské organizace splnily v plánovaném termínu a rozsahu a přispěly ke splnění celoobecního závazku, který byl slavnostně předán zástupcům
ONV v Opavě k výročí VŘSR.
Byl zpracován plán ozelenění obce. Společenské organizace převzaly úkoly plánu do své
vlastní činnosti. V jarních a podzimních směnách NF, které se konaly v dubnu a v září
1983, byla věnována největší pozornost především úpravám zeleně. V průběhu roku bylo
vysázeno 758 ovocných stromků a 721 lesních stromků, jejichž vysázení zajistila organizace Ostříž v prostorách u lesíka v blízkosti osady Vrablovec. Úpravu zelených pásů podél
chodníků u hlavní silnice zajišťovali občané každý před svým rodinným domkem. Kladně
můžeme hodnotit i to, že někteří občané bydlící u hlavní silnice nebo i v jiných částech obce
vysadili podél chodníků okrasné stromky nebo růže a po celou dobu je udržovali. Prostranství před prodejnami upravovaly obchodní organizace a před ostatními veřejnými budovami
zaměstnanci těch organizací, které budovy spravovaly. Zlepšilo se životní prostředí našich
občanů a celá naše obec se stala krásnější. Místní výbor národní fronty měl přehled o všech
15

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

8 / 2017

akcích roku, vyhodnocoval nejlepší organizace a předával jim čestná uznání. Také na veřejně
prospěšné práci se již řadu let podílí společenské organizace. Bez jejich aktivní pomoci by se
těžko podařilo zajistit celoobecní akce, májové oslavy, a celostátní akce pořádané v místních
podmínkách. Značná je účast členů těchto organizací na těchto akcích a přispívala v roce 1983
k tomu, že akce roku mohly být v plánovaných termínech splněny.
V rozvoji socialistické demokracie, aktivity a iniciativy lidí sehrával významnou úlohu národní výbor, který představuje jeden z rozhodujících článků spojení občanů se státem.
V roce 1983 rozpracoval MNV základní úkoly 6. plenárního zasedání ÚV KSČ na místní
podmínky a dále rozvíjel svou činnost k přibližování správy k občanům, ale také největší
pozornost věnoval zajištění služeb, které občané požadovali na veřejných schůzích, poslanci
na plenárních zasedáních a občanské výbory na svých zasedáních.
Stravování pro žáky předškolního věku i žáky základní školy bylo zajišťováno z nové
školní jídelny, která vyvařovala obědy i pro žáky v Markvartovicích, Šilheřovicích a některé
školy v Hlučíně. Na nákup potravin bylo vynaloženo 499 tis. Kčs. Na správu MNV věnoval
MNV 127 tis. Kčs a oprava veřejného osvětlení včetně nákladů na spotřebu elektrického
proudu si vyžádala 135 tis. Kčs. Ostatní náklady na kino, osvětovou besedu a požární ochranu představují nižší částky rozpočtu a proto je samostatně neuvádím.
Nejvíce finančních prostředků věnoval MNV výstavbě nových objektů. Všechny stavby
plánované pro rok 1983 byly zajišťovány svépomocí občanů a společenských organizací. Iniciativním přístupem občanů a společenských organizací byl celoobecní závazek splněn v hlavních ukazatelích na 119 %. Byla vytvořena hodnota díla ve výši 2 193 tis. Kčs a v průběhu
roku bylo odpracováno 68 tis. brigádnických hodin. Nejvýznamnější stavbou v investiční části akce Z byla výstavba vodovodu. Byla dokončena 2. stavba v celkové délce 3 500 m. Stavba
byla kolaudována a předána do užívání SM VAK závod Opava. V úsecích, kde byl vodovod
dokončen, napojovaly vodárny rodinné domky na veřejný vodovod. V celé obci docházelo ke
značnému úbytku vody ve studních a někteří občané museli vodu dovážet i ze sousedních obcí.
V druhém pololetí byla zahájena 3. stavba a do konce roku bylo položeno 2 768 m vodovodního řadu. Tyto náročné stavby mohl MNV zvládnout jen díky pomoci občanů, kteří se ve všech
úsecích zapojili. Vodovod byl položen na všech místních komunikacích od Markvartovic ke
kostelu a podél potoka po návsi ke mlýnu. Vodovodní přípojky k hlučínským domkům zajišťovala hlučínská vodárna, která napojila na veřejný vodovod 150 rodinných domků v místech,
kde se vyskytoval naprostý nedostatek pitné vody.
Druhou investiční akcí byla výstavba prodejny potravin v osadě Vrablovec. Stavba byla
zahájena v dubnu 1983 a do konce roku byly dokončeny základy stavby. Na tuto akci bylo
vyčerpáno 220 tis. Kčs. V neinvestiční části akce Z byla prováděna adaptace budovy MNV.
V podkroví budovy jsou budovány místnosti pro archiv, pro schůzování komisí a některých
společenských organizací a kanceláře MNV. Po dokončení této adaptace získá MNV další
prostory, které jsou pro jeho činnost tolik potřebné. Současně s touto adaptací byla zahájena
modernizace obřadní síně, s jejimž dokončením se počítá v roce 1984. Náročnou stavbou
je adaptace požární zbrojnice z toho důvodu, že stávající budova byla demolována až do
základů a tím vlastně dochází k výstavbě nové požární zbrojnice. Také tato akce přechází
jako rozestavěná na rok 1984. Brigádnickou výpomoc na tuto stavbu si zajišťovali požárníci, především z řad svých členů. Stavba musí být dokončena v příštím roce, neboť požární
ochrana získala přesunem z Opavy nové požární vozidlo, které nemá zajištěno garážování.
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8 / 2017

