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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v sobotu 2. září uspořádali ludgeřovičtí hasiči na Menšíkové louce již podvanácté
mezinárodní soutěž Firefighters Challenge. Málokdo si uvědomuje, že to byli právě
naši hasiči, kteří tyto závody začali pořádat na Hlučínsku jako úplně první a právě do
Ludgeřovic přijeli pro inspiraci k těmto závodům kolegové z Polska a Slovenska. Přes
ne zcela ideální počasí již ráno nastoupily ke zkoušce své tělesné i morální odolnosti
juniorské a dorostenecké kategorie, od 15 hodin pak dvojice žen a mužů. Nutno říci,
že celkový počet závodníků – 22 dvojic mužů, 4 dvojice žen a více než 30 mládežníků
včetně zástupců ze Slovenska a Polska znamená nový účastnický rekord. Velkou pochvalu si zaslouží všichni, kteří celou soutěž organizovali, v pátek v dešti připravovali
zázemí a v sobotu celý den doslova mrzli, aby se co nejlépe postarali o závodníky,
fanoušky i návštěvníky. Poděkování patří také všem sponzorům, díky nimž dostal
každý účastník pamětní tričko, občerstvení i další dárky. A jak vlastně vše dopadlo?
V kategorii mužů obhájila loňské prvenství dvojice Ireneusz Opolony a Marcin
Zdzieblo z KM PSP Żory (PL), na druhém místě skončili Tomáš Goldenstein a Miroslav Balada z SDH Hlučín – Bobrovníky a bronz získali Petr Bonacina a Marek
Puška z HZSP Třinecké železárny. V ženách prvenství získaly Kristýna Tessarzová
a Karolína Mučková z SDH Markvartovice, stříbro pak Martina Juraštíková a Jana
Barabaschová z domácího SDH Ludgeřovice, na třetím místě pak skončily Zuzana
Dunajčíková a Markéta Škutová z SDH Rychvald. Skutečné uznání však zaslouží
všichni startující.
Ve dnech 15. – 17. 9. 2017 jsme již tradičně navštívili s tajemníkem Obecního
úřadu družební město Tisovec, kde probíhaly vzpomínky na tamního rodáka Dr. Vladimíra Clementise. V pátek 15. 9. jsme se zúčastnili koncertu na památku obětí represálií komunistického režimu v 50. letech minulého století, na němž vystoupil také
ludgeřovický rodák, varhaník Aleš Tománek. Ten opět ukázal vrcholné varhanní
umění a dočkal se potlesku vestoje. Jeho vystoupení bylo jednoznačným vrcholem
koncertu a parádní reprezentací naší obce. Sobotní plánovaný pochod tzv. Clementisovou stezkou výrazně, bohužel, ovlivnil déšť a nepřízeň počasí nás doprovázela
i po celou zpáteční cestu. Určitě je však pozitivem, že po několika letech začínají
opět v rámci tzv. Visegrádské čtyřky spolupracovat kolegové z polského Nowego
Zmigródu.
S velkým potěšením musím zde zmínit další dva naše občany, oceněné Českým
červeným křížem. Oba nejsou vlastně noví, jsou oceněni opakovaně za dlouhodobé
bezplatné dárcovství krve. Již 120 odběrů a tedy ocenění Zlatým křížem II. třídy
získal pan Jiří Mrkva. Téměř neuvěřitelných 300 bezplatných odběrů pak dovršil pan Radek Dvořák. Pánové, jménem všech ludgeřovických spoluobčanů děkuji
a smekám před Vámi!
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Z 16. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva se konalo v sále
obecního domu 13. září. Přítomno bylo 14 zastupitelů. Jednání sledovalo 9 občanů obce.
Zastupitelé ocenili nejlepšího dárce krve v obci
pana Radka Dvořáka, který krev už daroval
neuvěřitelných více než 300 krát. Kromě jiného zastupitelstvo projednalo a schválilo prodeje stavebních pozemků v lokalitě U Rybníků
v 5. kole obcí vyhlášené veřejné soutěže, projednalo a schválilo vyhlášení 6. kola veřejné
soutěže, tentokrát na 16 stavebních pozemků
v téže lokalitě. Dále projednalo a schválilo záměr koupit pozemek pod chatou Ostříž a v jejím nejbližším okolí.
V diskuzi byla největším tématem chystaná
výstavba centra obce na Menšíkové louce a nejbližším okolí. Diskutovaly se dva protichůdné
názory.
Podle prvního je třeba co nejdříve získat stavební povolení na vyprojektovanou stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Hlučínská a Markvartovická. Tuto stavbu bude
financovat Moravskoslezský kraj. Co nejdříve také získat stavební povolení na stavbu vyprojektované budovy s prodejnou potravin, poštou a dalšími prostory pro služby občanům
s obslužnou komunikací a parkovištěm. Tuto stavbu bude financovat firma Hruška.
Podle druhého protichůdného názoru je potřeba zahájit příslušné přípravné a projekční
práce znovu od začátku s cílem vybudovat úplné centrum obce s náměstím. Znamenalo by
to však odklad zahájení stavebních prací o řadu let a jen velmi těžko by se našel developer,
který by to vše zaplatil.
Podle platného usnesení zastupitelstva se má realizovat první varianta.
AV.

