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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
celá řada z Vás se na mne obrátila v souvislosti se změnou svozu odpadů na Vrablovci. Mnozí se
ptají, proč byla tato změna provedena pouze na Vrablovci a nikoli v celých Ludgeřovicích. Musím
říci, že důvod je zcela prostý. Zkoušíme ve spolupráci se společností OZO Ostrava pilotní projekt
svozu, kdy má každá domácnost u svého domu nádobu na směsný odpad jako dosud, k ní však
přibyly nádoby na papír (modrá) a plast (žlutá). Jednak se tak zefektivní separace plastu a papíru,
zmenší se množství směsného odpadu a navíc bude odbourán problém se stálým požadavkem občanů na navýšení počtu tzv. sběrných hnízd – to jsou místa, kde nyní vždy stojí větší množství kontejnerů na plasty, papír, sklo, textil a elektroodpad. Navíc se často stává, že v těchto kontejnerech
končí vše, čeho se někteří spoluobčané potřebují zbavit a obec má následně problém s vývozem
tohoto nepořádku. V neposlední řadě se již předem připravujeme na zdražení skládkovného v příštích letech, kdy se snažíme již nyní minimalizovat dopad zdražení na nás všechny. Věřím, že se
tento projekt uchytí a v příštím roce po vyhodnocení této pilotní fáze plánujeme rozšíření projektu
na celé Ludgeřovice. Navíc máme v plánu přidat občanům ještě hnědé popelnice na biodpad.
Listopad je měsícem, kdy lze již očekávat sněžení a s ním je neodmyslitelně spojena
údržba silnic. Lze také očekávat, že v rámci údržby opět nastanou problémy se špatně
zaparkovanými vozidly omezujícími nebo znemožňujícími údržbu. Opět tedy důrazně
apeluji na všechny majitele vozidel, aby si zajistili parkování na svých pozemcích nebo
k tomu vymezených plochách. Vyzývám Vás každoročně a výmluvy na to, že má někdo
v plánu si vybudovat parkování na svém pozemku příští rok, považuji za zcela bezpředmětné.
Stejně tak bude jistě postupovat i Policie ČR nebo Městská policie Hlučín.
V posledních hezkých říjnových dnech jsem byl několikrát informován správcem dětského hřiště pod zdravotním střediskem na opakované porušování návštěvního řádu některými
výrostky. Situace došla již tak daleko, že některá provinění konkrétních jedinců byla řešena
s jejich rodiči a není vyloučeno, že následně budou hlášeny na odbor sociálně-právní ochrany
dětí Městského úřadu v Hlučíně. Znovu chci vyzvat rodiče zejména větších dětí, aby si více
všímali, kde jejich děti jsou. Dětské hřiště je určeno pro menší děti a rozhodně nebude sloužit
jako parkur, krosová dráha pro kola apod.
Na závěr mám ještě prosbu na majitele psů. V poslední době se na našich ulicích rozmohl
nešvar v podobě psích výkalů. Chápu, že při procházce může váš psí miláček udělat hromádku, ale je také vaší povinností po svém pejskovi uklidit. Prosím vás tedy všechny o respektování tohoto pravidla a děkuji předem za jeho dodržování.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce

ZASTUPITELSTVO OBCE
Ze 17. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva se konalo 11. 10. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomno bylo 12 zastupitelů, jednání sledovalo 6 občanů obce. Zastupitelé kromě ji2
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ného projednali a schválili rozpočtové opatření řešící drobné přesuny mezi položkami
rozpočtu obce a zmocnili radu obce ke schvalování dalších drobných přesunů v rozpočtu, které bude nezbytné provést do konce roku.
V závěrečné diskuzi informoval starosta o jednáních směřujících k získání stavebního povolení na kruhový objezd na křižovatce ulic Hlučínská a Markvartovická.
Diskutovalo se také o třídění odpadů. Obec zkouší na Vrablovci nový systém třídění,
kdy jsou přímo u každého domu tři „popelnice“ a to na směsný odpad, na papír a na
plasty. Měl by přinést úplnější a kvalitnější třídění a hlavně výrazně snížit množství
směsného odpadu, cena za jeho ukládání na skládku se podle očekávání až několikanásobně zvýší.
Předmětem diskuze byla i chystaná stavba chodníku v ulici Vrablovecká v úseku od
ulice Lípová po areál firmy HP Trend v souvislosti s narůstající výstavbou řady rodinných domků po obou stranách ulice.
AV.

Výtah z Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva
obce Ludgeřovice
(dále ZO), konaného dne 11. 10. 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ludgeřovicích
• ZO schválilo program 17. zasedání, rozšířený o body s názvem Koupě pozemku
parc. č. 3151/2 a Záměr směny pozemků, který předložil starosta obce, a rozhodlo, že
o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
• ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 16, konaného dne 13. 9.
2017.
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017 v rozpočtu obce na r. 2017 ve znění
zpracovaném a předloženém k projednání ekonomkou obce.
• ZO pověřilo v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění Radu obce Ludgeřovice k provádění rozpočtových
opatření v rozpočtu obce, a to v plném rozsahu s tím, že o realizovaných rozpočtových opatřeních, provedených na základě tohoto pověření, je rada obce povinna
informovat zastupitelstvo obce na jeho nejbližším zasedání.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o koupi pozemku parc. č. 3151/2 o výměře 3 442 m 2 – vodní
plocha od stávajícího vlastníka, státního podniku Lesy ČR se sídlem Přemyslova
1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové.
• ZO schválilo záměr směnit pozemek parc. č. 3088/48 o výměře 1 142 m 2 , jehož
vlastníkem je obec, za pozemek parc. č. 3088/20 o výměře 1 226m 2 XXX.
• ZO uložilo starostovi obce, aby v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), zajistil zveřejnění záměru směny pozemků dle bodu a)
jeho vyvěšením po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím o směně v zastupitelstvu
obce na úřední desce obecního úřadu.
• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 17. zasedání ZO Ludgeřovice.
3
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KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Pasování čtenářů
Slavnost pasování čtenářů na
nové mladé čtenáře se tradičně už
řadu let koná v obecní knihovně,
letos to bylo 22. září. Pasování se
zúčastnilo 28 žáků z obou současných druhých tříd ludgeřovické
základní školy (z hlavní budovy
i z Dolní školy) i s jejich učitelkami Mgr. Michaelou Kryglerovou a Mgr. Alenou Rajnochovou.
Pasování provedl starosta obce
Mgr. Daniel Havlík ve spolupráci
s knihovnicí Janou Baránkovou.
Starosta jako rytíř „Knihomol“,
knihovnice jako „Královna pohádka“, oba ve stylovém oblečení.
Žáci museli prokázat, že číst umí,
a to tak, že každý přečetl jednu
větu z knihy pohádek. Všichni
v této zkoušce uspěli a pasování
mohlo začít. Jednotlivě pak předstupovali před rytíře „Knihomola“, rukoudáním vykonali „Slib
rytíře řádu čtenářského“, poklekli
a rytíř „Knihomol“ každého poklepem pasovacím mečem pasoval na „člena řádu čtenářského“. „Královna pohádka“ pak každému předala Pasovací listinu a jako dárek knihu pohádek.
Nakonec se všichni společně fotografovali.
Byla to moc hezká slavnost.

AV.
foto: Mgr. Alena Rajnochová

Beseda s cestovatelem do Santiaga de Compostela
Beseda, kterou pro veřejnost organizovala obecní knihovna, se konala 2. října v obřadní
síni obecního úřadu. Cestovatelem byl mladý asi třicetiletý sympatický umělec Patrik Kotrba. Vystudoval dějiny umění v Brně, od té doby na svých pěších cestách poznává Evropu,
živí se přitom zpěvem a hrou na kytaru. Jeho oblíbeným cílem putování je světoznámé
španělské poutní místo Santiago de Compostela, kam každoročně míří 150 tisíc poutníků.
Byl v něm už pětkrát.
4
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Na besedě mluvil o své cestě, kterou začal v dubnu 2012.
Z domova v Kloužovicích
u Chýnova v jižních Čechách
šel pěšky přes Rakousko, Itálii,
Francii a celé Španělsko až do
Compostely nedaleko Atlantického oceánu. Šel s batohem
a kytarou. V batohu měl hlavně
malý stan, spacák, deník, trochu jídla a oblečení. Nesl celkem 30 kg. Denně ušel 15 až
25 km, spal většinou venku,
jedl velmi jednoduše, většinou
studené jídlo (rozdělávat oheň
je v těchto zemích zakázané). Denně spotřeboval v průměru jen 10 euro. V Itálii už byl hodně unavený, proto si v Benátkách udělal několikaměsíční přestávku. Na další cestu si vydělal
zpěvem a hrou na kytaru. Domů se vrátil v červnu 2013, to už ale nešel pěšky. Chystá se na
cestu pěšky kolem světa.
Byla to hezká, živá a zajímavá beseda o cestě, o lidech, které tam potkal, o zajímavých
místech a stavbách, o smyslu pouti do Compostely i o tom, jak je cesta vyznačena a jaké jsou
po cestě možnosti ubytování a stravování. Svoje povídání doprovázel fotograiemi a také
hrou na kytaru a zpěvem. Škoda, že posluchačů bylo málo.
AV.