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

V průběhu roku pokračoval MNV také v adaptaci Společenského domu, především v úpravách sálu, skladu a sociálního zařízení. Práce na této akci neprobíhaly tak, jak si to MNV
naplánoval a jaké měla stavba předpoklady. Tento nedostatek způsobil to, že společenské
organizace neměly schůzovací místnosti, nemohly pořádat zábavné a společenské akce a také
plenární zasedání se konala v místnostech chovatelského střediska. Stavba je náročná a podle
dosavadního průběhu výstavby není předpoklad, že by byla dokončena v roce 1984.
Plenární zasedání hodnotilo rovněž úsek kultury, školství a plnění Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti. Oblast kultury je zapracována do samostatného plánu výchovné
činnosti, jehož plnění je zajišťováno 12 ti člennou radou JKS. V souladu s tímto plánem byly
v průběhu roku zajišťovány společenské akce organizacemi, NV a místním výborem NF. Jak
jsme se již zmínili, nemohly být všechny akce zajištěny, neboť jim v tom bránily prostorové
možnosti vlivem uzavření Společenského domu. Také stav místního kina je nevyhovující
a proto se v prostorách kina nemohly pořádat kulturní akce, vyjma filmových představení.
V rámci tohoto plánu se v naší obci uskutečnilo 196 akcí, z nich 160 mělo kulturně společenskou povahu, 8 bylo výstavek a 28 zábavných produkcí. Z kulturně společenských akcí byly
úspěšné zdravotní přednášky, hovory s mládeží, besedy se snoubenci, s branci a se školní mládeží. Úspěšné byly společné návštěvy školní mládeže na filmová představení, na koncerty,
různé zájezdy, dálkové pochody, sportovní turnaje, nechyběly ani módní přehlídky a soutěže
v kresbě. Ze zábavných produkcí to byly především plesy, hudebně zábavné akce v přírodních areálech a oslavy mezinárodního dne žen. Ze stejných prostorových důvodů zaostávala
i zájmová umělecká činnost a činnost klubovní vhodná především pro SSM. Při naplňování
plánu v oblasti kulturně vzdělávací zaznamenala velmi dobrou úroveň práce s knihou.
Politicko ideově kulturní poslání bylo svěřeno také filmu. Vedoucí kina vybírala filmy
s různorodou obsahovou tématikou a přitom přihlížela i k významným událostem roku, které měly být přiblíženy a vzpomenuty filmem. Posuzujeme-li činnost kina z ekonomického
hlediska, zdálo by se, že je vše v pořádku, neboť kino splnilo všechny plánované ukazatele.
Avšak hrozivá je situace prostředí kina. Opakovaně byly při prověrkách shledávány závažné
nedostatky, které se nepodařilo v průběhu roku odstranit. Nedostatečné je sociální zařízení
a také celkový vzhled budovy neodpovídá současným požadavkům. Nebudou-li v příštích
letech provedeny potřebné úpravy, jsou vážné obavy, že dojde ke zrušení kina v obci. Přes
uvedené nedostatky byl splněn plán návštěvnosti na 105 %, to znamená, že kino navštívilo
přes 9 tis. diváků. Také plánované tržby splnilo na 106 %.
Významným úkolem národního výboru bylo zajišťování služeb občanům. V naší obci zajišťovaly služby drobné provozovny MNV, podnik Opavan se sídlem v Hlučíně. Činnost
drobných provozoven byla během roku 1983 zajišťována stejnými profesemi jako v roce 1982.
U stavební čety byla zřízena činnost malířská a natěračská. Provozy byly umístěny v bývalém farském objektu a v domě čp. 22 byly kanceláře provozoven. Činnost byla zajišťována
v průběhu roku 87 pracovníky, z toho bylo 42 pracovníků ve stálém pracovním poměru, 35
pracovalo na základě uzavřené pracovní dohody. V roce 1983 docílily provozovny obrat ve
výši 3 871 tis. Kčs.
Po zrušení tramvajové dopravy byla v obci jako náhradní přeprava zavedena doprava
cestujících do zaměstnání autobusy DPMO. Ve špičkách, tj. v ranních hodinách a v odpoled17
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ních při odvozu pracujících do zaměstnání nebo do bydliště, jezdily autobusy v pravidelných
intervalech 5 – 6 minut. Přes počáteční nedostatky se autobusové spojení mezi pracujícími
vžilo natolik, že náhradní přepravu považovali jako trvalou. Na katastru obce byly vybudovány tři autobusové zastávky, jedna byla umístěna u kostela, druhá u prodejny v blízkosti
státního statku a třetí u hostince v blízkosti bývalé pošty. V roce 1983 byly zahájeny přípravy
na vybudování nové komunikace v trase u zrušené tramvajové dopravy, po které mají v budoucnu jezdit trolejbusy a komunikace má zabezpečovat rovněž nákladní přepravu. Protože
