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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
stejně jako v předchozích letech, i letos se naše obec připojila k akci „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“. Do akce se zapojili tradičně ludgeřovičtí hasiči a zástupci farnosti společně
se Skauty a k oběma skupinám se připojili dobrovolníci z řad občanů. Hasiči prošli celý
tok Ludgeřovického potoka, farníci pak uklízeli farní pozemky – zahradu, Farskou cestu
a les kolem myslivecké chaty Ostříž. Velké poděkování patří také Ing. Janu Vjačkovi, který
sám uklidil olšinu pod ulicí U Rybníků a paní místostarostce Aleně Janošové uklízející
nepořádek na svahu u mostu přes ulici Lípová. Svoz sesbíraného nepořádku pak zajistili
zaměstnanci Technických služeb Ludgeřovice. Celkem bylo sesbíráno cca 850 kilogramů
odpadů! Na jedné straně je to méně, než v roce loňském, na straně druhé musím se smutkem
konstatovat, že jsme uklízeli stejná místa jako loni, takže víme, jak někteří lidé dokázali
„zaneřádit“ přírodu během jednoho roku.
Zatímco Ludgeřovice jsou již na splaškovou kanalizaci napojeny, Vrablovec výstavba
oddílné splaškové kanalizace v následujících letech nemine. V dubnu byla dokončena studie jeho odkanalizování, která řeší možné varianty napojení na Hlučín nebo Ludgeřovice.
Vzhledem k profilu Vrablovce bude kanalizace projektována s několika přečerpávacími stanicemi, což situaci mírně komplikuje, výhodou však zase bude skutečnost, že by převážná
většina stavby měla vést v obecních komunikacích bez zásahů do soukromých pozemků.
Nyní zastupitelstvo obce musí vybrat vhodnější variantu a následně začne příprava projektové dokumentace. Snažíme se celý postup co nejvíce urychlit, protože se poměrně rychle krátí
čas na možné získání dotace na realizaci stavby, která určitě bude v řádech deseti milionů
korun a stavět pouze z obecních financí by bylo velmi zatěžující. O dalším postupu budu
určitě průběžně informovat.
Jak jsem uváděl již v dubnovém Zpravodaji, společnost OZO Ostrava dodala v minulých
týdnech ke všem nemovitostem nové nádoby na plasty a papír. V průběhu května budeme
řešit případné výměny nádob dle potřeb občanů, proto požadavky směřujte na mail starosta@ludgerovice.cz nebo olsak@ludgerovice.cz. Trošku mne však zaráží, že někteří lidé jsou
schopni tvrdit, že vůbec nejsou
informováni. Změnu svozu řešíme minimálně 9 měsíců. Docela mne pak „baví“ argumentace typu – Zpravodaj nečtu, na
obecní web nekoukám, obecní
rozhlas neposlouchám, zastupitelstvo mne nezajímá, úřední
desku a vývěsky nesleduji, letáky ze schránky vyhazuji apod.
Pak přemýšlím, jak takoví lidé
vlastně žijí.
Jak se ukazuje, často nejvíce
potěší drobnosti. Jednou z nich
je výměna skříňky na smuteční
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oznámení u kostela. Stará skříňka už dosluhovala, proto jsme ji vyměnili za novou, moderní, dokonce i osvětlenou. Nová skříňka se líbí natolik, že už se objevily žádosti o umístění
dalších, třeba pro informace z obce, farnosti, či o našem skautském oddílu. Prověříme určitě
možnosti umístění dalších skříněk. Přece jen není vždy vše tak jednoduché, pokud chceme
osvětlené skříňky, musíme mít pro ně místo a také možnost napojení na elektřinu, nejlépe
pak na veřejné osvětlení, jak je tomu u kostela. Jsem ale potěšen, že nás občané za tuto
drobnost chválí…
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Pohádková noc s Andersenem 2018

Již po osmé se na paměť světoznámého dánského spisovatele pohádek
Hanse Christiana Andersena (1805 – 1875) konala 23. března v obecní
knihovně Noc s Andersenem. Vždy se v podvečer
sejde 12 dětí, čtenářů,
většinou z třetích tříd,
aby si vyslechly celou řadu
pohádek a také vyprávění o těch, kteří pohádky
napsali. Každoročně je
pohádková noc zaměřena
na pohádky jednoho konkrétního spisovatele. Letos to bylo na pohádky Josefa Čapka (1887 – 1945). Pohádky jim čtou a povídají zaměstnanci
obce a to starosta Mgr. Daniel Havlík, vedoucí úseku správních činností Vlasta Bortlíková,
referentka Lenka Jurečková a knihovnice Jana Baránková. Pro děti pokaždé připraví zajímavý
program se soutěžemi, kreslením, zpíváním, večeří, hledáním pokladu. Společně pak stráví
noc v knihovně na karimatkách a ráno akci ukončí zdobením stromu „Pohádkovníku“ vlastnoručně vyrobenými ozdobami a společnou fotografií před obecním úřadem. Starosta byl v roli
samotného Josefa Čapka, Jana Baránková jako známá hrdinka „kočička“ z dětmi milovaných
Čapkových pohádek „O pejskovi a kočičce“. Děti se moc bavily a vydržely poslouchat pohádky
až do půlnoci. Ráno si je plné zajímavých zážitků a velmi spokojené odváděli rodiče domů.
Pohádková noc byla velmi dobře připravená a moc se vydařila.

AV.
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Beseda s cestovateli Márovými

Beseda byla akcí obecní knihovny a konala se 6. dubna ve školní jídelně pro žáky
školy. Tak jak už to je obvyklé u cestovatelských besed, cestovatelé první dvě hodiny
povídali mladším žákům a druhé dvě hodiny žákům starším. Všichni najednou by se
do školní jídelny nevešli.
Manželé Jiří a Alena Márovi už procestovali většinu kontinentů, původně se svým
synem Jirkou, upoutaným na invalidní vozík pro svalovou dystrofii. Po jeho smrti pokračují v cestování sami. O svých cestách už napsali několik knih a uskutečnili řadu
besed. V naší obci už besedovali několikrát. Tentokrát o svém loňském putování po
Indočíně, kde strávili 42 dnů. Hovořili například o svých zážitcích v Barmě, o zdejší
tropické přírodě, o zdejších lidech, o neuvěřitelném počtu nádherných buddhistických
svatyní, o gigantických sochách ležícího Buddhy, také o zvláštnostech zdejšího cestování, stravování atd.
Děti například velmi zaujalo jejich povídání o jídelníčku zdejších lidí. Jídlo se zde
vždy, to je ráno, v poledne i večer, skládá z polévky, rýže a k ní trochy zeleniny, případně kousku ryby nebo například několika opražených červů. Používá se hodně koření,
které v Evropě ani neznáme, jídlo bývá opravdu hodně „ostré“. Lidé se většinou stravují
na ulici u stánků. Pečivo nebo chleba nejedí, není ani v obchodech. Zdejší strava často
způsobuje Evropanům vážné zažívací potíže. Při putování po zemi je proto dobré mít
zkušeného zdejšího průvodce, který ze své průvodcovské praxe ví, které jídlo a od kterého kuchaře může Evropan bez následků jíst.
Témat besedy bylo hodně, všechny byly velmi zajímavé. Dětem se beseda líbila.