Výtah z Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice
(dále ZO), konaného dne 13. 09. 2017 v Obecním domě v Ludgeřovicích
• ZO schválilo program 16. zasedání, který předložil starosta obce s tím, že v programu
jednání bude bod č. 12 s názvem „Deklarace o spolupráci partnerských měst a obcí“ nahrazen
bodem s názvem „Zpráva Finančního výboru ZO Ludgeřovice o provozu a hospodaření školní
jídelny při ZŠ Ludgeřovice při pořádání veřejných a soukromých akcí“.
• ZO rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
• ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 15, konaného dne 14. 6. 2017.
• ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce č. 11,
13, 14 a 15.
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• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
Ludgeřovice kupujícímu pozemek parc.č. 3088/22 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za
cenu 793.781,– Kč bez DPH (960.475,– Kč vč. DPH).
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
Ludgeřovice kupujícím pozemek parc.č. 3088/29 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
915.966,– Kč bez DPH (1.108.318,86,– Kč vč. DPH).
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
Ludgeřovice kupujícím pozemek parc.č. 3088/32 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
879.934,– Kč bez DPH (1.064.720,14,– Kč vč. DPH).
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/41 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
924.924,– Kč bez DPH (1.119.158,04,– Kč vč. DPH).
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
Ludgeřovice kupujícím pozemek parc.č. 3088/44 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
761.105,– Kč bez DPH (920.937,05,– Kč vč. DPH).
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
Ludgeřovice kupujícím pozemek parc.č. 3088/47 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
661.200,– Kč bez DPH (800.052,– Kč vč. DPH).
• ZO schválilo mechanismus prodeje 16 pozemků v lokalitě u rybníků v VI. kole ve znění
předloženého návrhu. Jedná se o tyto pozemky:
parc.č. 3088/2, travní porost o výměře 2 082 m²,
parc.č. 3088/3, orná půda o výměře 1 033 m²
parc.č. 3088/15, orná půda o výměře 956 m²,
parc.č. 3088/17, orná půda o výměře 941 m²,
parc.č. 3088/18, orná půda o výměře 936 m²,
parc.č. 3088/19, orná půda o výměře 933 m²,
parc.č. 3088/23, orná půda o výměře 948 m²,
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parc.č. 3088/24, orná půda o výměře 947 m²,
parc.č. 3088/25, orná půda o výměře 945 m²,
parc.č. 3088/26, orná půda o výměře 947 m²
parc.č. 3088/27, orná půda o výměře 948 m²,
parc.č. 3088/28, orná půda o výměře 946 m²,
parc.č. 3088/31, orná půda o výměře 1 033 m²,
parc.č. 3088/33, orná půda o výměře 1 032 m²,
parc.č. 3088/42, orná půda o výměře 923 m²,
parc.č. 3088/43, orná půda o výměře 923 m².
ZO rozhodlo o prodeji obecního pozemku parc.č. 2865/3 – trvalý trávní porost, k.ú.
Ludgeřovice, o výměře 1 132 m², XXX, za 27.170,– Kč + částku za pořízení znaleckého
posudku tj. 1 400,– Kč, celkem 28.570,-Kč. Prodejní cena bude uhrazena převodem na
účet obce do 15 dnů od podpisu smlouvy.
ZO zmocnilo starostu k podpisu kupní smlouvy dle bodu ZO 6.1 a) tohoto usnesení.
ZO rozhodlo o prodeji části obecního pozemku parc.č. 180/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, k.ú. Ludgeřovice, dle geometrického plánu č. 3021-533/2017 označeného
jako parc.č. 180/5 o výměře 24 m², XXX, za kupní cenu 3 120,– Kč + částku za pořízení