první etapa výstavby z Petřkovic do Ludgeřovic ke kostelu nebyla pro připomínky hygienika
a připomínky DPMO projekčně připravena, bude jako první stavba zahájena výstavba komunikace z Ludgeřovic od kostela do Hlučína. Samostatný spoj autobusu měla osada Vrablovec, kde byla doprava zajišťována podnikem ČSAD. V roce 1983 byla zrušena objížďka
autobusů přes Koblov do Ostravy, neboť most přes řeku Odru byl opraven a opravena byla
rovněž komunikace od mostu směrem k Ostravě. Od kostela směrem k Markvartovicím byl
vybudován nový chodník po položení vodovodního řadu.
V celkovém dění naší obce nedošlo v průběhu roku 1983 k výrazným změnám. Chtěl bych
se především zmínit o některých nedostatcích, které v naší obci stále přežívají. Naší obcí protéká místní potok, který je zanesen a který každoročně způsobuje značné škody na majetku
našich občanů i na místních komunikacích. Částečná úprava zajištěná našimi občany v úseku
u Petřkovic tento nedostatek nevyřešila. Při každém větším dešti se dostává potok z břehů
a mezi občany je tento nedostatek stále kritizován. Bude třeba, aby MNV i vyšší orgány
tomuto nedostatku v příštích letech věnovaly vyšší pozornost.
Dalším nedostatkem, se kterým se setkáváme na veřejných schůzích i na plenárních zasedáních, je nedostatečná kanalizace a v některých úsecích obce nezpevněné místní komunikace. Řada komunikací je dosud v soukromém vlastnictví občanů přestože slouží jako příjezdy k rodinným domkům. Úpravy zajišťované MNV každoročně dosud nestačily ke splnění
oprávněných požadavků občanů. Kanalizační vpustě jsou zaneseny i na hlavních průtazích
obce, nikdo je nečistí, přestože poslanci MNV byli požádáni, aby společně s občany tyto závady odstraňovali. Jsou obavy, že dojde k zanesení kanalizace ve více částech obce. Podél státní
silnice vysazené lípy jsou již staré, některé ztrouchnivělé a hrozí nebezpečí, že dojde k poškození rodinných domků nebo jiných objektů podél státní silnice. Tyto stromy jsou chráněné památkovým úřadem a těžko se získával souhlas k jejich odstranění, a když byl souhlas vydán,
těžko MNV sháněl organizaci, která by tyto práce provedla. Přestože rybníky v katastru naší
obce obhospodařují společenské organizace ostravských závodů, jsou obavy, že v příštích letech
dojde k dalšímu znečištění rybníků a postupně pak tyto organizace neprojeví o další obhospodařování zájem, protože jde o plochy s malou výměrou. K znečišťování dochází především
tím, že občané spouští do rybníků kanalizační splašky a z pozemků obhospodařovaných státním statkem stékají do rybníků různé postřikové látky, které ničí okolí rybníků.
V průběhu roku byl zahájen dálkový plynovod z Hlučína pro Bohumín. Jeho výstavbou
došlo k poškození účelových komunikací, k poškození pozemků a k vykácení porostů ve státních
lesích a ke znečištění celého okolí. Těžko budou tyto lesní porosty, které byly navštěvovány
místními občany i občany města Ostravy, nahrazeny novými porosty a lesy budou upraveny
tak, jak tomu bylo před zahájením stavby.
Společenské organizace pořádaly v průběhu roku noční karnevaly, jak jsme se o tom zmínili při hodnocení činnosti jejich práce. Organizace je pořádaly proto, aby získaly finanční pro18
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středky pro svou celoroční činnost. Po skončení každé takové akce docházelo k výtržnostem,
ke rvačkám mezi mladými lidmi a k nejhoršímu docházelo po skončení každé akce na území
obce. Několik skupin návštěvníků z Ostravy po každé akci ničilo oplocení, dopravní značky,
ničili porosty v zahradách a způsobovali škody na majetku našich občanů. Tyto akce pak měly
nepříznivý ohlas mezi našimi občany a občané požadovali zákaz takových akcí.
Rok 1983 byl příznivý pro hospodaření státního rozpočtu. Pěkné jarní počasí vystřídalo
pěkné léto a také podzimní měsíce byly příznivější, než tomu bylo v minulých letech. Toto
pěkné počasí ovlivnilo celkovou úrodu, zvýšenou sklizeň svých produktů mohli vykazovat
i zahrádkáři i drobní chovatelé a uživatelé pozemků v naší obci. Také zimní měsíce byly
vcelku příznivé, i když sněhu nebylo tolik jako v minulých letech. Pěkné letní počasí s vyššími
teplotami než v minulých létech přineslo však i některé nedostatky. Projevoval se nedostatek
pitné vody ve všech soukromých studních a občané, kteří nepocítili nedostatek pitné vody