Beseda s cestovateli Vackovými

Tato beseda byla další akcí obecní knihovny a uskutečnila se 12. dubna ve školní
jídelně pro žáky školy.
V naší obci manželé Jiří a Monika o svých cestách na jízdních kolech povídali už
loni a to o Austrálii, tentokrát byl tématem besedy tropický ostrov Madagaskar v Indickém oceánu, ležící asi 400 km východně od Afriky. I tam jezdili na kolech, i když
občas použili i tamní místní dopravu.
4
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Madagaskar je třetí největší ostrov na zeměkouli (délka
1 600 km, šířka 500 km, hory
přes 2 500 m, 25 milionů
obyvatel), jedna z nejchudších
zemí na světě, jejíž hospodářství je téměř zcela závislé na
zemědělství a rybolovu. Na
ostrově funguje jediná železniční trať. Asfaltových silnic
je velmi málo. Jezdí se po
prašných cestách, přes četné
řeky jsou většinou jen brody,
aut je minimum. Většina ostrova je lidskou činností poničená odlesněním, na části je
naopak bujná tropická džungle s velkým počtem zajímavých endemických rostlin a živočichů. Žije zde například 20 druhů lemurů, roste zde 7 druhů stromů Baobabů atd.
Vackovi povídali o svých zážitcích s obyvateli, cestováním, stravováním, ubytováním, přírodními zvláštnostmi a krásami. Děti pozorně poslouchaly a zapojovaly se do
diskuze. Byla to vydařená beseda.
AV.

Velikonoční veselice v Obecním domě

Veselice se konala v Obecním domě 14. dubna a pořádali ji farnost a skautské středisko
Ludgeřovice. Program byl velice bohatý, postupně hrály tři hudby, nechyběly různé soutěže,
večeře z místní restaurace, bohatý bufet, předtančení. Sál už byl ve 20 hodin zcela zaplněn.
Mezi návštěvníky bylo jich dost, kteří svým oblečením a účesy připomínali hippie. Hrála se
hudba řady žánrů, také džez první poloviny minulého století. Vládla veselá uvolněná nálada,
byla to zajímavá a hodně pestrá veselice.

AV.
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Kalendář akcí

6. 5. 2018		Floriánská mše (kostel sv. Mikuláše)
10. 5. 2018		Zápis dětí do MŠ (ZŠ a MŠ Ludgeřovice, MŠ na ul. Hlučínská)
10. 5. 2018		Zuzana Bubílková (sál Obecního domu)
12. 5. 2018		Obecní oslava dne matek (sál Obecního domu)
15. 5. 2018		Den matek Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
18. 5. 2018		Dětský ilustrátor Adolf Dudek – akce knihovny pro žáky 1. tříd ZŠ
(knihovna)
18. 5. 2018		Oslava dne matek – akce Klubu důchodců Ludgeřovice
(sál Obecního domu)
19. 5. 2018		Retro zábava (sál Obecního domu)
19. 5. 2018		Zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti i dospělé
(u Společenského domu na Vrablovci)
25. 5. 2018		Jiří Walker Procházka – komiks – akce knihovny pro žáky ZŠ
(školní jídelna)
25. 5. 2018		Noc kostelů (kostel sv. Mikuláše)
25. 5. 2018		Den dětí MŠ Hlučínská
(zahrada MŠ, za nepříznivého počasí sál Obecního domu)
26. 5. 2018		Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka (kostel sv. Mikuláše)
26. 5. 2018		Kácení máje (Menšíkové louka)
26. 5. 2018 		Den dětí (PONY Ranč Vrablovec)
29. 5. 2018		Přednáška – akce Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
1. 6. 2018		Setkání jubilantů obce (sál Obecního domu)
10. 6. 2018		Hasičká soutěž – Hlučínská liga mládeže (areál za ZŠ Ludgeřovice)
12. 6. 2018		Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
16. 6. 2018		Letní slavnost obce (areál hřiště TJ Ludgeřovice)
30. 6. 2018 		Hurá prázdniny – akce pro děti (PONY Ranč Vrablovec)

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Světový den vody

Celý svět si každoročně 22. března připomíná Světový den vody. Voda je pro náš život
důležitá a není bez ní možný život. Naše děti jsou zvyklé, že jí mají dostatek a je zdravotně
nezávadná. Není tomu ovšem všude tak. Jak ovšem dětem tento fakt přiblížit? Vyučování
jsme proto pojali tento den projektově a snažili se vodu „uchopit“ pěti smysly. Děti se o vodě
dozvěděly spoustu faktů, ale také si s pomocí starších kamarádů vyzkoušely mnoho pokusů,
ve které voda hrála hlavní roli.
9
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A to nejlepší? Součástí tohoto dne byla „sladká sbírka“ pro Unicef. Rodiče byli skvělí
a napekli nám buchty, které se prodávaly na svačinku. Úžasný výtěžek 6 300,– Kč použije
tato mezinárodní organizace na projekty týkající se nezávadnosti vody v potřebných místech.
Učíme děti myslet globálně – naše planeta = naše budoucnost!

Finálová přehlídka nejlepších prezentací 2018

V aule SŠPU v Opavě se 28. března konala finálová přehlídka nejlepších prezentací žáků
základních škol v okrese Opava.

Finálové prezentace:
• Jan Trubka (ZŠ Otická Opava) – Clicker
• Markéta Bartáková (ZŠ a MŠ Ludgeřovice) – Digital Art
• Vojtěch Montag, Martin Kavala, Edis Bučan (ZŠ Mařádkova Opava) – Lego Mindstorms
• Aneta Tomanová, Denisa Tomanová (ZŠ Hradec nad Moravicí) – Lukostřelba
• Václav Lacheta (ZŠ TGM Opava) – Fotograf
• Libor Štrohalm (ZŠ Háj ve Slezsku) – Španělsko
• Johana Koselková, Jakub Műller (ZŠ Kobeřice) – Tři čuníci
• Jakub Knitl (ZŠ Otická Opava) – Opavský pouliční dějepis
10
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Pozvaní žáci z různých škol předvedli své vynikající práce. Naše barvy zde hájila Markéta Bartáková ze 7. A, která si přivezla 2. místo v kategorii hodnocení diváků.