znaleckého posudku tj. 500,– Kč, celkem 3 620,– Kč. Prodejní cena bude uhrazena převodem na účet obce do 15 dnů od podpisu smlouvy.
ZO zmocnilo starostu k podpisu kupní smlouvy dle bodu ZO 6.2 a) tohoto usnesení.
ZO rozhodlo o záměru prodeje částí obecního pozemku parc.č. 3237/2 – ostatní plocha,
jiná plocha, k. ú. Ludgeřovice, dle geometrického plánu č. 3017- 48/2017 označených
jako parc.č. 3237/10 o výměře 30 m² a parc.č. 3237/9 o výměře 83 m².
ZO rozhodlo, že prodej bude realizován za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který
nechá vypracovat obec Ludgeřovice a cenu za znalecký posudek připočte ke stanovené
kupní ceně.
ZO uložilo starostovi obce zabezpečit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.
ZO rozhodlo v souladu s ust. § 85 odst. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) o nabytí pozemku parc.č. 2573/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m²
(cena dle znaleckého posudku stanovena ve výši 48.450,– Kč) a pozemku parc.č. 2573/3
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 958 m² (cena dle znaleckého posudku stanovena
ve výši 320.117,62 Kč), a to od Zemědělského podniku Razová, s.p. v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6, který má právo hospodařit s majetkem
státu.
ZO uložilo starostovi obce zajistit přípravu návrhu kupní smlouvy na pozemky, uvedené
v bodě dle 7a) a předložit návrh kupní smlouvy k projednání na příští zasedání ZO.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017 ve znění návrhu, který zpracovala a předložila k projednání ekonomka obce.
ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000,– Kč Římskokatolické farnosti Ludgeřovice na částečné krytí provozních nákladů a opravy kostela sv. Mikuláše
v Ludgeřovicích v roce 2017.
ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace Římskokatolické farnosti Ludgeřovice v roce 2017.
ZO rozhodlo o uzavření smluv o zřízení věcného břemene – zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků, dotčených stavbou splaškové kanalizace obce Ludgeřovice.
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• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu jednotlivých smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků, dotčených stavbou splaškové
kanalizace, uvedených v příloze č. 1, která bude nedílnou součástí tohoto usnesení.
• ZO rozhodlo o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Hlučínsko mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Ludgeřovice, a to ve znění návrhu, předloženého
k projednání.
• ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení Hlučínska
za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016 ze strany Moravskoslezského kraje a včetně
Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly
hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016.
• ZO vzalo na vědomí „Zprávu Finančního výboru ZO Ludgeřovice o provozu a hospodaření školní jídelny při ZŠ Ludgeřovice při pořádání veřejných a soukromých akcí“.
• ZO rozhodlo o zrušení usnesení č. 13 z 15. zasedání ZO, které se uskutečnilo dne
14. 6. 2017.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření darovací smlouvy č. DS-OP-046-11-Vym-2017
mezi státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle (dárce) a Obcí Ludgeřovice (obdarovaný),
a to ve znění, předloženém k projednání.
• ZO vzalo na vědomí finální návrh podoby Centra obce, zpracovaný projektantem
na základě připomínek ze strany vedení obce a veřejnosti.
• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 16. zasedání ZO Ludgeřovice.