již po několik období, měli nedostatek vody ve studních. Řada občanů, kde nebyl zaveden
vodovod, musela vodu dovážet z okolí i ze sousedních obcí. Proto jsme uvítali výstavbu vodovodu a další rozšíření vodovodních přípojek pro rodinné domky v úseku od Markvartovic
ke kostelu.
Vody bylo ve studních relativně dost do poloviny padesátých let minulého století, tj.
v dobách suchých záchodů, koupání celé rodiny v neckách v jedné vodě a praní prádla
na valše, v dobách, kdy si hospodyňky nosily na praní ještě z čistého potoka brzo ráno
„měkkou“ vodu. Po vyprání prádla „mydlinkovou“ vodu ještě použily na mytí podlah.
Prostě spotřeba vody po zavedení splachovacích záchodů, moderních koupelen a elektrických praček výrazně vzrostla a studny přestávaly stačit.
Po dobu adaptace sálu Společenského domu se nemohly v obci pořádat společenské akce
a zábavy jak tomu bylo v minulých letech. Hostinec na Vrablovci nemohl uspokojit požadavky
společenských organizací v plesové sezoně. Tento nedostatek byl důvodem k tomu, že někteří
občané pořádali menší akce ve svých domácnostech pro své rodinné příslušníky, příbuzné
a známé. V letních měsících se scházeli na zahradách při opékáváni makrel a salámů a v zimních měsících pořádali ve svých bytech zábavné večírky. Stalo se již tradicí, že po každém
pohřbu se uskutečňovaly smuteční hostiny s občerstvením v hostinci „Na rozcestí“. Zajišťovali
je pozůstalí zemřelých pro účastníky pohřbu. Jen málo svatebních hostin se konalo v domácnostech. Většinou se uskutečnily v hostinci Na Vrablovci, nejvíce však v prostorách zámku
v Šilheřovicích. Stálou tradicí je také pečení koláčů pro svatební hostiny.
Rok 1983 byl pro naši obec vcelku úspěšný. Přestože se podařilo dokončit některé zvelebovací práce a je stále více požadavků a oprávněných námětů, které je třeba v příštích letech vyřešit, aby došlo ke zlepšení prostředí v naší obci, jak to občané požadují a jak to sami cítíme.
Zapsal kronikář Josef Baránek
V textu kroniky za rok 1983 je ještě více frází opsaných z Rudého práva, neohrabané
stylistiky a prohřešků proti pravidlům pravopisu než v minulých letech. Pravděpodobně nechal kronikář svůj hrubý koncept přepsat do čistopisu někoho, kdo neměl s psaním takového textu zkušenosti a teprve se učil pravidlům českého pravopisu. Prohřešky
proti pravidlům pravopisu jsem se snažil opravit, stylistiku jsem neupravoval.
AV.
19
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I to se može stač
Berta kaj šedla, tam zdřymla, i v kostele. Raz šla s chlopem do kina, hrali fajny
film „Procesi k panence“. Jak se hralo co fajneho, byla raja na listky až ku šašeji. Ledva
šedla, bo začli hrač, Berta dřymala. Jak v tym kině šla richtik procesi a spivali už fajnu
mariansku pjesničku „Čišič razy pozdravujem Tebe“, Berta se v tym spaňu postavila, bo
myslela, že je v kostele a fajně hlasno spivala s nimi. Vjeřče, v kině bylo veselo ni enem
s filmu, ale i z Berty, a jeji chlop byl zatuřeny jak hrom.
S tym dřymanim mjel opletačky i muzikant Lojžik. Kolej Velikonoc se spivalo v kostele slavne „Aleluja“. Lojžik hraval solo na trumpetu. V sobotu kajšik hral na muzice
a tak podřymoval a tak pravjel kolegovi, co hral na tu velku trubu, aby doňho prtnul,
jak budže mječ začnuč. Tež ja. Tak jakšik se s tu trubu obsryval i prtnul do něho. Lojžik myslel, že je raja na nim a spuščil „AALELUJAJA“. Enemže bylo akurat čicho ani
v hrobě. Všeci vjedželi kdo to byl a už Lojžikovi žaden inač nepravjel enem „Aleluja“
a to mu zostalo do smrči. Un byl zly jak sršeň. I teho pana mu na předek přidali a pan
Aleluja už zostalo.
To něbylo nič proči temu, co vymamlašila Milka.Ta do kostela něchodžila jak byl
rok dluhy, tak němohla vjedžeč, jake tam su novoty, služi se mša při stole, furt se stava
a klika a ludže se na pozdraf podavaju ruky. Raz mušela vulki něvulki išč susedže na
pohřib. Milka byla baba od slova – a hned jakušik „kuřičku“ vypuščila. Jak už sedžely
v kostele, tak se i to zdalo moc dluho, tak pravjela – hrome, kdy to skonči, mje bola
klepeta. Buč čicho – za chvilu. V tym pravjel paterek „pozdravte se navzájem“, to ona
něznala a vedle stala taka velka hepa a jakšik dživoko ruku přistrčila te Milce malem
pod nos, v Milce tak hrklo kaj je zapomjela a hlasno z ni vylečelo „ k… jach se vas tak
zlekla.“ No slyšeli to všeci kolej, ešče něska se na to spomenu, jak se maju pozdravič
při mši.