Beseda o Jižní Africe
6. října vyprávěl žákům základní školy o Jižní Africe cestovatel
a dobrodruh Petr Nazarov, který
už procestoval řadu zemí po celém světě, v některých pobyl i delší
dobu. O svých cestách napsal několik knih a bezpočet článků. Jeho
povídání doplněné řadou fotograií
a videí bylo velmi poutavé, posluchači byli zcela zaujati. Zejména
snímky divokých zvířat, vodopádů, tanců pestře oblečených domorodců se moc líbily. Cestovatel
jim také povídal o neskutečné bídě
v některých oblastech, o lidmi přeplněných nuzných chýších atd. Také proto, aby si uvědomili, v jak bohaté a šťastné zemi žijeme.
Tuto vydařenou besedu organizovala obecní knihovna.
AV.
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Kalendář akcí
11. 11. 2017
11. 11. 2017
11. 11. 2017
12. 11. 2017
15. 11. 2017
14. 11. 2017
18. 11. 2017
19. 11. 2017
19. 11. 2017
24. 11. 2017
25. 11. 2017
25. 11. 2017
30. 11. 2017

2. 12. 2017
2. 12. 2017
3. 12. 2017
7. 12. 2017
9. 12. 2017
9. 12. 2017
10. 12. 2017
10. 12. 2017
13. 12. 2017
13. 12. 2017
26. 12. 2017
26. 12. 2017

Ludgeřovická krosová desítka (areál hřiště TJ Ludgeřovice)
Vítání občánků (obřadní síň Obecního úřadu Ludgeřovice)
Hradišťan (kostel sv. Mikuláše)
Výroční členská schůze ČČK Vrablovec (Hostinec na Vrablovci)
Přednáška – akce Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního
domu)
Ludgeřovický krmáš v Klubu důchodců Vrablovec (Společenský
dům na Vrablovci)
Výstava barevných a postavových kanárů a exotů (chovatelský areál
Ludgeřovice)
Výstava barevných a postavových kanárů a exotů (chovatelský areál
Ludgeřovice)
Slavnostní mše k oslavě 110 let kostela (kostel sv. Mikuláše)
Koncert Spevokolu Tisovec (sál Obecního domu)
Večírek zahrádkářů (vinárna v Obecním domě)
Vítání zimy s rozsvícením vánočního stromku (prostranství
u Společenského domu a v prostorách Společenského domu na Vrablovci)
Beseda Moniky a Jiřího Vackových o Austrálii pro žáky ZŠ
Ludgeřovice (školní jídelna)
Vánoční trhy (sál Obecního domu)
Rozsvícení vánočního stromu (Menšíkové louka)
Mikulášská nadílka (areál chovatelů Ludgeřovice)
Vánoční jarmark (Charitní domov sv. Mikuláše)
Mikulášská nadílka pro děti SDH Ludgeřovice (prostory nad
hasičskou zbrojnicí)
Mikulášská nadílka Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního
domu)
Mikulášská nadílka ČČK Vrablovec (Hostinec na Vrablovci)
Adventní koncert (kostel sv. Mikuláše)
Mikulášská nadílka Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům
na Vrablovci)
Zasedání zastupitelstva obce (sál Obecního domu)
Koncert – Vánoční mše J. J. Ryby (kostel sv. Mikuláše)
Štěpánská zábava (sál Obecního domu)
6
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Mužský spevokol Dr. Samuela Daxnera z Tisovce
V roku 1872 sa natrvalo usadil v Tisovci Štefan Marko Daxner. V tomto období ukončil
svoje štúdiá aj jeho synovec – Dr. Samuel Daxner a v Tisovci sa rozprúdil nebývalý kultúrny a národnouvedomovací život a to tak, že zasiahol do celonárodných a politických dejín
Slovákov.
V tomto období, ťažkom pre slovenský národ, v roku 1877 pod vedením Dr. Samuela Daxnera vzniká v Tisovci spevokol, organizovaný spev. Povoľovacie problémy nedokázali Tisovčanom zabrániť spievať. Spievalo sa v najťažších časoch života Slovákov, spievalo sa aj napriek
maďarizačnému útlaku, spievalo sa v rokoch vojny a spievame aj dnes. Dôkazom toho, že je to
naozaj tak, sú diplomami a oceneniami obvešané steny sídla spevokolu – Daxnerovho domu.
V tomto roku si spevokol pripomína 140. výročie svojho založenia. Počas tejto úctyhodnej doby sa v ňom vystriedali mnohé generácie spevákov. Dnes nevieme, koľko podobných
kolektívov vymrelo. Jedno je ale isté a potešujúce, že z histórie Tisovca spev nevymizol. Veď
na Tisovec, ktorý má len do 4 000 obyvateľov, je úspech, vždy raz do týždňa dostať čo len
12 chlapov pod strechu Daxnerovho domu na nácvičnú hodinu. Okrem toho sa stretávame
podľa potreby 3 – 4 krát do roka na celodennom sústredení. V roku 1982 bol pre spevokol
daný do užívania rekonštruovaný dom Štefana Marka Daxnera a v roku 2002 bol znovu
rekonštruovaný a vynovený.
Spevokol, okrem mnohých vystúpení doma, účinkoval viackrát v bývalej Juhoslávii,
v Rumunsku, Bulharsku a v Maďarsku. Je zaujímavosťou, že v Čechách, ani na Morave
a tobôž už v Sliezsku ešte neúčinkoval.
8
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Uskutočnili sme niekoľko nahrávok pre televíziu a rozhlas, nahrali sme gramofónovú
platňu a roku 2000 v Bratislavskom rozhlase CD nosič. Pri našej storočnici bola vydaná kniha, v ktorej je zdokumentovaný život spevokolu a celého Tisovca. Históriu telesa podrobne
zachytávajú bulletiny vydávané v päťročných intervaloch pri jubileách.
Najčerstvejšie príjemné spomienky na vystúpenie sa u bratov spevákov spájajú s vydareným koncertom v ranogotickom kostole v Čečejovciach v rámci medzinárodnej prehliadky
historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste „Ars Antiqua Europae In Via Gothica 2017“ (23. 9.). Od r. 2002 zbor každoročne účinkuje na Koncerte venovanom obetiam
represálií 50 tych rokov v tisovskom evanjelickom chráme spolu s umelcami z partnerských
miest Ludgeřovice, Nový Žmigród a Putnok.
Za svoju nepretržitú dlhoročnú činnosť sme dostali štátne vyznamenania „Za zásluhy
o výstavbu“ a „Za vynikajúcu prácu“. V roku 2012 bola spevokolu udelená cena predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja „Kvet kultúry“.
V súčasnosti je 15 členný Mužský spevokol Dr. Samuela Daxnera od založenia dirigovaný desiatym dirigentom. Je ním už tridsiaty rok Mgr. Gabriela Rufusová, za čo jej bola
udelená cena primátora mesta Tisovec.
Terajší repertoár spevokolu obsahuje približne 60 skladieb a piesní rôzneho charakteru.

Spevokol po slávnostnom koncerte Pripomienky 104. výročia založenia 22. 9. 2017

Štefan Sabó
foto: Milan Slabej
9
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Vstupné dobroVolné.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dnešní doba je ovlivněna rychlým
pokrokem v technologiích, a proto se
změnil i způsob, jakým pracujeme,
myslíme, vyjadřujeme se. Naučit se
kódovat patří v dnešní době k dovednostem, které se učí děti v základní
škole. Stali jsme se součástí týdne Code
Week 2017 a programovali jsme s dětmi v CODU.
Ing. Marie Plačková,
ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Sportovní úspěchy našich žáků
Letošní školní rok nám zatím po sportovní stránce odstartoval lépe než výborně. Prvním
turnajem, kterého se naši žáci zúčastnili, bylo okresní inále ve stolním tenise. Konalo se
v herně stolního tenisu v Opavě a sešly se školy z celého okresu. Naši borci dokázali vyhrát
13
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svou skupinu a postoupit tak do semiinále. Tam si poradili se ZŠ Vítkov
a postoupili tak až do inále proti ZŠ
Englišova, v němž oba týmy předváděly krásnou hru plnou smečí. Nakonec naši dokázali zvítězit. Stali se tak
nejlepší školou okresu Opava a právem
postoupili do krajského inále, které se
bude konat dne 7. listopadu. O tom,
jak si naši žáci vedli v krajském inále,
Vás budeme samozřejmě informovat.
Další soutěží, která se našim žákům povedla na výbornou, je školní
liga házené. V té se pravidelně utkávají naši žáci se ZŠ Nádražní, Bohumínská a Hlučín
– Rovniny. V mladší kategorii, kde jsme úplnými nováčky, dokázali žáci vybojovat pěkné 3.
místo a ukázali, že je v nich potenciál k výborným výsledkům. V hlavní kategorii pak naši
žáci dokázali zvítězit a vybojovat 1. místo, za což jim patří veliká gratulace.
Všem reprezentantům naší školy děkujeme a blahopřejeme.
Za ZŠ Ludgeřovice Mgr. Petr Stočes

Kraje pro bezpečný internet
Děti se zapojily do projektu Kraje pro bezpečný internet pořádaný Asociací krajů České
republiky. Soutěžily v soutěžním kvízu na téma bezpečné práce na internetu. Pro úspěšné
řešitele kvízu byla dostupná i jeho složitější varianta Kvíz PLUS. Po úspěšném absolvování
byli žáci ihned odměněni diplomy.
ZŠ a MŠ Ludgeřovice

SPOLKY
Společenský
večírek Klubu
důchodců
Vrablovec
Večírek se uskutečnil
22. září v sále kulturního domu v Petřkovicích.
Vrablovečtí na něj, obdobně jako v minulých letech,
pozvali i kluby důchodců
z okolních obcí. Všechny
14

11 / 2017

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

přivítala předsedkyně klubu p. Eva Vojevodová. K tanci i poslechu hrála vrablovecká
skupina Arena, zahráli a zazpívali i Vrablovečtí harmonikáři. Byl připraven bohatý
svépomocný bufet. Nálada v sále byla výborná, všichni se dobře bavili a s chutí tancovali.
Připravit a uskutečnit takovou akci dá hodně práce a moc záleží na tom, kolik se
mezi členy klubu najde těch schopných a ochotných spolupracovat. Vrabloveckým se
v tomto směru zatím daří. Zaslouží si za mimořádnou aktivitu uznání.
AV.