Ing. Marie Plačková

Spelling race v anglickém jazyce 2017/2018

Také v letošním školním roce proběhl na naší škole již 2. ročník „spellingového
závodu“. Soutěžilo se ve třech kategoriích – 3. a 4. třída, 5. a 6. třída, 7. a 8. třída.
Školního kola se zúčastnili všichni žáci. Dále postoupili už jen ti nejlepší, kteří zvládli poslechová cvičení i bohatost své slovní zásoby. V superfinále proti sobě soutěžilo
vždy 10 dětí z každé kategorie. Toto kolo vyžadovalo již domácí přípravu a žáci v něm
museli prokázat ústní spellingové dovednosti. Uvědomujeme si důležitost výuky anglického jazyka, a proto věříme, že tento závod byl pro naše žáky tou správnou motivací
do budoucího studia.

Vybíjená žáků 1. stupně

11. dubna se konalo okrskové kolo ve vybíjené žáků 1. stupně, ve kterém naši žáci dokázali porazit všechny soupeře a postoupit do okresního finále konaného 24. 4. 2018 v Opavě!
Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!
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Mgr. Petr Stočes

Nekonečná záhada

17. dubna navštívili naši žáci devátých ročníků Dolní oblast Vítkovic a absolvovali
program zaměřený na matematiku. Žáci si vyzkoušeli práci s různými měřicími přístroji i různé měřicí techniky. V rámci programu navštívili také interaktivní výstavu
zaměřenou na matematiku a jiné vědy. Ukončení programu proběhlo soutěžní formou,
kdy si žáci měli ve skupinách zapamatovat co nejvíce čísel Ludolfova čísla ,,pí“.

Mgr. Ondřejka Langrová, Mgr. Martin Nevřela, třídy 9. A a 9. B
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SPOLKY
Bowling důchodců

Členové Klubu důchodců Ludgeřovice se sešli 21. března v bowlingové hospodě Selský
dvůr, aby spolu strávili příjemné odpoledne a po dlouhé zimě trochu procvičili ztuhlé tělo
vrháním těžkých bowlingových koulí. Byla to také příprava na tradiční podzimní turnaj,
ve kterém se zde utkají reprezentanti klubů důchodců z Ludgeřovic, Petřkovic a Vrablovce.
Ludgeřovičtí ten loňský vyhráli a dělají všechno pro to, aby uspěli i letos.

AV.

Klub důchodců Vrablovec na výstavě

3. dubna navštívili naši členové v hlučínském muzeu komentovanou výstavu „Udělej si sám“.
Na výstavě jsme viděli originální výtvory našich kutilů ze 70. – 80. let minulého století. Jsou
zde výrobky do domácnosti, k usnadnění práce v zahradě, dekorace, hračky, elektronika – třeba
vlastnoručně vyrobená elektrická kytara, mixážní pult nebo pohyblivý betlém, nejrůznější zlepšováky, třeba smeták na hokejce, držák na rohlíky apod. Výstava byla velmi zajímavá. Některé
výrobky jsme poznali, užívali se v našich domácnostech a podobné jsme si sami vyráběli.

Eva Vojevodová, předsedkyně KD Vrablovec
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Úspěšný začátek sezony TMK Dreams Ludgeřovice

Stejně jako v předcházejících
letech, nyní již za nově vzniklý
klub TMK Dreams Ludgeřovice, jsme se i letos 8. dubna zúčastnily semifinále 19. ročníku
multižánrového festivalu Mia
Festival, který se konal v Ostravě.
Z tohoto mezinárodního
klání si naše juniorky odvezly
zlato v každé kategorii – v pódiové sestavě na téma LoveStory, miniformaci baton, kde sedmice děvčat vystoupila klasicky
s hůlkou a názvem skladby WildPower a miniformaci flag, kdy
čtveřice juniorek předvedla práci s hůlkou, na které je připevněný prapor – skladba Jai Ho.
Ani naše seniorky se neztratily a do Ludgeřovic přivezly stříbrnou medaili za mini formaci flag – na hudbu s příznačným názvem Wavin´ flag a bronzovou za mini formaci baton
na téma Time.
Již 2. června se pokusí zabojovat a obhájit své medailové umístění na finále Mia Festivalu
v Praze v Lucerně.
Držte nám palce!

Klub důchodců Ludgeřovice přivítal jaro

Členové klubu se k vítání sešli 13. dubna v sále Obecního domu. Na všech stolech měli
kytice rozkvetlých forsytií, hrála jim vrablovecká skupina Aréna a svým veselým vystoupením je úspěšně přijeli pobavit známí Bolatičtí bobři. V sále bylo celý večer veselo, tancovalo
se, povídalo, také jedlo a pilo. Jaro bylo úspěšně přivítáno.

AV.
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Duben přinesl první větší požár

Dubnové víkendy trávili hasiči opět v zápřahu svého koníčka.
Příchod jara jsme odstartovali zásahem na transport pacienta.
Počátkem dubna pak následovala akce Ukliďme Česko. Zapojili jsme se tak jako loni
úklidem břehů ludgeřovického potoka. Díky výbavě na povodně jsme rovněž vstoupili do
samotného koryta. Člověk by po roce očekával jen mírné znečistění. No, bohužel jsme opět
tahali petky, saponáty, pneumatiky, skruže, či obaly potravin. Tato akce má tedy jistě smysl,
nemusí mít konkrétní datum a loga na pytlích na odpadky. Přírodu můžeme uklidit kdykoliv. Bohužel se po roce ale opět našli lidé, kteří si neváží ničeho a koryto opět znečistili. Dost
to demotivuje ostatní. Nikdo nemá zájem čistit odpadky pohozené někým jiným. Pár dnů
po akci navíc opět v potoce plavaly obaly. Je tedy otázkou, za jak dlouho se potok vrátí do
stejného stavu, jako před akcí. Dost velkým problémem jsou i psí výkaly po březích koryta
a všudypřítomné nedopalky cigaret. Opravdu to není dobrá vizitka.
Ve stejném termínu jsme také vyslali tři naše strojníky do hasičské školy v Janských Koupelích, kde absolvovali povinný periodický kurz pro výkon své funkce v jednotce. Kurz trval
celý víkend a byl zakončen zkouškou.
Protože byl první pátek v měsíci, sešla se i naše strojní služba, aby vykonala periodickou
funkční zkoušku vozidel a agregátů.
Rovněž máme za sebou první náročnější požár tohoto roku. V chatové oblasti Kraví důl
v Bobrovníkách došlo k požáru tří chat a kousku lesa. Na místě jsme byli s cisternou, další
čtyři členové byli připraveni vyrazit s druhým vozidlem. Po příjezdu naši hasiči započali
s hašením jedné z chat a rovněž ochlazovali propan-butanové láhve, zasažené požárem.
Díky silnému zakouření, které bylo vidět z několika kilometrů, byl zásah proveden v dýchací technice. Chatku bylo nutné následně i rozebírat a prověřovat skrytá ohniska hoření. Voda
se brala přímo z řeky. Dle dostupných informací byl zachráněn pes a byla popálena jedna
osoba. Jeden dobrovolný hasič se při zásahu zranil. Celkově jsme zasahovali pět hodin.
Shodou okolností druhý den ráno následovalo školení jednotky. Proto proběhla nejdříve
očista cisterny, hadic, žebříků, obleků a dalšího vybavení z předešlého dne. Poté následoval
výcvik s motopilami. Pro tento rok tak mají naši pilaři splněno. Jsou schopni opět rok pilovat
při větrných smrštích a vývratech, prodloužilo se jim oprávnění. Navíc jsme ukončili Vánoce
– vánoční strom je dole a my už vyhlížíme májku.
Již v dubnu se plánoval květen – čeká nás stavění máje, den matek, mše sv. Floriána
i dětské soutěže.
Ing. David Lange