Alice Závodná

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – červenec 2017
Valeska Janečková
Ludmila Konečná
Emil Kroker
Jan Šidlo
Rudolf Masný
Josef Balgar
Alenka Havelková

94 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Slavnostní otevření revitalizované Farské cesty
Kromě
aktérů
slavnostního otevření 9. července, což
byli starosta obce
Mgr. Daniel Havlík, farář Mgr. Václav Koloničný, jáhen
Mgr. Zdeněk Uher,
František
Škrobánek – majitel stavební firmy, která
revitalizaci provedla a známý úspěšný
sochař Daniel Klose
(nar. 1973) – autor
instalované sochy sv.
Františka, bylo přítomno více než 100 občanů obce.
Starosta obce připomněl historii Farské cesty, nejkratší spojnice pro pěší mezi
Vrablovcem a středem obce. V souvislosti s kolektivizací zemědělství ve druhé polovině minulého století byla cesta postupně devastována, až se stala téměř neschůdnou. Po opravě cesty volali občané už desítky let. Cesta a okolní pole patří po církevních restitucích do majetku ludgeřovické římskokatolické farnosti a v loňském
roce se zde poprvé konala velkopáteční křížová cesta. Obec Ludgeřovice získala
před dvěma roky Farskou cestu od farnosti do dlouhodobého pronájmu a mohla tak
zahájit přípravu revitalizace. Ve veřejné soutěži získala zakázku na provedení místní
firma Františka Škrobánka.
Ta před koncem minulého roku provedla 1. etapu
revitalizace a to vyčištění
trasy od navezených odpadů, úpravu profilu cesty,
navezení a zaválcování kamenné drtě a instalaci bloků lomového kamene jako
míst zastavení křížové cesty
a jako zábran vjezdu vozidel na začátku a na konci.
Letos stavba pokračovala
konečnými úpravami okrajů a povrchu zaválcovaným
21
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asfaltovým recyklátem. Nedaleko začátku cesty byla nainstalována socha sv.
Františka, zhotovená
sochařem Danielem
Klosem.
Revitalizován je
úsek od ulice Hlučínská až k chatě
Ostříž, akce zatím
stála obec více než
1,3 mil. Kč. Ještě letos bude revitalizace
pokračovat i v úseku
od chaty Ostříž po
ulici Vrablovec. Po
mnoha letech se tak Farská cesta znovu stává plně využitelnou pro pěší i jako místo
příjemných procházek.
Pan farář pak ocenil výbornou spolupráci s vedením obce a cestu posvětil. František Škrobánek pozdravil všechny přítomné jménem své firmy a vyjádřil naději, že
Farská cesta teď bude sloužit k plné spokojenosti. Provedeno bylo obvyklé stříhání
pásky a všichni přítomni se vydali po cestě směrem k Vrablovci. Asi po padesáti
metrech se zastavili u nové sochy sv. Františka, kterou pan farář posvětil a její autor promluvil o jejím duchu. Sv. František byl žebravý mnich, žebral milodary pro
potřebné a také byl velkým přítelem ptactva. Proto má socha ruku nataženou pro
milodar. Také ji lze chápat jako naplněnou semínky pro ptáčky. Socha je umístěna
na schodišti a tak, aby vedle ní mohl usednout k odpočinku nebo k rozjímání kolemjdoucí.
Průvod přítomných pak došel až k chatě Ostříž, kde bylo připraveno občerstvení.
Byla to krásná slavnost.
AV.