Víkend se zaměřením na orientaci a schopnost přežití v přírodě
V pátek 23. září odpoledne jsme vyrazili všichni na Ústřední hasičskou školu v Jánských Koupelích. Dojeli jsme tak akorát na večeři, hned poté nás čekala první přednáška o přežití v přírodě. Dozvěděli jsme se mnoho nových, zajímavých a užitečných
informací a nikdo z nás se už teď někam do lesa opravdu nebojí jít! Následoval krátký
program v sále, kde jsme si zasoutěžili, pobavili jsme se, zazpívali si a šli jsme spát.
Sobotní ráno začalo rozcvičkou, které se všichni povinně zúčastnili a pěkně se po
ránu protáhli a proběhli se. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První zůstala v jídelně
a měla přednášku týkající se zdravovědy, druhá skupina šla na horolezeckou stěnu. Odpoledne se skupiny jen prohodily. Ve zdravovědě jsme se naučili zafixovat nohu, ruku,
ale taky dát umělé dýchání z úst do úst. Na horolezecké stěně jsme mezitím vylezli skoro až na strop a při tom se pořádně pobavili. Před večeří jsme se vydali do opuštěných
lázní, kde jsme všechno pěkně prozkoumali. Vedoucí nám řekli pár slov, proč lázně tak
zchátraly. Vrátili jsme se na večeři, po které jsme měli chvíli klid na pokojích, pak jsme
se vydali opět na sál, kde jsme některé hry zopakovali nebo jsme si zahráli ping-pong
a další hry, které nás zrovna napadly. Zábava utekla a byl čas jít spát.
Ráno jsme po rozcvičce začali balit věci a uklízet. Když jsme vše měli zabaleno
a uklizeno, vytáhli jsme na chvíli člun a projeli se na vodě. Po obědě jsme pak odjeli
domů. Někteří se po celém víkendu unavili, ale už se stejně všichni znovu těšíme na
další podobné akce!

Barbora Bártová
vedoucí mladých hasičů
15
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Hlučínské silo dějištěm náročného výcviku
Volný den zářijového státního svátku využili naši hasiči k plnění odborné přípravy.
Jednotce byl s laskavým
svolením umožněn výcvik
v prostorách hlučínského sila.
Tato vysoká dominanta při
vjezdu do města skýtá z pohledu hasičů obrovské možnosti pro výcvik. Tak se také
stalo. Po seznámení s objektem byli cvičící rozděleni do
dvou samostatných družstev.
První absolvovalo v suterénu sila výcvik v neznámém
prostředí. Podzemí, ve kterém nikdy nebyli, je doslova
bludištěm chodeb a velkého
prostoru. Zde hasiči ve tmě
za pomocí dýchací techniky hledali pracovníka obsluhy. Zásah byl veden jako průzkumný, hasiči se jistili mezi sebou a cestu zpět jim signalizovalo vodící lano, které
natahovali při postupu vpřed. Konečným úkolem bylo najít jiný východ z prostor zpět
na povrch, než kterým do suterénu vstoupili. Což se povedlo a osoba byla zachráněna
za využití páteřní desky.
Druhé družstvo mezitím prověřil požár výškové budovy. Od cisterny hasiči natahovali vedení v hadicových koších a společně s další výbavou jako rozdělovač, proudnice, páčidlo, kufr s otvírači bylo opravdu co odnést. Tyto prostředky jsou určeny pro
zvládnutí situace, která může typicky nastat, aby nebylo potřeba se do cisterny neustále
vracet. Skupina tak postupovala vpřed jako jeden muž, i když po schodech jednotlivých pater to nebyl žádný med. Takovýto postup by hasiči u nás volili např. u obecních
domů, paneláků u hřiště, či rozlehlých částí průmyslových hal. Tedy vždy, kdy je nutné
natahovat mnoho hadic na velkou vzdálenost.
Obě družstva se v činnosti střídala. Závěrečný výstup jedenácti pater po schodech
v dýchací technice byl nádherným bonbonkem.
Následně se hasiči odebrali do prostor železnice. V areálu použili železniční přejezd, výhybku a koleje a zopakovali si zásady při zásahu vedle kolejiště.
Posledním prvkem byl venkovní komín u správní budovy. Hasiči opět před zimou
prověřili své schopnosti zasáhnout u hořících sazí v komíně. To nastane, pokud majitel
zanedbává pravidelnou údržbu a revizi spalinové cesty svého topeniště. Hasiči tak prověřili svůj postup ala kominík a hořící saze teoreticky vymetali mimo komín.
Velké poděkování patří p. Rumpovi, který výcvikové prostory zařídil. Mnohokrát
děkujeme.

Ing. David Lange
hasiči Ludgeřovice
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Zájezd ČČK Vrablovec
30. září jsme pro Vás s naším týmem – paní Šárkou Dudkovou a paní Evou Šenkeříkovou uspořádaly jednodenní zájezd na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně
a na hrad Sovinec v Jiříkově.
Byly jsme velmi potěšeny jak účastí, ta byla v počtu 55 osob, tak i slunečným počasím. Také bylo moc příjemné spojení všech generací, počínaje našimi nejmenšími, byla
to legrace a budeme se těšit na další takovéto akce.
Naše díky nesporně patří paní Šárce Dudkové, která se velkým podílem na této
účasti zasloužila osobním pozváním většiny zúčastněných, a to tak, že se svým mužem
zajeli osobně informovat své okolí o zájezdu. Díky jejich ochotě a přístupu ke spolku
ČČK, ve kterém paní Dudková působí již desítky let a zůstala, i když většina původních členů již odešla, se zájezd skutečně obsadil celý. Moc děkujeme a vážíme si Vašeho
setrvávání ve výboru ČČK.
Pevně věříme, že se vám všem líbilo a budete se nadále účastnit našich akcí, neboť
díky vám máme motivaci další akce pořádat, jako například ty, které nás čekají:
12. 11. 2017 v 15:00 hod.
10. 12. 2017 v 15:00 hod.
Připravujeme (datum bude upřesněno)
10. 02. 2018 od 20:00 hod.

Výroční členská schůze v Hostinci na Vrablovci
Mikulášská nadílka v Hostinci na Vrablovci
Večírek pro seniory v Hospůdce u Karla
Ples ČČK (Stůl v Hostinci na Vrablovci je možno
rezervovat na čísle 602 636 423. Další informace
k plesu budou zveřejněny příští měsíc ve zpravodaji a na plakátech).

Zuzana Konečná, ČČK Vrablovec

Kluby klubům
Jubilejní, již desáté setkání seniorů, proběhlo již tradičně ke dni seniorů v Kulturním
domě v Hlučíně 3. října. Spolu s MěÚ Hlučín celou akci zajistila koordinátorka komunitního plánování Ing. Tereza Šimánková a velmi vtipně ji moderovala místostarostka p. Blanka
Kotrlová. Zúčastnilo se jí přes 180 seniorů z celého Hlučínska.
Program si senioři zajistili sami a bavili se navzájem různými vystoupeními. Mezi vystoupením jednotlivých klubů hrála k tanci vrablovecká Arena.
17
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Tak jako každý rok, stejně i letos, se soutěžilo o nejlepší marmeládu. Do soutěže se zapojilo 51 seniorek téměř ze všech klubů seniorů.
Pro všechny přítomné bylo připraveno bohaté pohoštění. Akce se podařila a všichni se
těší na příští rok, kdy se opět sejdeme.

Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec

Jubilanti Klubu důchodců Ludgeřovice
Tuto tradiční akci pořádá klub každoročně na podzim. Letos to bylo 13. října, výbor
klubu akci dobře připravil. K tanci a poslechu hrála vrablovecká skupina Arena, fungoval
bohatý svépomocný bufet, s hezkým country programem vystoupily členky Klubu důchodců
Petřkovice, nechyběla výborná večeře z restaurace pana Myslivce.
Nejdůležitějším bodem programu bylo ovšem oslavení narozenin členů, kteří se letos
dožili nebo dožijí kulatých nebo půlkulatých jubileí. Členové výboru klubu jim v pořadí
od nejstaršího jednotlivě gratulovali, předali drobné dárky, všichni v sále si s nimi připili
skleničkou vína na zdraví, tancovalo se sólo. Ti nejstarší jubilanti mají letos 85 let, nejvíce
bylo letošních sedmdesátníků.
Byla to vydařená akce, která začala v 16 hodin, domů se odcházelo až po 21. hodině.
Zábava i nálada byly výborné.