Skautská výprava na Ivančenu (20. – 22. dubna 2018)

Mohyla na Ivančeně na památku umučených skautů, to byl cíl
skautských oddílů z celé naší republiky, ale i Slovenska a přilehlého
pohraničí Polska, již po dvaasedmdesáté, a letos jsme se jej poprvé
jako Ludgeřovické středisko zúčastnili i my.
Začali jsme již v pátek společným odjezdem vlakem z Ostravy do
Frýdlantu, kde jsme se vzhledem k počtu 46 zúčastněných byli nuceni rozdělit. Skauti a vlčata pokračovali na chalupu na Lojkaščance
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ve Starých Hamrech, dívčí část a benjamínci obsadili faru v nedalekých Metylovicích.
A zde se náš příběh dělí na dvě samostatné větve, které se vzájemně prolínají.
Větev „Staré Hamry“
Kluci se hezky prošli a něco zahráli při západu slunce v údolí potoka Červík a na
útulné chaloupce tak akorát velké šli brzy spát, protože druhý den měl být náročný.
Sobotní budíček před šestou, rychlá cesta na autobus v slušné „kose“ hlubokého
údolí, a pak cesta z Frýdlantu celá po svých pro skauty a trochu zkrácená pro vlčata.
Spousty oddílů v autobusech, na cestách anebo pěšky na trase; malí, velcí, mladí i starší
jako velká barevná řeka krojovaných postav se valila na Ivančenu. Vedro bylo k zalknutí, ale nálada výtečná. Naše středisko zabezpečovalo hudební doprovod na mši svaté od
11 hodin, proto byly skautky na vrcholu mnohem dříve, aby vše ještě jednou nacvičily.
Výsledek byl skvělý! Po všech oslavách a krátkém obědě jsme krkolomně sestoupili
a kousek cesty šli také bosky. Na odvoz jsme čekali u vodopádu na Satině, voda byla
úžasně studená. Zpátky na chalupě se uvařila večeře, kluci cvičili spolupráci a za tmy
pak hráli svíčkový fotbal (svíčky z Číny už fakt ne).
Nedělní ráno bylo o poznání teplejší i proto, že se vstávalo později. Po mši v Bílé
jsme se podívali na dno jinak zatopeného bývalého centra Starých Hamer, kde zůstaly
jen části náspu tratě do Bílé a nějaké mosty, celé zarostlé trávou. Po vydatném obědě
a úklidu nastal čas odchodu a následně cesta strašně nacpaným a moc zpožděným autobusem, což byl celkem pro většinu zážitek (no jo, do teplých a slunečných Beskyd jezdí
mnoho turistů a oddílů), takže s našimi holkami jsme se už ve vlaku nepotkali.

Větev „Metylovice“
V pátek v podvečerních hodinách dorazilo 27 dětí a 5 dospělých vlakem nebo autem
do Metylovic, kde jsme až po půdu naplnili místní faru. Po večeři, která ještě voněla
16
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domovem, se devět skautek pod vedením vedoucího Bobka pustilo do zpívání a hraní,
aby doladili poslední tóny a mohli hrdě dělat v sobotu hudební doprovod při slavnostní
mši svaté na Ivančeně.
V brzkém sobotním ránu jsme posilněni výbornými buchtami maminek vyrazili
k hotelu Bezruč pod Lysou horou. Skautky s Bobkem vyrazili ostrým tempem strmým
chodníkem, aby nezmeškali zvukovou zkoušku a za nimi v mírnějším tempu světlušky
s benjamínky, kteří dychtivě poslouchali vyprávění vedoucího Paava o fašisty popravených skautech, na jejichž památku mohyla na Ivančeně vznikla. Odměnou po dosažení
cíle byla výroční placka na kroj. Pak jsme konečně uviděli upravenou mohylu. Po zvuku
jsme našli skautky a vyhlíželi naše kluky, kteří se k nám před začátkem bohoslužby
taky připojili. Holkám se zpívání i hraní fakt povedlo a my jsme na ně byli náležití pyšní. Po mši svaté jsme se přesunuli zase k mohyle, kde byl slavnostní ceremoniál. Ovšem
v tuto chvíli jsme mohylu vůbec neviděli přes spoustu skautů, kteří se tam shromáždili.
Po obědové svačině jsme vyrazili zpět. Cestou dolů bylo už pořádné horko. Někteří si
cestu zkrátili strmou dobrodružnou zkratkou, někteří dali přednost delší mírnější trase
s odpočinkem v trávě a pohledem na nebe… Jít kus cesty boso bylo taky moc příjemné.
Jako třešinka na dortu bylo osvěžení u Satinského vodopádu. Pak už chlapecký oddíl
zamířil na Staré Hamry a dívčí a benjamínský oddíl zpět do Metylovic. S nezdolnou
energií, skautky ještě po skvělém jídle od naší kuchařky Zuzky, připravily módní přehlídku. Večerní příběh snad nikdo z dětí neslyšel do konce.
Nedělní slunečný den jsme zahájili bosonohou rozcvičkou. Po mši svaté a obědě,
který tentokrát uvařily skautky, jsme před odjezdem ještě stihli procházku na blízký
Čupek.
O tomhle víkendu jsme mohli vnímat krásu jarní přírody, vzájemné přátelství i spojení se všemi bratry skauty.
skautludgerovice.cz