SLOVO
KULTURA
STAROSTY
Kalendář akcí
06. 10. 2017	Přednáška cestovatele a dobrodruha Petra Nazarova na téma Jižní
Afrika pro žáky ZŠ Ludgeřovice v rámci akce Týden knihoven (školní jídelna)
07. 10. 2017
Drakiáda (chata u 4. rybníku)
13. 10. 2017
Jubilanti Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
20. 10. 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
21. 10. 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
22. 10. 2017
Minifestival farních sborů (kostel sv. Mikuláše)
25. 10. 2017	Uspávání broučků – MŠ Hlučínská (sál Obecního domu a zahrada
u MŠ)
6
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27. 10. 2017
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Bowlingový turnaj klubů důchodců (Selský dvůr)
Exhibiční vystoupení vzpěračů (sál Obecního domu)

11. 11. 2017
Ludgeřovická krosová 10 (areál hřiště TJ Ludgeřovice)
11. 11. 2017
Vítání občánků (obřadní síň Obecního úřadu Ludgeřovice)
11. 11. 2017
Hradišťan (kostel sv. Mikuláše)
15. 11. 2017	Přednáška – akce Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
15. 11. 2017	Ludgeřovický krmáš v Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům
na Vrablovci)
18. 11. 2017	Výstava barevných a postavových kanárů a exotů (chovatelský areál
Ludgeřovice)
19. 11. 2017	Výstava barevných a postavových kanárů a exotů (chovatelský areál
Ludgeřovice)
19. 11. 2017	Slavnostní mše k oslavě 110 let kostela (kostel sv. Mikuláše)
26. 11. 2017	Vítání zimy s rozsvícením vánočního stromku (prostranství u Společenského domu a v prostorách Společenského domu na Vrablovci)

7

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

10 / 2017

8

10 / 2017

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

9

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

10 / 2017

SVATÝ MARTIN LETOS PŘIVEZE HRADIŠŤAN
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica je ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační
úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích
vycházel zejména z lidové tradice. Po čtyřech letech si tak nyní budete moci opět vychutnat
setkání s touto legendou a její originální a nezaměnitelnou tvorbou v rámci oslav výročí
110 let posvěcení farního kostela.

Koncert pořádaný Římskokatolickou farností Ludgeřovice a konaný pod záštitou 1. náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a starosty obce
Ludgeřovice Mgr. Daniela Havlíka se uskuteční dne 11. listopadu 2017 v 17:00 hod. v Kostele svatého Mikuláše v Ludgeřovicích.
Cena vstupného je 350,– Kč (1. až 15. lavice + boční lavice u oltáře sv. Barbory a sv. Rodiny) a 280,– Kč (od 16. lavice dozadu a kůr). Prodej vstupenek bude zahájen dnem 1. 10.
2017 na obvyklých místech (sakristie kostela po každé mši svaté, knihovna OÚ, Elektro
Paskuda). Další prodejní místa budou upřesněna. Více informací na www.hradistan.cz
a http://www.farnostludgerovice.cz/.
Srdečně zveme!

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školení našich pedagogů během prázdnin
Ani o prázdninách, kdy si naši učitelé užívali zaslouženou dovolenou, někteří neotáleli
a vydali se seberozvíjet díky vybraným školením. V měsíci červenci proběhl díky grantu EU
zájezd osmi našich pedagogů do centra Londýna, kde měli po dobu 14 dní možnost zdokonalování se v anglickém jazyce. Denně navštěvovali výuku angličtiny, která byla rozdělena
na dopolední rozvoj gramatiky a odpolední rozvoj konverzace. Učitelé byli na začátku rozděleni do skupin podle toho, jak zvládli úvodní test, a na konci pobytu pak byli ohodnoceni
10
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certifikátem s příslušnou úrovní jejich znalostí. Ve skupinách
byli společně s našimi učiteli
studenti prakticky z celého
světa jako například z Turecka,
Brazílie, Itálie, Japonska atd.
Měli tak jedinečnou možnost
zjistit informace o daných zemích. Školení bylo velkým přínosem a všichni zúčastnění si
jej moc užili. Začátkem srpna
pak proběhla jako již tradičně
Letní škola s iPadem, kde naši
pedagogové získali nové tipy
a rady, jak pracovat s iPadem
ve výuce. Na konci srpna se
pak všichni pedagogičtí pracovníci účastnili školení na téma Kritické myšlení, které proběhlo v prostorách naší školy a které bude pokračovat ještě v měsíci říjnu během podzimních
prázdnin. Takže jak jste si mohli přečíst, naši učitelé v létě rozhodně nelenili, ba naopak,
udělali kus práce k tomu, aby mohli zase o něco kvalitněji předávat žákům své vědomosti
a znalosti!
Mgr. Karel Moric, ředitel školy