AV.
18
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Cesta do houštin lesa
Vše začalo na Osoblažsku v Bohušově na
faře, kde při ubytování dětí jeden z vedoucích slyšel venku pláč. Přišel blíž a zjistil,
že na zahradu fary přiběhly čtyři víly. Tři
tančily a jedna plakala. Ptal se jí, co se stalo,
ale ona jen řekla, ať přijde s dětmi. Po večeři
jsme přišli a víla pověděla dětem, že je jí líto,
jak lidé ničí přírodu a nemá nikoho, kdo by
jí pomohl. Děti řekly víle, že rády pomohou.
Víla ráda souhlasila a připravila pro děti
a vedoucí několik úkolů a zkoušek, aby je
naučila chránit a poznávat přírodu.
V sobotu ráno jsme v gumáčkách nebo bosí vítali slunce ranní rozcvičkou, pak jsme se
rozdělili do skupinek, které měly za úkol zvolit si své patrony stromy (břízy, vrby, lípy, smrky). Poté začaly úkoly a poznávání lesa, živočichů a také přírodních živlů.
Děti vědí, že přírodní živel je voda, protože se brodily přes potok, také oheň, když ho
zapalovaly, anebo vítr, když pouštěly draka nebo země (síla), jak společně přenášely těžkou
kládu bez použití rukou. Za každý úkol dostaly trochu zralých plodů země = zeleninu, kterou si nesly v batohu zpět na základnu. Mezitím druhá skupina skautů a skautek vařila čaj
a poznávala okolí (starou hrobku, písk. lom) podle slepé mapky. Společně jsme se všichni
setkali na zřícenině hradu Fulštejn a zahráli bojovku s vlajkami.
Na základně dostali od víly úkol vytvořit ve skupinách nejlepší salát, jaký umí. A tak krájeli, strouhali, dochucovali a vznikly čtyři skvělé saláty, které po vyhodnocení hned s chutí
s chlebem „zblajzli“. Večer po modlitbě dětem víly vzkázaly, že jim rády zatančí při svitu
hvězd a hořících loučí. Na chvilku jsme se šli podívat a pak už spát.
V neděli ráno po rozcvičce byla mše, při které jsme se zapojili dvěma písněmi, které jsme
si předcházející večer při modlitbě zkusili. Poté nastal velký úklid a následoval oběd. Nakonec víly všem rozdali zlaté šišky jako památku a vzpomínku, že máme chránit a poznávat
přírodu. Po obědě jsme jeli vlakem domů.

br. Bobek, Skauti Ludgeřovice
foto: Antonín Fornadel
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SDH Vrablovec
pořádá v sobotu 25. 11. 2017 od 15 hod.

Vítání zimy

s rozsvícením vánočního stromku
u Společenského domu na Vrablovci
Hry a soutěže pro děti v prostorách Společenského domu,
teplé a studené nápoje a jiné občerstvení zajištěno.
Výstavka a prodej adventní a vánoční vazby a ručně dělané keramiky.
Vypouštění balónků s vánočními přáníčky.
Vstup volný.

Srdečně zvou pořadatelé.
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ZAJÍMAVOSTI
Slavnostní odhalení vzpomínkového místa na válečné veterány
Tato slavnostní akce se
konala 27. září v parku pod
zdravotním střediskem. Vše
připravil ludgeřovický „Klub
vojenské historie a současnosti Diverzanti“ ve spolupráci s obcí Ludgeřovice.
Pamětní místo tvoří lavička
válečných veteránů a kámen
s pamětní deskou. Mezi přítomnými byli i příslušníci
armády České republiky, dva
vojáci stáli čestnou stráž.
Slavnost zahájil předseda uvedeného klubu David
Chobot, promluvili starosta
obce Mgr. Daniel Havlík,
plukovník Ing. Pavel Varmus
z generálního štábu armády
ČR a válečný veterán major
Mgr. et Mgr. Zdeněk Uher
z Ludgeřovic. Všichni zejména připomínali, abychom si
vážili našich válečných veteránů, kteří působí a působili v současných i minulých válečných konf liktech ve světě,
riskovali své zdraví a životy a někteří svůj život i položili, abychom na ně nezapomínali.
Jak uvedl plukovník Varmus, už 25 vojáků armády ČR jako účastníků mezinárodních
vojenských misí skutečně o život přišlo.
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Vzpomínkové místo pak bylo odhaleno,
posvěceno, za zvuků státní hymny byla
vztyčena vlajka ČR. Vzpomínkové místo
bude každoročně 11. listopadu, v den válečných veteránů, místem vzpomínkového
setkání.
Byla to důstojná a dobře připravená
slavnost. Bylo také možné si prohlédnout
vybavení klubu vojenské historie. Krytou
plochu s lavičkami a občerstvením připravili ludgeřovičtí hasiči.
AV.

Ligoví lékaři
V neděli 1. října jsem byl na fotbalovém utkání 1. ligy v kopané mezi celky FC Baník
Ostrava a FC Fastav Zlín. Na tom by určitě nebylo nic výjimečného, na Baník chodím často
a již hodně let. Přesto však toto utkání bylo výjimečné. Málokdo totiž ví, že oba kluboví
lékaři těchto prvoligových klubů pochází z Ludgeřovic!
Dovolím si je stručně představit:
MUDr. Marcel Guřan PhD. –
primář traumatologického oddělení
Krajské nemocnice ve Zlíně se narodil v roce 1958 v Ludgeřovicích. Po
absolvování gymnázia v Hlučíně vystudoval lékařskou fakultu v Brně,
poté absolvoval v Praze 1 rok vojenské služby. Po vojně se odstěhoval
za svou manželkou do Zlína.
Ve svém životě skloubil svou profesi traumatologa se svým velkým
koníčkem – fotbalem. V roce 1997
nastoupil k celku FK Slušovice jako
klubový lékař druholigového mužstva, v roce 1995 pak přešel k ligovému mužstvu Zlína, ve kterém působí dodnes.
MUDr. Martin Havlík – narodil se v roce 1967 v Ludgeřovicích. Po absolvování gymnázia v Hlučíně vystudoval lékařskou fakultu UP Olomouc, kde v roce 1993 promoval. Od
promoce do roku 2000 pracoval na chirurgii a úrazové chirurgii Městské nemocnice v Ostravě, v letech 2000 – 2010 pak na chirurgickém oddělení Slezské nemocnice Opava. V roce
2010 se vrátil do Městské nemocnice v Ostravě, kde dodnes pracuje jako zástupce primáře
chirurgie a úrazové chirurgie. Také on svou práci spojil s fotbalem. Od sezony 2005/2006
do konce roku 2012 pracoval jako klubový lékař FC Hlučín (2. liga a MSFL), od sezony
22
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2013/2014 až dosud jako klubový lékař FC Baník Ostrava. Zároveň od roku 2015 působí
jako lékař reprezentace ČR do 20 let.
Utkání skončilo nakonec remízou 2:2 a tak se se mnou oba lékaři mohli v klidu vyfotografovat. Jak vidno, v naší obci se rodí významní lidé, o kterých často téměř nic nevíme…
Mgr. Daniel Havlík

10 let Sociálně terapeutické dílny Charity Hlučín

v Ludgeřovicích

K tomuto výročí se 4. října konalo v prostorách dílny (je umístěna v jednom křídle Charitního domova sv. Mikuláše) setkání zástupců
Charity ostravsko-opavské diecéze, Charity
Hlučín, města Hlučína, obce Ludgeřovice, pracovníků, klientů a sponzorů dílny. Setkání zahájil ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol. Všem
zazpíval a na harmoniku zahrál jeden klient
dílny, promluvili starostové Ludgeřovic a Hlučína Mgr. Daniel Havlík a Mgr. Pavel Paschek.
Všichni ocenili práci dílny, její význam pro zapojení občanů se zdravotním handicapem do aktivního života. Představili také hezké a užitečné
výrobky, které v dílně dělají. Za těch 10 let dílna zpracovala 4,5 tuny keramické hlíny, ze které
klienti vyrobili přes 4 000 keramických výrobků a 1 500 hrnků. Dílna také vyprodukovala 35
různých druhů přáníček, 500 šperků, 1 000 hraček a mnoho různých druhů dekorací. Prezident
Diecézní charity ostravsko-opavské P. Jan Larisch, h.D. pak dílně požehnal.
Vedoucí dílny Mgr. Kateřina Wojtas dvěma terapeutkám dílny za jejich výbornou práci předala dort, který jim zhotovili klienti dílny. Pak se všichni přítomní vydali k prohlídce prostor dílny.
Viděli klienty při práci, také jejich půvabné výrobky. Ochutnali také dobroty, které pro ně klienti
připravili.
Bylo to hezké setkání a lze si jen přát, aby se mohlo podobné uskutečnit i za dalších deset let
úspěšné činnosti této sociálně terapeutické dílny.