Něco o činnosti TJ Ludgeřovice

Konkrétně bych se chtěla zmínit o oddílu ASPV (Asociace sport pro všechny).
Je to převážně oddíl žen s malou účastí mužů. Parta žen, která se pravidelně schází při
cvičení AEROBIKU je více než výborná, ale navíc spolehlivá při organizování sportovních
akcí a při různých společných činnostech.
Např.: Dětské sportovní odpoledne
Pálení čarodějnic
Pochod za zdravím
Relaxační pobyty
Opékání buřtů aj.
Naše předsedkyně a zároveň cvičitelka p. Daniela Vjačková se tomu věnuje skoro 40 let.
Rovněž p. Magda Matušíková – organizuje společné dovolené, relaxační pobyty, ale hlavně,
spravuje finance celé TJ. A věřte, není to jednoduchá záležitost.
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Tyto dvě zmíněné kamarádky se dožívají významného
životního jubilea a tak jim za
všechny naše členky i vedení
hlavního výboru TJ přejeme jen
to nejlepší, hlavně zdraví a chuť
stále s námi spolupracovat.
Členové hlavního výboru
zleva: Daniela Vjačková,
Magda Matušíková, Monika Kolenková,
Jiří Vjačka, Helmut Šafarčík,
Irena Florková, Josef Kroker

Irena Florková

ZAJÍMAVOSTI
Velkopáteční křížová cesta

Tato křesťanská bohoslužba k uctění památky ukřižování Spasitele Ježíše Krista se konala
30. března za krásného jarního počasí na Farské cestě, obdobně jako v minulých dvou letech,
lze tak už mluvit o tradici. Pěkné počasí přilákalo velký počet lidí včetně rodin s dětmi. Už
18
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tradičně se účastníci střídali
v nesení kříže mezi jednotlivými zastaveními. Byla to
správná slavnost velikonoc
jako největšího křesťanského
svátku.
V úseku mezi prvním
a druhým zastavením křížové cesty byla v loňském
roce instalována socha žebravého mnicha sv. Františka
s nataženou rukou pro milodar. Je to hezká socha, bohužel sv. František na ní už
nemá dva prsty na ruce, asi
nějakému vandalovi vadily.
Ulomené prsty se našly, autor sochy ji opraví.

AV.

Ukliďme společně Ludgeřovice

Letošní republiková akce „Ukliďme Česko“ se konala 7. dubna 2018 za
krásného jarního počasí pod názvem
Ukliďme společně Ludgeřovice. V naší
obci se zapojili místní dobrovolní hasiči a tak jako loni uklidili potok od Markvartovic po
Petřkovice. Druhou skupinou byli ludgeřovičtí skautíci s jejich vedoucími. Ti uklidili farskou zahradu, nádvoří fary a charitního domova, Menšíkové louku, celou farskou cestu až
na Vrablovec a prostranství u chaty Ostříž. Zaměstnanci Technických služeb Ludgeřovice
nasbírané odpadky odvezli na skládku. Bylo znát, že ve stejné akci se letos uklízené prostory
dobře uklidily i loni, nalezených odpadků bylo proto letos mnohem méně.
Škoda, že se do této užitečné akce nezapojilo více občanů obce.
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AV.

Z kroniky roku 1992

13. 2.
Československo bylo oficiálně připojeno k internetu,
18. 5.
začala kuponová privatizace,
5. – 6. 6. volby do sněmovny lidu Federálního shromáždění,
20. 7.	Václav Havel na protest proti připravovanému rozdělení Československa abdikoval z funkce prezidenta,
23. 7.
Václav Klaus a Vladimír Mečiar se dohodli o zániku Československa,
1. 9.	Alexander Dubček těžce zraněn při automobilové havárii, 7. listopadu na následky zemřel,
25. 11.
vláda Československa schválila ústavní zákon o zániku federace k 31. 12. 1992,
16. 12.
poslanci České národní rady schválili novou Ústavu České republiky,
31. 12.
Československo zaniklo,
3. 11.
americkým prezidentem byl zvolen Bill Clinton.
V Barceloně se konaly letní olympijské hry.