Prezentace centra služeb
Ludgeřovice
12. července se uskutečnila v sále
Obecního domu veřejná schůze za účelem prezentace centra služeb Ludgeřovice. Pracovník architektonické
stavebně projektové kanceláře MR Design CZ, s.r.o. Ing. Miroslav Tyl zde
představil projektovou dokumentaci
22
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centra služeb, které má být postaveno
na Menšíkové louce. V tomto centru
služeb má být umístěna pošta, obchod
Hruška, cukrárna a několik dalších
provozoven služeb. Součástí bude i velké parkoviště s asi osmdesáti parkovacími místy. Vjezd do areálu centra bude
z kruhového objezdu na křižovatce ulic
Hlučínská a Markvartovická. Investorem centra má být obchodní řetězec
Hruška, investorem kruhového objezdu Moravskoslezský kraj. Získání stavebního povolení se předpokládá do konce letošního roku, termín zahájení stavby bude bezprostředně navazovat.
Přítomno bylo asi 40 občanů obce. Vedle přednášejícího Ing. Miroslava Tyla na
jejich dotazy odpovídal i starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Otázky byly věcné, týkaly
se například přístupu k areálu, konstrukce stavebních objektů, projektované zeleně
apod. Jen jedna občanka vyjádřila zásadní nesouhlas s celým řešením. Vadilo jí, že jeho
realizací nevznikne náměstí. Bylo jí vysvětleno, že pokusů o řešení s náměstím bylo
v posledních 20 letech provedeno 5, všechny ztroskotaly na tom, že se nepodařilo odkoupit soukromý pozemek
s budovou, kde je umístěno květinářství a pekařství
v trojúhelníku mezi Farskou zahradou a ulicemi
Hlučínská a Markvartovická. Bez tohoto pozemku
není pro takový projekt dost
místa. Je zde ovšem ještě ta
podstatná skutečnost, že by
územím takového náměstí vedly dvě frekventované
silnice s jejich křižovatkou.
Veřejná schůze po hodině a půl skončila. Byla zajímavá a určitě prospěšná.
AV.

Obec Ludgeřovice nabízí zájemcům z řad veřejnosti ke koupi
pozemky ve vlastnictví obce v k.ú. a obci Ludgeřovice
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů a budou prodávány obálkovou metodou
zájemci, který podá nejvyšší nabídku. Nabídky se budou podávat v zalepené obálce na adresu
Obecního úřadu v Ludgeřovicích, Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice v termínu do
21. 8. 2017 do 12:00 hod. Obálka bude označena nápisem:
23
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„Pozemky U Rybníků NEOTEVÍR AT“
Nejnižší nabídková cena je 850,– Kč/m 2 + DPH
Zájemce je oprávněn učinit pouze jednu nabídku k jednomu konkrétnímu pozemku1.
Vítězný zájemce bude ten, kdo učiní nejvyšší nabídku. Vyhodnocení provede
komise složená z členů Rady obce Ludgeřovice v termínu do 15 dnů od ukončení
podání nabídek. Pro případ, že bude podána vícero uchazeči nabídka se stejnou
cenou, bude vybrán ten uchazeč, který podal nabídku jako prvý. Pro tyto účely
bude přijetí každé nabídky opatřeno datem a přesným časem hodiny, minut a vteřin přijetí nabídky.
Vítězný zájemce bude vyzván k uzavření kupní smlouvy se smlouvou o advokátní úschově v termínu do 15 dnů od data vyhodnocení nabídek. Úhrada kupní
ceny a její vypořádání bude upravena smlouvou o advokátní úschově JUDr. Milana
Čichoně, právního zástupce obce, advokáta ČAK 10149 se sídlem Hlavní třída
1196, 708 00 Ostrava-Poruba. Vítězný zájemce bude povinen uhradit do 15 dnů od
uzavření kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově na účet advokátní úschovy
prvou část kupní ceny ve výši 300.000,– Kč. Pokud tak vítězný zájemce v daném
termínu neučiní, právní účinky kupní smlouvy zaniknou. V tomto případě komise
k vyhodnocení nabídek vyzve k uzavření kupní smlouvy zájemce, který učinil druhou nejvyšší nabídku. Pokud byl prvý uchazeč vybrán ze dvou stejných nabídek,
pak vyzve toho, kdo učinil návrh jako druhý s tím, že bude postupováno stejně jako
v prvém případě. Pokud nesloží prvou část kupní ceny ani tento uchazeč, budou
postupně vybíráni uchazeči podle pořadí, v jakém se umístili a bude postupováno
stejně jako v prvém případě. Pokud nedojde k naplnění účinků kupní smlouvy,
protože žádný z uchazečů neuhradí prvou část kupní ceny, bude vyhlášeno nové
kolo výběrového řízení. Druhou část kupní ceny bude povinen zaplatit kupující
do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Do úplného zaplacení kupní ceny budou
všechny vyhotovení kupní smlouvy v advokátní úschově s tím, že k podání návrhu na vklad dojde až poté, co bude zaplacena celá kupní cena. Pro případ, že se
tak nestane a vítězný zájemce neuhradí v daném termínu zbylou část kupní ceny,
je oprávněna Obec Ludgeřovice odstoupit od uzavřených smluv. Vítězný zájemce
bude povinen uhradit smluvní pokutu sjednanou v kupní smlouvě. Na jeho místo poté nastoupí zájemce, který učinil druhou nejvyšší nabídku. Pokud nedojde
k naplnění účinků kupní smlouvy, protože žádný z uchazečů neuhradí celou kupní
cenu, bude vyhlášeno nové kolo výběrového řízení. Součástí kupní smlouvy bude
rovněž závazek kupujícího provést stavbu v čase stanoveném zastupitelstvem obce.
1