AV.
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Z obecní kroniky za rok 1986
28. ledna explodoval raketoplán Challenger 43 sekund po startu. Zahynulo všech 7 členů
posádky.
24. – 28. března se konal XVII. sjezd KSČ, který nepřinesl žádné pozitivní změny politiky ani složení vlády či ÚV KSČ.
26. dubna se stala nejhorší jaderná katastrofa v dějinách – výbuch v jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině (SSSR) s řadou obětí a radioaktivním zamořením rozsáhlého
území, 52 tisícové město Pripjať muselo být natrvalo evakuováno. Radioaktivita se zvýšila
i v celé řadě států Evropy včetně ČSSR. Strana a vláda se vše snažily bezprostředně po havárii zatajit a později bagatelizovat.
17. května byl v Ostravě-Vítkovicích otevřen čerstvě vybudovaný Palác kultury a sportu
– dnes ČEZ aréna.
23. – 26. května se uskutečnily poslední komunistické „volby“ do všech zastupitelských
orgánů s volební účastí v celé republice 99,4 % voličů, kteří odevzdali 99,9 % hlasů jediným
kandidátům Národní fronty. Každý volič dostal ve volební místnosti jen jeden seznam kandidátů NF, který poslušně hodil do volební urny, aniž by navštívil stánek za plentou. Pokud
se tam někdo přece jen odvážil, byl podezřelý. Pokud některý volič sám nepřišel, tak si členové volební komise pro něj přišli. Prostě byly to „volby“.
1. srpna měl premiéru ilm „Vesničko má středisková“.
2. srpna proběhla razie STB proti Jazzové sekci. Vyvolala velké protesty Charty 77 a dalších v republice a řady osobností ve světě.
18. září horliví pohraničníci na hranici s NSR omylem zastřelili jednoho západoněmeckého sběratele hub 200 m hluboko v území NSR. Byl to velký mezinárodní incident.
11. října došlo k významnému setkání amerického prezidenta Reagana se sovětským
prvním tajemníkem KSSS Gorbačovem, které začalo éru uvolňování napětí mezi východem
a západem.
Rok 1986 byl pro republiku pozoruhodným rokem, který byl příslibem významné změny
režimu. Gorbačov v SSSR pochopil, že na setrvávání na pozicích konfrontace se západem
už nemá jeho země sílu, že ji Reagan úspěšně „uzbrojil“, že prostě s dosavadním způsobem
řízení země nemá šanci ekonomicky západu konkurovat. Začal proto v SSSR s velkými
změnami, vyhlásil tzv. „glasnosť“, zavedl prohibici, v mezinárodní politice nasadil kurz
uvolnění. To velmi znepokojovalo nejen řadu stranických hodnostářů ve své zemi a také ve
všech zemích „socialistického tábora“. Ti velmi znervózněli a znejistěli. Nespokojení občané
se začali ozývat, přibývalo nepovolených demonstrací, zejména v hlavních městech, které
měly stále více účastníků.
Zde je šikmým písmem doslovný opis podstatných částí zápisu v kronice obce Ludgeřovice za rok 1986 s poznámkami svislým písmem:
Každý rok přináší v mezinárodním dění, ve vnitřním životě naší republiky, ale také v životě
naší obce řadu nových událostí, které svým významem patří na přední místo v naší kronice. Rok
1986 byl na tyto události bohatý, o čemž svědčí i to, že převážná většina občanů naší obce se o tyto
události živě zajímá, především o události v Sovětském svazu, kde po XXVII. sjezdu došlo k značným změnám ve vnitřním životě i v zahraniční politice.
24
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Rok 1986 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok míru. Projevilo se
to mírovými shromážděními skoro ve všech státech světa. U nás byl důležitou událostí XVII. sjezd
KSČ, který vytýčil hlavní směry rozvoje pro příští období. Květnové volby do zastupitelských orgánů všech stupňů patřily rovněž mezi hlavní události roku v naší zemi.
Havárie jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině přinesla řadu problémů nejen v Sovětském svazu, ale i v okolních státech a také v naší vlasti. Byla přijata řada opatření, aby k podobným událostem v příštím období nedocházelo.
Velký ohlas mělo vyhlášení Sovětského svazu o prodloužení moratoria na zákaz zkoušek jaderných zbraní.
Významnou události roku bylo setkání sovětského představitele M. Gorbačova s americkým presidentem R. Reaganem v Reykjavíku. Sovětský svaz předložil radikální návrhy k dosažení dohod
o snížení stavu strategických zbraní, raket středního doletu, trvání smlouvy o protiraketové obraně
i návrh na okamžité zahájení rozhovoru o zákazu jaderných výbuchů. Na tomto setkání nebylo
dosaženo plné dohody mezi zúčastněnými stranami.
Tyto hlavní události roku sledovali naši občané se zájmem v televizních pořadech, pomocí tisku,
ale také na veřejných schůzích v závodech a obcích byli o nich informováni.
O vysokém zájmu o politické události ve světě i u nás svědčí také to, že se podstatně zvýšil odběr
denního tisku a často nebyly noviny k dostání ve stáncích novinového prodeje.
Jak jsem již uvedl, byly jednou z hlavních událostí roku volby do zastupitelských orgánů všech
stupňů. Do přípravy voleb bylo zapojeno vysoké procento občanů nejen v naší obci, ale v celé republice. Volby se konaly na pětileté volební období do roku 1991. Byl prováděn výběr kandidátů za
poslance do Sněmovny lidu, Sněmovny národů, České národní rady, Krajského národního výboru,
Okresního národního výboru a Místního národního výboru.
V předvolebním období byly v naší obci utvořeny tyto volební komise:
– místní volební komise, která řídila průběh předvolební kampaně a byla složena ze zástupců
společenských organizací. Byla sedmičlenná a jejím předsedou byl s. František Dlouhý, předseda
VO KSČ.
– obvodní volební komise. Pro volby poslanců MNV bylo vyhlášeno 80 místních volebních obvodů. Pro každý volební obvod byly utvořeny čtyř členné volební komise. V těchto komisích bylo
zapojeno 420 občanů, především členů společenských organizací. Tyto volební komise zajišťovaly veřejné předvolební schůze, na kterých byli občanům představeni kandidáti na poslance do
MNV a ostatních zastupitelských orgánů. Veřejné předvolební schůze se konaly v dubnu 1986
na pěti místech v obci. Občané byli na nich rovněž seznámeni s hlavními úkoly národního výboru pro příští volební období. Vysoká účast občanů na schůzích dokázala, že občanům nebyla
lhostejná činnost národních výborů.
– okrskové volební komise. V každé volební místnosti zasedaly okrskové volební komise. Vydávaly voličům hlasovací lístky a pečovaly o řádný průběh voleb. Okrskové volební komise byly
sedmičlenné. Hlasovací lístky byly samostatné pro každý volební obvod. Byl na nich uveden
jeden kandidát na poslance. Volby byly zahájeny dne 23. května 1986 v 7 hodin ráno a trvaly
první den do 22 hodin a druhý den do 14 hodin. Již v sobotu 24. května mohla volební komise
ve 12 hodin sdělit, že k volebním urnám se dostavili všichni voliči zapsáni ve voličských seznamech. V seznamech bylo zapsáno 3 225 voličů. Volební místnosti byly umístěné v základní škole
u MNV, ve škole v dolní části obce a ve Společenském domě na Vrablovci.
Byli zvoleni všichni poslanci do MNV, ONV i vyšších zastupitelských orgánů. Volební místnosti
byly pěkně vyzdobené. V prostorách před volební místností si občané mohli prohlédnout výstav25
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ky žáků a pionýrů Základní školy. První den vyhrávala před volebními místnostmi hudba dolu
Vítězný únor. Před vchodem do budovy předávali pionýři starším voličům kytičky a upomínkové
dárky. Starší a nemocné voliče, kteří se nemohli dostavit do volební místnosti, navštívili členové
volební komise s přenosnou volební urnou v jejich domácnostech.
Činnost stranické organizace v naší obci hodnotila výroční členská schůze KSČ. Úkoly, které organizace přijala pro rok 1986, byly velmi náročné. Předně to byl úkol prvořadé důležitosti.
Připravit členy a širší veřejnost na jednání XVII. sjezdu strany, seznámit je s průběhem a závěry
sjezdu a stranických konferencí a v neposlední řadě pak důkladně organizačně a kádrově připravit
volby poslanců do zastupitelských orgánů všech stupňů. Samotná příprava voleb byla velmi důležitým úkolem v jarních měsících roku. Nebylo nijak snadné připravit kandidátku a omladit sbor
poslanců, z nichž přes 50 % bylo obměněno, vytipovat a připravit kandidáty na nového předsedu
MNV, tajemníka MNV, návrhy na složení komisí, členy rady MNV a návrhy na složení správních komisí. Díky zapojení převážné většiny členů strany do této mimořádně důležité činnosti se
podařilo všechny úkoly splnit v termínech. Stranická organizace měla ke konci roku 31 členů a 186
registrovaných členů, kteří byli vedeni v závodních organizacích. Do zdejší stranické organizace
přicházeli členové až po odchodu do důchodu. Z přehledu je zřejmé, že složení členské základny
vykazuje velmi vysoký průměr. V organizaci bylo 13 komunistů starších 60 let, 8 nad padesát let
a jen 9 členů bylo mladších 50 roků. Z toho důvodu byla činnost organizace částečně závislá na
pomoci registrovaných komunistů bydlících v naší obci. Členské schůze se konaly pravidelně jednou
v měsíci v budově národního výboru. Schůze se zúčastňovalo průměrně 65 % členů, neboť řada
členů pro stáří nebo vážné onemocnění se nemohla na schůze dostavit. Výborové schůze se konaly