Zápis v obecní kronice obce Ludgeřovice má celkem 45 rukopisných stran na tuhých papírech
formátu 29x35 cm, samotný text na jednotlivých stranách má přibližně formát A4. Prvních 11
stran obsahuje výčet činností obecního úřadu, dále v podstatě opakuje již v kronice 1991 uvedené
seznamy zastupitelů, členů obecní rady a komisí po komunálních volbách 1991 a výpisy ze zápisů
z jednání zastupitelstva a z veřejných schůzí, které však jsou hodně obecné, neobsahují konkrétní
údaje (např. „Schválení zprávy o hospodaření obce“). Dalších 10 stran obsahuje seznam společenských organizací a politických stran působících v obci a opisy jejich zpráv o činnosti v roce 1992,
pokud je dodaly. Nejzajímavější jsou strany 22 až 37, které popisují konkrétní dění v obci. Na
stranách 38 až 44 je velmi podrobný popis počasí zvlášť za každý den v roce 1992.
Zde je šikmým písmem doslovný opis zajímavých částí zápisu v kronice 1992:
Matrika
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky přijalo zákon č. 234/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. Tato novela
zákona přinesla možnost volby mezi občanským a církevním sňatkem. Od 1. července 1992, kdy tato
novela nabývá platnost, mohou snoubenci uzavřít manželství souhlasným prohlášením muže a ženy před
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orgánem státu nebo před orgánem církve, že spolu vstupují do manželství, a to veřejně a slavnostním
způsobem v přítomnosti dvou svědků.
Dne 29. 12. 1992 byl schválen zákon ČNR o nabývání a pozbývání občanství ČR. Podle §18 zákona
ČNR – státní občan Slovenské republiky si může zvolit občanství České republiky prohlášením nejpozději
do 31. 12. 1993 u okresního úřadu v místě trvalého pobytu.
Volby
5. a 6. června 1992 se uskutečnily v České a Slovenské Federativní republice volby do zákonodárných
sborů. Konaly se na základě rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním a právo volit měli
občané, kteří mají trvalý pobyt v republice, nejpozději v den voleb dosáhli věku 18 let a zdržují se v den
voleb na našem území.
V naší obci byly pro konání voleb do České národní rady a do Federálního shromáždění vytvořeny
tři volební okrsky, každý z nich zahrne zhruba 1 000 voličů. Volební místnost pro 1. volební okrsek byla
v budově základní školy až 8., pro 3. okrsek v budově ZŠ 1. – 4. post. ročník, pro 2. okrsek v sále hostince
„U Volných“. Pro osadu Vrablovec byl vytvořen samostatný volební okrsek, volilo se v prostorách „Hostince
u Pudichů“. Volby se konaly v pátek dne 5. června 1992 od čtrnácté do dvacáté druhé hodiny a v sobotu 6.
června 1992 od sedmé do čtrnácté hodiny.
Do seznamu voličů bylo zapsáno celkem 3 347 osob. Počet občanů, kterým byly vydány úřední obálky,
činil 3 014 osob, což činí 90,1 %, to znamená, že jsme vysoko překročili jak okresní, krajský, tak i republikový průměr. Občané odevzdali politickým stranám a jejich kandidátům 2 959 hlasů.
Nejlepšího výsledku dosáhla koalice Občanské demokratické strany a Křesťanské demokratické strany
a to do všech zákonodárných sborů. Do sněmovny lidu FS získala 1 580 hlasů, což je 53,3 %, do Sněmovny národů FS 1 083 hlasů – 36,6 % a do České národní rady 1 109 hlasů, které představují 37,5 %. Na
druhých místech do všech zákonodárných sborů se umístilo Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko, všechna třetí místa patřila Křesťanské a demokratické unii – Československé
straně lidové.
V mateřských školách II. a III. se nic nemění. Mateřské školy I. – to je školky u kostela se týká tzv.
„majetková restituce“ – zmírnění některých majetkových křivd podle zákona č. 289/90 Sb., ve znění zák.
č. 338/91 Sb.
V srpnu 1991 jsme žádali ministerstvo kultury ČR o udělení souhlasu k vyklizení nemovitosti až po
uplynutí min. 3 let. V té době vešel v platnost zákon č. 338/91, jehož znění bylo pro nás příznivé, neboť
v případě, že se obě strany nedohodnou na termínu vyklizení – majiteli – Kongregaci sester Služebnic
Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté (slezská) – vzniká nárok na vyklízení po uplynutí 10 let.
V lednu 1992 zaslala Kongregace sester žádost na MK ČR o udělení souhlasu k vyklízení nemovitosti
k 30. 6. 1993 s tím, že chtějí v objektu provozovat mateřskou školu.
MK, církevní odbor schválil žádost Kongregace. Po konzultaci se zástupcem okresního úřadu PaedDr.
Scholzem jsme se rozhodli zaslat na MK ČR rozklad k tomuto rozhodnutí. 10. 3. 1992 se uskutečnilo jednání za účasti biskupa Graubnera, prac. Charity, matky představené, právního zástupce a pana
faráře Dominika se zástupci obce starostou O. Mušálkem, Ing. Baránkem a Ing. Havlíkovou. Matka
představená prohlásila, že opravdu chtějí od školního roku 1993/94 provozovat ve svém domě mateřskou
školu. Kongregace již připravuje ke zkouškám z JČ sestry. Následující týden se uskutečnilo jednání na OÚ
Ludgeřovice, ke kterému byli přizváni zástupci školského úřadu. Zde byla uzavřena dohoda o vyklizení:
a) OÚ Ludgeřovice ukončí užívání řeholního domu čp. 495 dne 30. 3. 1993 a dne 1. 7. 1993 předá vyklizený objekt do užívání Kongregace sester.
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b) Kongregace sester se zavazuje, že dnem 1. 9. 1993 začne v tomto objektu provozovat církevní mateřskou školu v témže rozsahu jako dosud.
c) Ve šk. r. 1992/93 bude MŠ provozována stávajícím způsobem.
d) Kongregace sester si je vědoma, že vyučovacím jazykem bude český jazyk a že při provozování této
školy musí dodržovat i další podmínky, které stanoví Školský úřad Opava.
Uvažovalo se o výstavbě nové MŠ. Ředitel ŠÚ Opava ujistil, že bude tuto akci podporovat, ale po
jednání na OÚ byla tato žádost školským úřadem zamítnuta.
Zdravotnictví
Co nám řekl o novém systému zdravotní péče MUDr. Erich Pudich?
V prosinci minulého roku byly přijaty dva základní zákony týkající se zdravotnictví. Zákon o všeobecné zdravotní pojišťovně a zákon o všeobecném zdravotním pojištění.
Okresní zdravotní pojišťovna s lékařskou komorou bude odpovědna za úroveň zdravotní péče v našem
okrese. Potřebná zdravotní péče zahrnuje diagnostickou péči, léčebnou péči ambulantní i ústavní, včetně
rehabilitace a péče o chronicky nemocné, preventivní vyšetření, poskytování léčiv a zdravotní techniky,
dopravu nemocných do nejbližšího smluvního zdravotního zařízení. Přesný rozsah potřebné zdravotní
péče bude stanoven po vydání Zdravotního řádu.
Pacient bude mít právo na výběr pojišťovny, na výběr lékaře a zdravotnického zařízení. Příslušná
zdravotní pojišťovna bude hradit lékařský předpis do výše cenového limitu stanoveného v seznamu léčiv
a prostředků zdravotní techniky. Léky na recept budou ty, na které si budeme muset připlatit a ty, které
budou hradit v plné výši.
Koncem prosince zanikl OÚNZ. Naše středisko pracuje samostatně. Jeho zřizovatelem se stává Obecní
úřad Ludgeřovice.
Do důchodu odešel MUDr. Franek, na gynekologickou ambulanci nastoupila MUDr. Havlíková.
Chceme rozšířit výdejnu léků, potřebovali bychom základní lékařské přístroje, aby odpadlo dojíždění na
polikliniku v Hlučíně.
Místní komunikace
Byl vybudován zastávkový záliv pro autobusy u kostela, byl odstraněn havarijní stav komunikace
vyúsťující z Vrablovecké ulice na ulici Hlučínskou. Byla opravena plocha zastávky autobusů před prodejnou Wippler, návozem vysokopecní strusky byla opravena ulice Boční. Došlo ke zpevnění farské cesty na
úseku pod skládkou PDO. Byl opraven překop na ulici Rybářské a rozšířena komunikace za účelem vjezdu nákladních automobilů za samoobsluhou Jednoty u kostela. V současné době se rozšiřuje komunikace
„U motorestu“ před autobusovou zastávkou.
Pro bezpečnější provoz na komunikacích OÚ vlastními prostředky provedl ořez stromů na ulicích
Vrablovecké, Lípové a Nad nádražím, ořez suchých větví na hřbitově. Na ulici Lípové byla skácena lípa
zasažená bleskem.
Plynofikace
I v letošním roce se pokračovalo s plynofikací na území obce. Dále jsme zajišťovali výběr staveniště
a územní rozhodnutí na vysokotlakovou přípojku plynu. Je objednán generel plynofikace osady Vrablovec.
Kanalizace
Až na jeden případ (finské domky) se záměr obecního úřadu splnil. Došlo k opravě a vyčištění
kanalizace na úseku vyústění ulice Vrablovecké na ulici Hlučínskou, provedlo se odvodnění hřiště
22