Zájemce o koupi se může ucházet o koupi pouze jediného pozemku v této lokalitě a nelze
podat nabídku k více pozemkům, nabízeným v této lokalitě k prodeji. Nedodržení této
podmínky bude mít za následek vyřazení všech nabídek ze soutěže, podaných jedním
uchazečem.
24
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Pro případ porušení této povinnosti ze strany kupujícího bude v kupní smlouvě
sjednána smluvní pokuta. Za účelem zamezení spekulací s předmětnými pozemky
bude součástí kupní smlouvy rovněž ujednání o zákazu zcizení, podle kterého bude
zakázáno do doby vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě, postavené na předmětném pozemku, úplatně nebo bezúplatně převádět daný pozemek na jinou osobu.
Součástí kupní smlouvy bude také závazek obce vybudovat v termínu do 31. 12.
2017 inženýrské sítě, tj. vodovou, plyn, přívodu elektrického napětí a kanalizace
k hranici pozemků.
Po úplné úhradě kupní ceny podá advokát návrh na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí v termínu do 10 dnů od připsání celé kupní ceny na účet
advokátní úschovy. K výplatě kupní ceny Obci Ludgeřovice dojde do 10 dnů od
pravomocného povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Advokátní úschova bude zřízena bezúplatně.
S dalšími dotazy se můžete obracet na:
Mgr. Daniela Havlíka, starostu obce, tel. 553 876 010, 725 141 569,
Mgr. Ing. Jindřicha Hudečka, tajemníka OÚ Ludgeřovice, tel. 553 876 022
Pozemky, které obec nabízí k prodeji:
parc.č. 3088/2, travní porost o výměře 2 082 m 2,
parc.č. 3088/3, orná půda o výměře 1 033 m 2,
parc.č. 3088/15, orná půda o výměře 956 m 2,
parc.č. 3088/17, orná půda o výměře 941 m 2,
parc.č. 3088/18, orná půda o výměře 936 m 2,
parc.č. 3088/19, orná půda o výměře 933 m 2,
parc.č. 3088/22, orná půda o výměře 881 m 2,
parc.č. 3088/23, orná půda o výměře 948 m 2,
parc.č. 3088/24, orná půda o výměře 947 m 2,
parc.č. 3088/25, orná půda o výměře 945 m 2,
parc.č. 3088/26, orná půda o výměře 947 m 2,
parc.č. 3088/27, orná půda o výměře 948 m 2,
parc.č. 3088/29, orná půda o výměře 1 011 m 2,
parc.č. 3088/31, orná půda o výměře 1 033 m 2,
parc.č. 3088/32, orná půda o výměře 1 034 m 2,
parc.č. 3088/33, orná půda o výměře 1 032 m 2,
parc.č. 3088/41, orná půda o výměře 924 m 2,
parc.č. 3088/42, orná půda o výměře 923 m 2,
parc.č. 3088/43, orná půda o výměře 923 m 2,
parc.č. 3088/44, orná půda o výměře 841 m 2,
parc.č. 3088/47, orná půda o výměře 696 m 2,
Rozmístění pozemků si můžete prohlédnout na následující dvoustraně.
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Mgr. Daniel Havlík, v.r.
starosta obce
27
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Uliční výbor Vrablovec informuje
Dne 15. 06. 2017 se konala ve Společenském domě na Vrablovci schůze místního uličního výboru. Schůze se zúčastnilo 5 členů a 5 místních občanů.
Významným bodem programu bylo mimo jiné zhodnocení dokončující stavby
zpevněné plochy. Přítomní byli informováni o průběhu prací a o související neplánované rekonstrukci dešťové kanalizace. Zároveň bylo veřejně poděkováno paní
Drahomíře Olšákové za uvolnění části soukromého pozemku, bez které by samotná stavba nebyla možná.
Dalším bodem jednání byl dlouho již diskutovaný přesun kontejnerů na tříděný
odpad z blízkosti dětského hřiště. Pro nové umístění bylo vybráno přibližně místo,
kde byla v minulosti požární nádrž a bude mít podobu tzv. „sběrného hnízda“.
Celkový počet nádob bude navýšen a místo bude částečně oploceno.
Ostrým tématem diskuze bylo parkování aut na zpevněné ploše, která byla vybudována zejména pro zvýšení bezpečnosti chodců na velmi frekventované cestě.
Je zapotřebí upozornit, že daný červený pruh podél celé plochy rozhodně neslouží
pro odstavení vozidel, ale byl myšlen pouze jako estetický prvek.
Občané byli rovněž informováni o plánovaných rekonstrukcích místních komunikací v roce 2017.
Schůze byla ukončena rozhodnutím o předání podnětů radě obce týkajících se:
• zpracování projektu na aktualizaci dopravního značení, včetně přechodů pro
chodce,
• zpracování projektu na vybudování spojnice Vrablovec – Ludgeřovice kolem
hlavního tahu,
• připravení rozpočtového opatření pro stavbu zbývající zpevněné plochy.
Tyto žádosti byly radě obce doručeny písemně.
Kompletní zápis z jednání naleznete na webových stránkách obce.