dvakrát v měsíci. Sloužily k přípravě celoobecních akcí, celoobecních oslav, k přípravě stranického
vzdělávání a k organizačnímu zajištění členských schůzí a veřejných schůzí s občany. Byly zpracovávány posudky na občany, kteří se na závodech hlásili k přijetí do KSČ.
Členské schůze strany projednávaly činnost všech úseků národního výboru, zabývaly se činností
Drobných provozoven MNV. Zvýšená pozornost byla věnována oslavám 1. máje a všem májovým
oslavám, oslavám MDŽ, Vítězného února a oslavám v Měsíci československo sovětského přátelství.
Členové kriticky poukazovali na nedostatky, které se v průběhu roku v obci vyskytovaly. Jejich
kritické připomínky se staly podnětem k zlepšení práce na úseku organizátorské a řídící funkce národního výboru. Před každou členskou schůzí se konalo stranické vzdělávání. Členové strany byli
na nich seznamováni se současným děním ve straně, s vnitřní politickou situací ve státě a s mezinárodní politikou. Předsedu VO KSČ zastával soudr. František Dlouhý. Výbor byl doplněn o s.
Ing. Alfréda Lokaje, Ing. Jiřího Slivku a s. Petra Šafránka.
Nejvyšší výdaje si vyžádaly akce a stavby sloužící k zvelebení obce. Byly prováděny v tak zvané
akci Z. Zajišťoval je národní výbor za pomoci společenských organizací a hlavně za pomoci našich
občanů brigádnicky po hlavním zaměstnání nebo o volných sobotách a nedělích. Zvelebovací akce
byly náročné na organizátorskou činnost, přinesly však další zlepšení životního prostředí v naší
obci. Nevýhodou obce byla skutečnost, že v obci nebyl podnik nebo závod, který by při stavbách
pomohl, jak tomu bylo ve městech a v obcích s průmyslovým nebo zemědělským závodem.
Jednou z hlavních akcí byla výstavba další etapy vodovodu. Vodovod byl položen po obou stranách Hlučínské ulice a u Petřkovic byl propojen s vodovodním řadem vybudovaným v této části
obce v průběhu let 1946 – 1947. Tato stavba byla náročná především proto, že výkop pro položení
vodovodního potrubí musel být zajišťován ručně našimi občany. Mechanismy nebylo možno pou26
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žít, neboť v chodníku vedla kanalizace, telefonní kabelové vedení a jen úzký pruh pozemku sloužil
k položení vodovodního potrubí. Jen díky zapojení převážné většiny občanů, bydlících v rodinných
domcích podél této trasy, mohla být akce včas ukončena. V průběhu roku byla dokončena 4. stavba
a v předstihu zahájena pátá stavba, která obsahuje zbytky úseků obce, kde dosud vodovod zaveden
není. Počítá se s tím, že po ukončení této stavby budou všechny rodinné domky v obci zapojeny
na veřejný vodovod. Vodovodní potrubí bylo rovněž položeno od ulice Nad Nádražím ke skladu
Drogerie na Hlučínské ulici. Na stavbu vodovodu bylo v roce 1986 vynaloženo 366 tisíc Kčs.
Část inančních prostředků byla použita na opravy chodníků a na úpravy místních komunikací
poškozených stavbou v různých částech obce. Občané odpracovali na stavbě brigádnicky zdarma
12 560 hodin. Brzdou celé akce bylo to, že podnik Severomoravských vodáren a kanalizací se sídlem v Opavě nestačil zajistit napojení rodinných domků na veřejný vodovod v území, kde MNV
vodovod vybudoval.
Ani v roce 1986 nebyla zprovozněna budova Společenského domu. Její adaptace byla prováděna
v akci Z a byla druhou stavbou zařazenou do plánu roku. Byla dokončena konstrukce stropu v sále,
zajištěny omítky stropů a stěn v sále a v sociálních zařízeních, zajištěno obložení stěn a kompletace sociálního zařízení. Zdlouhavě byla prováděna elektroinstalace podnikem Bastro v Ostravě.
Před zahájením rekonstrukce a adaptace byl sál jediným místem, kde se konaly veškeré společenské
a kulturní akce. Zdlouhavá výstavba se setkávala s častou kritikou občanů na veřejných schůzích,
na schůzích společenských organizací a také na plenárním zasedání MNV. V průběhu roku bylo
prostavěno 726 tisíc Kčs a odpracováno 8 060 brigádnických hodin.
V neinvestiční části akce Z prováděly Drobné provozovny MNV rekonstrukci bývalé farní budovy pro své provozy. Byla zde vybudována nová kotelna pro rozvod tepla v budově, prostory pro
stolárnu, sklady a dílny pro řidiče nákladních vozidel. U farní budovy byl vybudován skleník pro
zahradnictví provozoven. Veškeré adaptační práce byly inancovány z přebytku hospodaření DP
MNV. Bylo na ně vynaloženo v průběhu roku 426 tisíc Kčs.
Kladně byla občany hodnocena úprava místních komunikací. Asfaltový koberec byl položen na
komunikacích k mateřské škole I u kostela, na ulici Na Návsi od požární zbrojnice ke mlýnu a na
Vrablovecké ulici v osadě Vrablovec až k ulici Lípová. Výstavba těchto komunikací si vyžádala
nákladu více než 2 miliony Kčs. Byla však nutná, neboť šlo o úseky poškozené stavbou vodovodu,
které se stávaly v některých místech nesjízdné.
Drobné stavební úpravy se prováděly ve všech školských zařízeních. Byly inancovány z rozpočtu MNV a sloužily především k zlepšení prostředí na našich školách.
Do provozu byl uveden dům čp. 54 naproti budovy MNV. Byly zde umístěny starší občanky
s nízkými příjmy a s pečovatelskou službou a také nájemníci domu čp. 187, kde byla zahájena modernizace bytů. Ve správě národního výboru zůstal ještě v roce 1986 objekt užívaný Sm. vodovody
a kanalizace, budova sloužící jako restaurace opavských restaurací a budova společenského domu.
Ostatní obytné domy spravoval Okresní podnik bytového hospodářství v Opavě.
Také v roce 1986 pokračovala výstavba nové silnice Ostrava – Ludgeřovice – Hlučín. Nová silnice má po dokončení sloužit jako dopravní tepna místo stávající silnice vedoucí středem obce. Nová
silnice byla vybudována v trase bývalé tramvajové dopravy. V I. etapě byla vybudována trasa od
kostela v Ludgeřovicích do Hlučína. Hrubá stavba tohoto úseku byla dokončena na podzim 1986.
Byl odstraněn most u kostela a zahájena druhá etapa stavby, která představuje úsek ke kulturnímu
domu. Na základě požadavku občanů bylo vedeno jednání, aby trolejbusová doprava byla vedena
v budoucnu po stávající silnici vedoucí středem obce. V průběhu roku byla státními silnicemi, jako
investorem stavby, vyhotovena projektová dokumentace pro tento nový úsek stavby.
27
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Činnost Místního národního výboru je možno rozdělit na dvě etapy v důsledku konání voleb do
zastupitelských orgánů. V prvním pololetí pracoval MNV ve starém složení. Vzhledem k tomu, že
předsedkyně MNV s. Ing. Eva Korbová byla v září 1985 odvolána z funkce a tato funkce nebyla
obsazena ani v roce 1986, pracoval MNV bez této funkcionářky. Ve složení rady MNV ani ve
složení komisí nedošlo ke změnám.
V červnu 1986 se konalo první zasedání MNV po volbách. Na tomto ustavujícím plenárním
zasedání složili nově zvolení poslanci ústavou předepsaný slib do rukou s. Bruno Drobíka, poslance
MNV pověřeného řízením schůze. Pionýři základní školy připravili nejen kulturní vystoupení,
ale také předali novým poslancům upomínkové dárky, které sami zhotovili.
Předsedou MNV byl zvolen s. Ing. Alfréd Lokaj, tajemnicí MNV s. Anežka Robenková, místopředsedou MNV s. Josef Baránek, členy rady byli zvoleni: s. Evald Tománek, Bruno Drobík,
Josef Konečný, Růžena Konečná, Ing. Jindřich Kaluža, CSc., Josef Kamrádek, Bernard Kučera
a Miroslav Smetana. Byly utvořeny komise pléna a správní komise. Funkcionáři, členové rady
MNV a členové komisí byli zvoleni všemi hlasy přítomných poslanců.
Volby do MNV byly v naší obci přece jen trochu jiné než řada těch dřívějších. Vždy bylo
samozřejmé, že předseda VO KSČ bude mezi kandidáty na poslance a stane se členem rady
MNV. Na kandidátce byl původně i v roce 1986. Na poslední chvíli z ní vypadnul, údajně
snad pro problémy s alkoholem.
Podzimní veřejné schůze zvolily občanské výbory. Na území obce bylo zvoleno pět občanských
výborů. Obvod občanského výboru čís. 1 tvořilo území od Markvartovic až ke kostelu. Předsedou
tohoto občanského výboru byl na veřejné schůzi zvolen s. Heinz Bortlík. V obvodu občanského
výboru čís. 2, který pracoval na území obce od kostela k státnímu statku, byl zvolen s. Ing. Jindřich
Bartusek, v třetím obvodu občanského výboru na území od statku k Petřkovicím byl předsedou
zvolen s. Verner Preisner, pro úsek obce u rybníků a u Lípové cesty s. Ing. František Harazim
a v osadě Vrablovec s. Evald Tománek. Volební období občanských výborů je pětileté. Desetičlenné
občanské výbory se scházely pravidelně jednou za měsíc a byly dobrým pomocníkem v práci národního výboru. Organizovaly samostatně drobné úpravy, brigádnicky pomáhaly při zvelebovacích
akcích. Mezi nejlépe pracující občanské výbory patřil občanský výbor čís. 4 a v osadě Vrablovec.
Byly vyhodnoceny v soutěži organizované národním výborem. O jejich dobré práci se kladně vyjádřili i občané na veřejných schůzích a při podzimních volbách.
Odvoz pevných domovních odpadků z domácností zajišťovaly provozovny dvěma speciálními
vozidly z naší obce, ze sousedních Markvartovic a Šilheřovic. Také tato profese byla pro provozovny ztrátová. Občané hradili za celoroční odvoz odpadků 40,- Kčs za jednu popelnici. Tento