5 / 2018

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

TJ po havarijním stavu stávající dešťové kanalizace. Nová stavba kanalizace pod Svazarmem již
slouží ke spokojenosti občanů, stejně jako kanalizace v prostoru mezi hřištěm a prodejnou Wippler.
Budova obecního úřadu
Byla postavena v roce 1905 – tenkrát pro účely školství. Vyžaduje soustavnou provozní péči. Letos došlo k opravě havarijního stavu kanalizace, uskutečnila se střední oprava zařízení teplovodního vytápění
a vymalovaly se všechny prostory budovy. Provedly se nátěry dveřních zárubní a radiátorů ústředního
topení. Byla opravena vadná podlaha v místnosti knihovny.
Církev
Zdejší farnost tvoří obce Ludgeřovice, Markvartovice a Petřkovice. Duchovním správcem je od roku
1980 důstojný pan farář Antonín Dominik, rodák z Ostrožské Lhoty u Uherského Hradiště, který se letos
dožil 78 let.
V letošním roce byla prováděna běžná údržba kostela a jeho okolí. Prvního svatého přijímání se
v květnu zúčastnilo 86 dětí. Pro farníky jsou organizovány zájezdy na poutní místa u nás i v zahraničí,
Maria Zell – Rakousko, Fatima – Portugalsko, Lourdy – Francie.
Společenské události
9. ledna si členové Dobrovolných hasičů na Vrablovci připomněli na slavnostním zasedání 65.
výročí založení svého sboru. Zasedání se zúčastnil jediný žijící zakládající člen pan Augustin Klapec. Po oficiálním programu následovala zábavná část s hudbou.
Náš obecní úřad byl v březnu požádán o zajištění uzavření manželství dvou významných osob
– populární zpěvačky Heidi Janků a hudebního skladatele Ivo Pavlíka. Svatba se uskutečnila v šilheřovickém loveckém zámečku, kde byli tito sympatičtí snoubenci oddáni starostou obce Ludgeřovice
panem Osvaldem Mušálkem a matrikářkou paní Hildou Dudkovou. Tato událost byla pro naši
obec něčím mimořádným. Ženich Ivo Pavlík je osobností v oblasti zábavy více než známou. Za
roky svého uměleckého působení objevil nejeden pěvecký talent a nejedné písničce pomohl na svět.
Na programu ZOH v Albertville byly zařazeny jako ukázka závody psích zpřežení. Této disciplíně se věnuje pan Zdeněk Janáček z Ludgeřovic. Protože dosáhl dobrých výsledků na domácích
soutěžích, byl vybrán do reprezentace, a v neděli 19. ledna odjel do La Rossiere. Pan Janáček začínal před šesti roky s čistokrevnými plemeny. Nejdříve to byl aljašský malamut, pak sibiřský huski.
Dnes jezdí s alaska huski – to je plemeno vyšlechtěné speciálně pro běh. V letošní sezoně vyhrál sérii
závodů Suntop 92.
V předposledním květnovém dni se do naší obce dostala zpráva, „jsme mistry České republiky“.
Naši kluci ze základní školy získali titul přeborníka České republiky ve vybíjené na turnaji organizovaném ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v krásném prostředí Běstviny
u Chrudimi za účasti 28 nejlepších družstev z celé České republiky.
Družstvo ve složení David Važík, Ivo Rostek, Tomáš Matušík, Michael Folta, Vít Holaň,
Martin Pavlík, Libor Sifčák, Jan Slivka, Martin Uher, Zbyněk Vrána, René Vjačka a Michael
Kozel zdolalo v postupové soutěži 45 družstev ze 48 základních škol okresu Opava. Na tomto
výsledku mají velké zásluhy učitel Slavomír Vícha a ředitelka školy Jarmila Bartusková. Oba vytvořili optimální podmínky pro dosažený úspěch.
4. září se uskutečnil sraz pětašedesátníků obce Ludgeřovice v sále „U Volného“. Srazu se zúčastnilo 22 jubilantů, 21 odešlo na věčnost – z toho 6 žen a 15 mužů. Čtyři muži padli nebo jsou
nezvěstní ve druhé světové válce.
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Závěr
Údaje pro kroniku jsem čerpala ze zápisů jednání obecního zastupitelstva, obecní rady, ze zápisů komisí při obecním úřadu, od starosty obce pana Osvalda Mušalka a z „Ludgeřovického zpravodaje“.
V roce 1992 opět došlo ke značnému zvýšení cen potravin, průmyslových výrobků, ale zvláště nájemného, otopu a všech druhů energií. Zvýšilo se procento nezaměstnaných, mnoho lidí muselo změnit své
povolání, soukromníci přijímali, ale často propouštěli pracovní síly, mnozí odcházeli sami, protože nebyli
spokojeni s pracovními podmínkami a mnohdy i chováním podnikatelů.
Přibylo „milionářů“, ale na druhé straně těch, kteří se dostali na hranici chudoby.
Naše republika žila v míru, ale ve světě bylo mnoho válečných konfliktů – bojovalo se v Zakavkazských republikách bývalého Sovětského svazu, kruté boje mezi sebou sváděly republiky bývalé Jugoslávie,
bojovalo se v Africe.
V naší republice se začaly ozývat stále více hlasy po osamostatnění Slovenska, až bylo zákonodárnými
orgány státu rozhodnuto, že k 1. 1. 1993 se rozdělí náš stát na Českou republiku a Slovenskou republiku.
Obě republiky se domnívají, že na tom budou po ekonomické stránce líp, kéž by tak bylo.
Zápis kroniky byl schválen Obecní radou na zasedání dne 19. července 1993.
Zapsala kronikářka Soňa Smetanová.

AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – duben 2018
Lucie Vilášková

80 let

Jubilantce srdečně blahopřejeme!

V domově sv. Mikuláše začnou používat Bazální stimulaci

Grant ve výši 70 tis. Kč získala Charita Hlučín pro Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích z Výboru dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové. Díky příspěvku budou moci všichni
pracovníci přímé péče absolvovat certifikovaný kurz Bazální stimulace. Tato metoda podporuje vnímání, komunikaci
a pohybové schopnosti člověka. Zvyšuje soběstačnost a kvalitu
života seniorů. K jejímu zvládnutí je třeba absolvovat třídenní kurz pod vedením zkušených odborníků. Důležitá je také praxe a vzájemné předávání zkušeností s používáním této
techniky. Proto je důležité, aby Bazální stimulaci využívali ideálně všichni pracovníci, což
se v Ludgeřovicích stane skutečností. Používání Bazální stimulace je dalším důležitým krokem ke zvýšení kvality péče o seniory v ludgeřovickém Charitním domově.
Mgr. Ivana Kostková
vedoucí Domova sv. Mikuláše Ludgeřovice
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Oznámení

V úterý 29. května 2018 proběhne v obci Ludgeřovice očkování psů.
Očkování proběhne na těchto místech:
• u Společenského domu na Vrablovci
• na parkovišti před Obecním úřadem
• před hřištěm TJ Ludgeřovice

od 8:00 do 9:00 hod.
od 9:30 do 11:00 hod.
od 11:30 do 12:30 hod.

II. etapa proběhne v sobotu 2. června 2018 na parkovišti
před Obecním úřadem Ludgeřovice od 8:00 do 9:30 hod.
Držitel psa si hradí očkování sám:
• Očkovací vakcína proti vzteklině 195 Kč
• Kombinovaná vakcína 365 Kč.
S sebou si přineste očkovací průkaz.