Nový školní rok je tady
Nový školní rok je v plném proudu a jak si již řada z Vás všimla, během prázdnin jsme
ve škole nezaháleli a opět toho hodně zvládli. Největší akcí byla renovace chodby nižšího
stupně, která byla poslední „škaredou“ částí v naší krásné škole. Myslím, že se renovace povedla a chodba neskutečně prokoukla. Dále se nám podařila za finanční podpory SRPDŠ,
za což jim tímto děkuji, renovace naší školní družiny, kde máme krásný nový nábytek. V 1.
třídách jsme vyměnili staré nefunkční koberce za nová lina a v mnoha třídách a prostorách
školy jsme vymalovali. Myslíme ale také
na naše odloučená pracoviště. Na Dolní
škole jsme dětem a pracovníkům pořídili zahradní domek, kde mohou ukládat
nejen potřebné zahradní náčiní, ale také
hračky na pískoviště, odrážedla atd.
V mateřské škole Vrablovec jsme během letních prázdnin vyměnili z jedné
strany plot a renovovali strop v sociálním
zařízení. Díky příspěvku Klubu rodičů Vrabčáci jsme navíc dokázali udělat
nové šatny, díky kterým je školka hned
při vstupu krásně barevná a útulná. Také
11
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Klubu Vrabčáci za jejich finanční pomoc děkuji. Závěrem mi dovolte, abych touto cestou
poděkoval všem, kteří se na renovacích ve škole podíleli.
I v letošním školním roce jsme si pro vás a především vaše děti připravili novinky. O těch
nejzásadnějších již asi víte, přesto bych je rád zde zmínil. Od října bude u nás ve škole
probíhat Klub nadaných žáků, který vznikl ve spolupráci s Mensou ČR. Dále budou mít
žáci možnost zapracovat na své angličtině a zkusit absolvovat takzvanou Cambridge Exam.
A v neposlední řadě se nám za pomoci vedení obce Ludgeřovice, konkrétně p. starosty Mgr.
Daniela Havlíka podařilo dohodnout užívání nedaleké haly S-centrum, kde budou mít žáci
7., 8. a 9. ročníků tělocvik. Věřím, že se nám hala osvědčí a žáci si tam konečně pořádně
protáhnou tělo.
Mgr. Karel Moric, ředitel školy

Slavnostní zahájení školního roku
Děti od druhých
tříd, učitelský sbor,
oficiální hosté a někteří rodiče se k slavnosti sešli 4. září
v hale naší základní
školy. Slavnost zahájila paní učitelka
Mgr. Marcela Bilová. Čtyři šikovné
spolužačky na úvod
všem zahrály, zarecitovaly a zazpívaly.
Žáky pak pozdravili
a úspěchy v učení popřáli starosta
Ludgeřovic
Mgr.
Daniel Havlík, fa12
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rář Mgr. Václav
Koloničný, předseda SRPDŠ Ing.
Pavel Borek a ředitel školy Mgr. Karel Moric. Učitelé
a učitelky si pak
děti odvedli do tříd
a prázdniny tím definitivně skončily.
Slavnost
pak
pokračovala
přivítáním
prvňáčků. Starší spolužáci je dekorovali
hezkými šerpami,
oficiální hosté je
přivítali a popřáli,
aby se jim ve škole
líbilo. Přítomní rodiče byli dojati. Učitelky si pak prvňáčky odvedly do tříd, kam přišli
i rodiče, aby viděli první školní chvíle svých potomků.
Současně se podobná slavnost konala i v budově „Dolní škola“, kde zástupkyně ředitele základní školy Mgr. Vladimíra Lišková a učitelky přivítaly děti do jedné první
a jedné druhé třídy.
V zahájeném školním roce má ludgeřovická základní škola celkem 20 tříd, z toho
3 první třídy. Během prázdnin se ve škole pilně pracovalo, malovalo se, prováděla
potřebná údržba, chodby křídla 1. stupně byly nově vydlážděné, naše škola je krásná.
Učitelé i žáci jsou po prázdninách odpočinutí. Jsou tak vytvořeny všechny předpoklady
pro to, aby to byl úspěšný školní rok.
AV.