poplatek nestačil pokrýt všechny výdaje spojené s touto činností. Schodek z této profese hradil národní výbor. V naší obci bylo umístěno u rodinných domků 1 057 popelnic, v Markvartovicích 238
a v Šilheřovicích 208 popelnic. Odpadky byly odváženy na prostranství u hlavní silnice v blízkosti
kostela. K odvozu sloužila starší vozidla, která měla časté poruchy, a z toho důvodu nebyl dodržován termín odvozu v jednotlivých úsecích obce. Stalo se to rovněž bodem kritiky občanů na veřejných schůzích. Ani zvýšený počet popelnic nepokrýval celou naši obec. Řada občanů odvážela popel
na různá veřejná místa v obci, vznikaly tak zvané černé skládky v blízkosti tramvajové tratě,
na prostranství u lesíků, ale také v samotné zastavěné části obce. Nepůsobilo to dobrým dojmem
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a opatření přijatá MNV neměla kladný výsledek. Na zakázané skládky odváželi občané popel
nejčastěji ve večerních hodinách.
Na příklad nepoužívaná úvozová polní cesta na hranici s Markvartovicemi od vesnice až
k Černému lesu byla plná odhozených starých sporáků, ledniček, praček, stavební sutě atd.
Obdobně to vypadalo např. i na hranici Ludgeřovického lesa u rybníků a u Vrablovce.
Již několik let je v provozu sběrna odpadových surovin jako samostatné zařízení. Vykupovala
od občanů železný šrot, textil, starý papír a od roku 1986 i králičí kožky. Sběr odvážely do sběrny
děti z místní základní školy, ale také sběr odvážený dospělými občany se podstatně zvýšil. Bylo nasbíráno a odprodáno do sběrny 86 630 kg papíru, 8 160 kg textilu, 518 630 kg železa a 21 540 kg
barevných kovů. Sběrna byla umístěna za místním kinem u Markvartovické ulice. Pro sběr nezálohovaných lahví byly před prodejnami Potravin v celé obci umístěny nádoby, které po naplnění odvážela auta podniku Sběrné suroviny. Také tato nově založená služba byla občany vítána. Většinu
králičích kožek vykupoval sběrač, který měsíčně projížděl autem celou obec.
Místní hřbitov sloužil k pohřbívání zesnulých z naší obce, ze sousedních Markvartovic a Petřkovic. Přibývalo osob, které se v minulosti z obce vystěhovaly, a jejich přáním bylo, aby byly pochovány
na našem hřbitově. Provoz hřbitova se řídil hřbitovním řádem, který vydal MNV. V průběhu roku
bylo pohřbeno 109 zesnulých. I když došlo k rozšíření hřbitova, projevil se nedostatek míst k pohřbívání již v uplynulém roce. Ke konci roku zbylo k pohřbení jen pár volných míst. Z hygienických důvodů musely být zrušeny veřejné záchody, což vedlo k ostré kritice občanů. Pozůstalí se ve velké většině
dobře starali o hroby zemřelých příbuzných. Na hrobech byly vysazovány květiny od jarních měsíců
až do pozdního podzimu. Občané udržovali i chodníky kolem hrobů a pečovali o čistotu pomníků
a hrobových rámů. Rozvod vody na místním hřbitově byl napojen na veřejný vodovod. Spotřebu
vody k zalévání květin hradil MNV z rozpočtu.
Oblast dopravy byla jednou z nejvíce sledovaných oblastí jak z pohledu národního výboru, tak
i občanů naší obce. MNV měl ve správě 18 km místních komunikací, ve správě Okresní správy silnic
v Opavě bylo 5 km cest a to ulice Hlučínská spojující s Ostravou a ulice Markvartovická. Jak jsem
již uvedl, byla z prostředků národního výboru zpevněna nebo opravena značná část komunikací
hlavně v úsecích, které byly poškozeny výstavbou vodovodu. Pracující naší obce byli dopravováni
do zaměstnání autobusy Dopravního podniku města Ostravy na lince 56. Tato autobusová linka
byla zavedena po zrušení tramvajové dopravy. Časté změny jízdních řádů zhoršovaly dopravu,
a tak nejvíce stížností bylo právě na tento úsek. V ranních hodinách při jízdě pracujících do zaměstnání nestačily autobusy přepravit všechny cestující, a tak se pracující dostávali do zaměstnání často
se zpožděním. Stejně tak tomu bylo při cestě ze zaměstnání. Autobusy ČSAD, které obcí projížděly,
odmítaly přepravovat cestující z naší obce, neboť jsme patřili k úseku Dopravního podniku. Jen
osada Vrablovec byla napojena na linky autobusů ČSAD. Doprava zde byla mnohem volnější.
V průtahu obce byly 3 autobusové zastávky. Jedna byla u kostela, druhá u prodejny v blízkosti
státního statku a třetí u hostince u bývalé pošty. Na Vrablovci byly dvě zastávky a třetí na této lince
byla u prodejny v blízkosti inských domků.
Každoročně se zmiňuji o tom, že prostory našeho kina neodpovídají současným požadavkům
návštěvníků. V roce 1986 byly provedeny menší vnitřní úpravy, zajištěna oprava fasády, oprava
střechy i nátěry uvnitř budovy. Přesto je stav budovy kina stále nevyhovující. I přes tyto vážné
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nedostatky splnili pracovníci kina hlavní požadované ukazatele plánu. Filmy byly promítány ve
středu a neděli ve večerních hodinách. V neděli odpoledne byla představení pro děti a mládež. Ve
spolupráci s mateřskými školami a základní školou byly promítány ilmy v souladu s učebními osnovami. Velmi úspěšný průběh měl v měsíci květnu „Týden dětských ilmů“. Celkem navštívilo kino
v průběhu roku 11 tisíc návštěvníků. Provoz kina i stavební úpravy v kině byly hrazeny z prostředků národního výboru. Protože kino bylo umístěno v horní části obce u Markvartovic, navštěvovali ilmová představení i občané této obce. Většina občanů však dojížděla do kina v Ostravě, kde
se promítaly ilmy v hezkém prostředí a za lepších podmínek. Byl zde i větší výběr ilmů.
V lesích na našem katastru hospodařily Státní lesy, polesí Šilheřovice. Honitbu měl pronajatou
Ostříž, myslivecké sdružení se sídlem v Hošťálkovicích. Toto sdružení mělo vlastní chatu v lesíku
u osady Vrablovec v krásném prostředí. Zde se konaly rovněž letní slavnosti i noční karnevaly,
setkání po honech i různé oslavy členů sdružení. Mimo starost o honitbu věnovali členové velkou
pozornost výsadbě nových lesních stromků na nevyužitých pozemcích, pomáhali státnímu statku
při sklizni obilovin a zúčastňovali se akcí při zvelebení obce.
Všechny prodejny byly po celý rok dobře zásobovány, zlepšil se výběr masa i masných výrobků.
Také prodej ovoce a zeleniny byl v potravinářských prodejnách po celý rok v požadovaném sortimentu. V průběhu roku se často stávalo a hlavně před vánočními svátky a před zahájením Nového
roku, že se mezi občany vyskytovaly zprávy, že dojde k zdražení některých druhů potravin a jiného
zboží, a tak občané nakupovali toto zboží ve větším množství, než potřebovali pro svou domácnost. Bylo tomu tak i u lihovin, cukru a mouky. Nedostatkovým zbožím bylo na příklad polévkové
koření a v prodejnách masa vnitřnosti a některé druhy salámu.
Dosti navštěvovanými místy byly hostince RaJ Opava. V naší obci byly čtyři hospody tohoto
podniku a jedna restaurace v osadě Vrablovec spravovaná Drobnými provozovnami MNV. Přestože u žádného pohostinství nebylo zajištěno stravování pro veřejnost, dosahovaly hospody vysokých
tržeb. Vždyť jenom hospoda u kostela utržila za lihoviny a pivo za jedno čtvrtletí roku téměř půl
milionu Kčs. V této hospodě se konaly smuteční hostiny po pohřbech pro příbuzné zemřelého. Stávalo
se v obci zvykem, že po skončení smutečního obřadu se příbuzní scházeli v hospodě, kde jim nejbližší
příbuzní zemřelého připravili jídlo a občerstvení.
Družstevní prodejna Jednoty u kostela vykupovala od občanů lesní plodiny jako maliny, ostružiny a také přebytky od zahrádkářů z vlastní produkce. Vykupovala maliny, rybíz, angrešt,
třešně, jablka, hrušky a také vejce a od včelařů vykupovala med. O tyto služby byl mezi občany
značný zájem, o čemž svědčí vysoké množství vykoupeného ovoce, ale i to, že se na nich podílejí
i občané sousedních obcí, kde sběrny nebyly zřízeny. Za rok 1986 bylo vykoupeno 1 632 kg angreštu,
857 kg černého rybízu, 1 850 kg rybízu červeného, 1 358 kg třešní, 2 580 ks vajec, 1 864 kg malin,
4 236 kg ostružin, 16 127 kg padaných jablek, 1 220 kg medu od místních včelařů. Výkup mohl být
ještě vyšší, kdyby prodejna měla dostatečné prostory pro uskladnění vykupovaného zboží.
Nejstarší občankou byla pí. Anna Fitzková, která se v únoru dožila 94 let.
K 31. prosinci 1986 měla naše obec 4 483 obyvatel. Dochází každoročně ke snížení stavu obyvatelstva, neboť mladí lidé se stěhují do Ostravy nebo do ostravských sídlišť, kde dostávají byty od
svých závodů v novostavbách stavěných podniky nebo závody.
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Již několik let jsou největší mrazy v lednu a únoru. Bylo tomu tak i v uplynulém roce. U nás byly
největší mrazy zaznamenány v lednu –28 ºC. Jaro bylo studené, deštivé. V letních měsících bylo
jen několik pěkných slunných dnů. Zlepšení počasí nastalo příchodem podzimu, který již několik let
bývá krásnějším než letní období.
Jednotlivé údaje jsem získal od předsedů společenských organizací, předsedů komisí národního
výboru a také od místních občanů. Každý rok a také rok 1986 přinesl řadu nových poznatků, nových událostí v životě naší obce. Mým úkolem bylo, abych tyto události podchytil, aby mohly sloužit
příštím generacím k poznání naší obce v tomto období.
Zapsal Josef Baránek, kronikář.

AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – říjen 2017
Hedvika Klapcová
Arnošt Strachota
Erna Pudichová
František Moravec
Matouš Martykán

91 let
85 let
85 let
85 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Setkání letošních sedmdesátníků
29. září se sešli spolužáci
z horní části Ludgeřovic (od
Markvartovic asi až po hřiště
TJ, včetně Vrablovce) a z Markvartovic, kteří spolu chodili od
páté třídy do ludgeřovické školy.
Jejich společné třídy byly jednak
v prastaré, dnes už neexistující
budově z roku 1824 mezi zdravotním střediskem a prodejnou
potravin, jednak hned vedle
v tzv. dřevěném „budlíku“ vedle, ale také v rodinných domcích u Staňka a u Menšíka. Ze
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školy vyšli v roce 1962. O moderní školní budově s ústředním topením, tělocvičnou, tekoucí
vodou a kvalitním sociálním vybavením si mohli jenom zdát. Na školu přesto rádi vzpomínají.
Snímek byl pořízen před kostelem těsně po děkovné mši svaté a před odchodem na společné posezení v restauraci v Obecním domě.
AV.

Opravy kostela
Východní strana kostela je v současnosti zakryta lešením. Opravy provádí ludgeřovická
stavební irma pana Milana Vjačky.

AV.

Pozvání do Muzea Hlučínska
Věrné repliky pravěkých venuší lákají
Pohádkové postavičky ze stavebnice Lego nyní na
hlučínském zámku vystřídali mamuti a venuše. Muzeum Hlučínska totiž spustilo výstavu zaměřenou na
experimentální archeologii. Ta návštěvníkovi zábavnou
formou přibližuje způsob života pravěkých lidí. Výstavu připravil hlučínský badatel Jiří Sonnek, který se
nespokojil s tradičním tvrzením učebnic, a tak vytvořil
vlastní, experimentálně ověřené teorie. Výstava přináší
vysvětlení jeskynních maleb, ukazuje funkční pravěké
zbraně, ale také nově formuluje funkci záhadných venuší. Ty jsou ostatně přehledně prezentovány v originální velikosti, a tak si může návštěvník bezprostředně porovnat Věstonickou,
Landeckou i Willendorfskou venuši.
Největším lákadlem výstavy je ovšem rozluštění úlohy obrazců na náhorní planině Nazca. Geoglyfy bývají často připisovány mimozemským civilizacím. Realita ovšem mohla být
daleko obyčejnější …
Výstava trvá do 19. 11. 2017.
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Akce a aktivity střední školy v Šilheřovicích
Navzdory nepřízni počasí úspěšně proběhl již 8. ročník golfového turnaje SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD,
s.r.o. v Šilheřovicích, a to na hřišti Park
Golf Club Ostrava. Déšť a vítr prověřil
sportovního ducha a odhodlání všech zúčastněných hráčů, ale také profesionalitu
organizátorů, kterými společně s vedením
šilheřovické SŠ byli také studenti uvedené
školy, a to oboru Cestovní ruch se zaměřením na golf a golfové služby a studenti
oboru Hotelnictví. Všichni zúčastnění se společně setkali na závěrečném slavnostním předávání cen a rautu. A kdo letos patřil k nejúspěšnějším? Marek Růžička, absolvent naší
školy. Poděkování náleží všem sponzorům, ale hlavně hráčům, doufáme, že se v příštím roce
při příležitosti konání 9. ročníku všichni sejdeme ve stejné pohodové a sportovní náladě.
Dne 12. října 2017 získala Denisa Rábiková – žákyně 1. ročníku nástavbového studia
oboru Kadeřník významné ocenění Mladý řemeslník roku 2017, které převzala z rukou
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horské. Toto ocenění uděluje
předseda Senátu ČR každoročně úspěšným mladým žákům řemeslných oborů, kteří splňují náročná kritéria ocenění, jako je skutečný zájem o zvolený obor, vzorná reprezentace
školy v odborných soutěžích, příkladný prospěch apod. Výše uvedená žákyně získala rovněž
3. místo v soutěži O nejlepší samostatnou odbornou práci v oboru Kadeřník, které jí bylo
uděleno Hospodářskou komorou ČR.
Zároveň šilheřovická střední škola získala v říjnu 2017 prestižní ocenění, a to čestné
uznání za vysokou úroveň praktické přípravy, rovněž udělené Hospodářskou komorou České republiky.
SŠ v Šilheřovicích se již téměř rok aktivně zapojuje do projektu Inovace ve vzdělávání
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Skupiny žáků ze Šilheřovic a Polska se
společně účastní workshopů na odborná gastronomická témata, které organizuje jak šilheřovická SŠ, tak i SŠ Jastrzębie-Zdrój. Tyto „dílny“ jsou pak vždy vedeny odborníky z praxe.
Dne 10. října 2017 se zúčastnila skupina našich žáků 2. ročníku výjezdového workshopu
do polských Niepołomic, který byl tentokrát zaměřen na úpravu zvěřiny, na myslivost. Naši
žáci společně se svými polskými kamarády pak měli možnost prohlédnout si niepołomický
královský zámek se zahradou.
Naopak šilheřovičtí studenti se svými pedagogy v rámci výše uvedeného projektu připravili pro své kamarády z polské partnerské školy neobvyklou formu výuky,
a to prostřednictvím videokonference, která byla řízena právě ze SŠ v Šilheřovicích
a přenášena prostřednictví telemostu do polské partnerské školy. Tématem výuky byla
gastronomie, konkrétně zhotovení ukázkového menu odborníkem z praxe, tentokrát
šéf kuchařem restaurace U Zeleného dubu v Bohumíně – panem Milanem Dobřanským, který v přímém přenosu připravoval tříchodové menu. Celý tento workshop se
setkal s příznivým ohlasem všech zúčastněných.
SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice
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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 fyzickým osobám 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 10. 11. 2017 do 12:00 hod. Obálka bude
označena nápisem:

„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 všechna 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
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.
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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. 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.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.

3088/2, travní porost o výměře 2 082 m 2 ,
3088/3, orná půda o výměře 1 033 m 2
3088/15, orná půda o výměře 956 m 2 ,
3088/17, orná půda o výměře 941 m 2 ,
3088/18, orná půda o výměře 936 m 2 ,
3088/19, orná půda o výměře 933 m 2 ,
3088/23, orná půda o výměře 948 m 2 ,
3088/24, orná půda o výměře 947 m 2 ,
3088/25, orná půda o výměře 945 m 2 ,
3088/26, orná půda o výměře 947 m 2 ,
3088/27, orná půda o výměře 948 m 2 ,
3088/28, orná půda o výměře 946 m 2 ,
3088/31, orná půda o výměře 1 033 m 2 ,
3088/33, orná půda o výměře 1 032 m 2 ,
3088/42, orná půda o výměře 923 m 2 ,
3088/43, orná půda o výměře 923 m 2 .
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Mgr. Daniel Havlík, v.r.
starosta obce
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SPORT
Ve znamení osobních rekordů
Po spoustě deštivých dní
se počasí nakonec umoudřilo
a nabídlo nám, užít si krásný
sportovní zážitek. Do centra
Ostravy se vrátil Craft Run
Fest coby běžecký festival
pro celou rodinu a také logické pokračování slavné
a letité tradice městských
maratonů v moravskoslezské
metropoli. Na start se postavilo celkem asi 1 600 běžců
na různých tratích. Trasa
vedla přes Komenského sady, kolem rozvodněné Ostravice a dále pak pod věží nové
radnice zpátky do centra Ostravy. Nejrychlejší z našich byl Valdemar Schubert ve fantastickém čase 1:28:45 a tím si vytvořil osobní rekord. Celkové 25. místo ho řadí mezi
běžeckou špičku. Další z našich Monika Gemelová 1:43:42 11. místo mezi ženami,
Lubomír Bardaševský 1:46:27. Osobák si udělal i Radek Artim časem 1:54:55. Neztratili se ani ostatní Martin Popek 1:58:07, Marek Janoušek 2:07:36 a Pavel Hudeczek
2:08:50.
Mezi čtvrtmaratonci si nejlépe vedl Vojtěch Plíhal 52:28 a naše ženy se svými osobáky Monika Konkolová 1:06:20 s Pavlínou Artimovou časem 01:09:33.
Největší účast byla mezi štafetami. Na šestikilometrový úsek se vydali se znakem
Běžeckého klubu Ludgeřovice na své úseky Lenka Návratová, Denisa Popková, Jakub
Kuchař, Blanka Mintonová, Lucie Děrkasová a Petra Kuchařová.
Krásný den zakončilo losování tomboly
o zájezd na New York
City Marathon 2018,
který Valdovi utekl
o tři čísla.
Ukazuje se, že běh
je čím dál více populárnější a proto budu
rád, když se spolu
potkáme na našich
závodech v Ludgeřovicích 11. listopadu
2017.
Martin Popek
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ObeCní úřad LUdgeřOviCe
800 101 087 – bezplatně
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz

úřední hodiny:
Pondělí a středa: 8:00 – 12:00

tel.: 595 052 578
fax: 595 052 278

Pokladna:
Pondělí a středa: 8:00 – 12:00
Čtvrtek:
8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Starosta obce:

starosta@ludgerovice.cz

553 876 010

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

12:30 – 17:00

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

553 876 022
553 876 011

Stavební úřad – vedoucí:
– referenti:

stavebni@ludgerovice.cz

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
inancni@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 – 18:00
12:30 – 15:00
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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