Jarní aktivity technických služeb

S příchodem jara nastává v technických službách období, kdy na jedné straně probíhá v celé obci
ještě úklid po zimě od inertního materiálu a na straně druhé začínají v „plném proudu“ jarní zahradnické práce.
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A tak přibývá občanů, kteří si u nás objednávají různé služby jako je například stříhání thují, ovocných stromků, strojní
mulčování porostu na pozemku nebo posečení trávy. Bohužel
kapacita těchto služeb je omezená, protože základem těchto
prací je zajištění zahradní údržby v naší obci. Přesto se nám
zatím daří pokrýt žádosti občanů o provedení těchto prací.
V rámci zahradnických prací pro obec provádíme vedle
ulice Lípová v části bývalé pískovny kácení a probírku náletových stromků a křovin. S tím souvisí také štěpkování této
biomasy přímo na místě. Ta se využije dalším zpracováním
buďto jako hnojivo nebo mulčováním okrasných záhonů. Tento prostor, který je na pozemku obce,
připravujeme pro zřízení odpočinkové zóny, kterou obec chystá zřídit.
Jako každoročně po zimě obnovujeme v obci rostliny a keříky, které vlivem mrazu nevydržely
a umrzly. Nejvíce to letos „odnesly“ vřesy a vřesovce. Po jejich výměně jsme dosadili několik thují
a v kontejnerech macešky a primule. Ještě nás čeká obnova několika pomrzlých růží podél chodníku
na ulici Markvartovická. Závěrem těchto prací se provedlo důkladné pohnojení všech zelených rostlin
nebo azalek, rododendronů či růží.
Dalším úkolem, kterým nás obec pověřila, je
zhotovení betonových základů pro urnové hroby
na hřbitově. Je to z důvodů, že ty, které byly postaveny v dřívější době, jsou již obsazené. Hroby
budou dále nabízeny občanům, čímž jim ubude
starost o zajištění a shánění stavebního materiálu
či firem na provedení těchto betonových základů.
Josef Balgar
Technické služby Ludgeřovice

Obec Ludgeřovice nabízí zájemcům z řad veřejnosti ke koupi
pozemky ve vlastnictví obce v k.ú. a obci Ludgeřovice.

Pozemky budou prodávány obálkovou metodou na základě nejvyšší nabídky. Nabídky se budou
podávat v zalepené obálce na adresu Obecního úřadu v Ludgeřovicích, Markvartovická 52/48, 747 14
Ludgeřovice v termínu do 11. 5. 2018 do 12:00 hod. Obálka bude označena nápisem:

„Pozemky U Rybníků NEOTEVÍR AT“

Nejnižší nabídková cena je 850,– Kč/m 2 + DPH
a bude uvedena ve formátu Kč/m 2 bez DPH.

Zájemce je oprávněn učinit pouze jednu nabídku k jednomu konkrétnímu pozemku1. Součástí nabídky bude kromě údaje o nabídkové ceně i adresa zájemce, telefon a e-mail. 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
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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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
Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. 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. 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 kolaudačního souhlasu stavby postavené na
předmětném pozemku úplatně nebo bezúplatně převádět daný pozemek na jinou osobu.
K hranici pozemků budou přivedeny inženýrské sítě, tj. vodovod, plyn, přívod elektrického napětí
a kanalizace, a to nejpozději do 30. 6. 2018.
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. 3088/15, 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. 3088/24, orná půda o výměře 947 m 2,
parc.č. 3088/26, orná půda o výměře 947 m 2,
parc.č. 3088/44, orná půda o výměře 841 m 2.
Rozmístění pozemků si můžete prohlédnout na následující dvoustraně.
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Mgr. Daniel Havlík, v.r.
starosta obce
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SPORT
2. kolo ligy mladších a starších žáků ve vzpírání

24. března proběhlo v Ostravě 2. kolo ligy mladších a starších žáků ve vzpírání
i s účastí mladých vzpěračů z SKV Ludgeřovice ve složení Václav a Veronika Miketovi, Jan Tchurz a Šimon Pěcha.
Družstvo SKV Ludgeřovice vybojovalo 9. místo. Celkem startovalo v Ostravě 11 družstev. V celkovém hodnocení z 38 mladších žáků obsadil Jan Tchurz
10. místo.
Poděkování patří rodičům Václava a Veroniky Miketových a Šimona Pěchy, kteří pravidelně třikrát týdně dojíždějí na trénink z Kozmic do ludgeřovické školy.
Mladým vzpěračům blahopřeji k předvedeným osobním rekordům a děkuji za
dobrou reprezentaci obcí Ludgeřovice a Kozmice.
Výkony vzpěračů:
• Václav Miketa (2006) (os. hm. 84,4 kg) trh 24 kg, nadhoz 32 kg, dvojboj 56 kg
• Jan Tchurz (2007) (os. hm. 49,2 kg) trh 31 kg, nadhoz 38 kg, dvojboj 69 kg
• Šimon Pěcha (2007) (os. hm. 51,2 kg) trh 18 kg, nadhoz 25 kg, dvojboj 43 kg
• Veronika Miketová (2009) nastoupila pouze v atletických disciplínách

Oldřich Tchurz, trenér
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Fotbalové mužstvo TJ Ludgeřovice v I. A třídě – jaro 2018

Ludgeřovičtí fotbalisté zvítězili v prvních dvou soutěžních utkáních hraných
venku.
Třetí utkání hráli na domácím hřišti 7. dubna s mužstvem ze Slavkova. Před
začátkem utkání hráči i diváci uctili minutou ticha památku dlouholetého ludgeřovického hráče a příznivce TJ pana Františka Kubenky (měl fotbalovou přezdívku
„Bodlo“), který letos odešel do fotbalového nebe. Utkání bylo z obou stran bojovné
a dost tvrdé. Soupeř častěji a dost nebezpečně útočil, branku však v 1. poločase
nedosáhl. Domácím se gól dát podařilo, v polovině zápasu vedli 1:0. Ve druhém
poločase měl soupeř téměř půl hodiny převahu, před ludgeřovickou brankou bylo
stále horko. Gól však nepadnul. V posledních dvaceti minutách domácí přidali
a po dvou zaváháních obrany soupeře dvakrát skórovali. Soupeř před koncem jen
snížil na konečných 3:1. Za domácí dal útočník Michal Pěntka (č. 11) dva góly a na
třetí přihrál. Diváci, celkem asi 200, byli s výsledkem spokojeni.
Ve třetím utkání venku v Ostravě na Hlubině již nebyli naši fotbalisté tak úspěšní. I přes vyrovnaný průběh zápasu podlehli Hlubině 1:0.
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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 – 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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