Zuzana Bajgarová
Uliční výbor Vrablovec

SPORT
Pražskou Lucernu ovládly Paprsky
Počátkem června opět po roce zavítaly hlučínské Paprsky, za které soutěží
i ludgeřovická děvčata, do pražské Lucerny na finále oblíbené soutěže Mia DanceDěti fitness. Všechny zúčastněné skupiny se umístily na předních místech. Skvěle
si vedly na své první finálové soutěži nejmladší holčičky littlekadetky s choreo28
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grafií Best friends, které se umístily na krásném čtvrtém místě. Již
„ostřílené“, skupiny kadetek s choreografií Tarzan a seniorek s choreografií Victory získaly stříbrné
medaile.
Na nejvyšší, zlatou medaili, dosáhly juniorky, které opět dokázaly, že jsou nejlepší. Zlatou medaili
získaly jak v podiové sestavě s choreografií Games of Throns, tak
i v mini formaci Dance, dance.
Děvčata se také zúčastnila skvělého průvodu mažoretek Prahou Mia Parade. Celý tento den si všichni skvěle užili.
Po návratu domů se juniorky a seniorky soustředily hlavně na přípravu na Mistrovství Evropy v Chorvatsku ve skupině A.

European Championship-Crikvenica, Chorvatsko
14. června se vydaly mažoretky Paprsky
z Hlučína směrem na chorvatskou Crikvenici, kde se konal evropský šampionát
v mažoretkovém sportu, na který si děvčata vybojovala postup z Mistrovství ČR.
Pro sportovní klub Paprsky Hlučín to byl
přelomový okamžik, jelikož se ještě nikdy
neúčastnil zahraniční soutěže a už vůbec
ne evropského šampionátu. Tato soutěžní
událost trvala celkem čtyři dny, kdy skoro
každý den soutěžila jedna z formací juniorek a seniorek.
Výsledky:
Baton Stage Juniors
6. místo,
Baton Stage Seniors
6. místo,
Mix Stage Juniors	3. místo –
2. vicemistr Evropy,
Mix Stage Seniors
5. místo,
Sólo Juniors
4. místo (Kateřina Bartušková),
Duo Seniors
3. místo – 2. vicemistr Evropy
(Eliška Honusová + Tereza Hurinová).
29
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Z umístění je vidět, že se děvčata ani na ME neztratila a svými výsledky dokázala, že se s nimi musí na evropské úrovni počítat. Zároveň si svým umístěním na
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ME vybojovala postup na Mistrovství světa v Praze na konci srpna.
Atmosféra i počasí byly skvělé. Mažoretky si pobyt u moře pod taktovkou rodičů
mažoretek, kterým patří velký dík, moc užily. Velký dík patří také sponzorům, bez
nichž by se tak finančně náročná akce nemohla uskutečnit.

Lydie Hořínová

Finále krajského poháru fotbalistů
Mužstvo TJ Ludgeřovice dosáhlo velkého úspěchu, když se v krajském poháru
TESKAHOR 2016-2017 probojovalo až do finále, které hráli na domácím hřišti
20. června.
Krajského poháru se účastnilo 6 mužstev – vítězů okresních pohárů, a to Bohumín, Ludgeřovice, Jistebník, Bruntál, Staříč a Štěpánkovice. Mužstvo TJ Ludgeřovice porazilo Štěpánkovice a Bruntál, čímž postoupilo do finále s mužstvem
z Bohumína, které je vítězem krajského přeboru mužů 2016-2017, hraje tedy ve
vyšší třídě. Výkonnostní rozdíl byl znát, bohumínští měli po celý zápas převahu
a tak domácí přes obětavý výkon podlehli 1:3. I přesto letošní výsledek v krajském
poháru je nesporným úspěchem ludgeřovického fotbalu. Navíc získalo 40 tisíc korun do oddílové pokladny. Utkání navíc přilákalo velký počet diváků.
Byl to pro hráče, pořadatele, trenéry i funkcionáře TJ poslední zápas jarní části
letošní fotbalové sezony, všichni byli unavení, řada hráčů si bude léčit různé šrá-
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my a zranění. Všechny však těšily výsledky, které byly snad nejlepší v celé historii
ludgeřovického fotbalu.
AV.

Rozlosování fotbalových soutěží mužstev TJ Ludgeřovice –
podzim 2017
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INZERCE

Ceník inzerce v Ludgeřovickém
zpravodaji
Tisk černobílý formátu A5 – 500 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk barevný formátu A5 – 1000 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk černobílý formátu A6 – 250 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk barevný formátu A6 – 500 Kč (+ 21 % DPH)
Zavedená účetní firma Vám zpracuje

účetnictví, mzdy, daně

kancelář: Edisonova 3, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 776 746 127, mail: fia2006@volny.cz
34

Obecní úřad Ludgeřovice
800 101 087 – bezplatně
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:		

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

553 876 024
553 876 014

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

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

12:30 – 17:00
12:30 – 14:00
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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Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje inzeráty.
A. Vjačka