VE ŠKOLE UŽ ZASE SBÍRÁME J
Sběr starého papíru
V říjnu se již tradičně na Základní
škole v Ludgeřovicích uskuteční sběr
starého papíru. Budeme sbírat časopisy,
letáky, knihy bez pevné vazby, noviny –
papír nemusí být tříděný, ale je nutné ho
svázat. (Lepenku nesbíráme).
Sběr proběhne v úterý 24.10.2017 od
7:00 – 16:00 hod. a ve středu 25.10.2017
od 7:00 – 8:00 hod. Svázaný starý papír
se bude vybírat a vážit u kontejneru před školou.
13
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Sběr žaludů a kaštanů
V letošním školním roce také opět
vyhlašujeme soutěž ve sběru žaludů
a kaštanů. Prosíme všechny žáky a také
rodiče, aby se zapojili do této soutěže.
Žaludy a kaštany budeme vybírat
zvlášť. Nasbírané plody můžete odevzdávat od 6. října vždy v pátek od 7:00 do 8:00 hod.
v prostorách dílen ZŠ Ludgeřovice.
Těšíme se na Vaši spolupráci.

ZŠ a MŠ Ludgeřovice

A jak dopadly naplánovavé opravy u vrabčáků?
Nový školní rok je tady a naše děti po prázdninách přivítaly nové šatny, věšáčky do
umývárny, stropy na WC a v umývárně a výmalba celého přízemí. Také se pracovalo
ve sklepě, ale toto je místo, které sice není vidět, ale bylo to pro nás také důležité. Na
zahradě máme nový plot a krásné velké stoly. Naše radost je veliká, je za námi vidět
kus práce.
Chtěla bych touto cestou poděkovat Klubu rodičů Vrabčáci, kteří přispěli finanční
částkou na zvelebování prostředí a díky nim se mohly pořídit nové šatnové bloky. Podařilo se nám vše barevně sladit. Naše školička je každým rokem krásnější!

14

10 / 2017

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Bc. Pavla Olšáková, ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Pohádkový les na Vrablovci
Září je za námi a děti se už radovaly z hezké pohádky Divadýlka Smíšek, ale největší
zážitek mají děti i dospělí z Pohádkového lesa. Klub rodičů Vrabčáci společně s mateřskou
školou zorganizoval „nultý ročník“, který byl sice náročný na organizaci, ale nelitujeme.
Moc děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu. Počasí sice nebylo zrovna pohádkové, dopoledne pršelo, ale nakonec se vyčasilo. Jsme rádi, že je mezi námi spousta lidí, kteří se oblékli
do nepohody a přišli se pobavit a prožít pěkné odpoledne.
Překvapení a akcí bude pro děti během roku více, je krásné vidět, jak se děti usmívají,
radují a užívají si. A my s nimi.

15
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Bc. Pavla Olšáková, ZŠ a MŠ Ludgeřovice

SPOLKY
Klub důchodců Ludgeřovice se loučil s létem
Tato tradiční letní slavnost se konala 25. srpna v areálu moštárny ludgeřovických zahrádkářů. Počasí bylo příjemně letní, účastníků kolem stovky. Zkušení pořadatelé z výboru
klubu vše pečlivě připravili, nechybělo dostatek pevného i tekutého občerstvení všeho druhu, udily se výborné kmínové klobásy. Nálada byla výborná, zábava nevázla, vydržela od
16 hodin až do tmy. Byla to opravdu vydařená akce.
16
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AV.

Klub důchodců Vrablovec slavil 30. srpna hlučínský krmáš
Slaví ho tradičně,
členy klubu je totiž
i řada seniorů z Rovnin. Jsou jediným
ludgeřovickým spolkem, na jehož akci
přijdou jako hosté
také členové vedení obcí z Hlučína
i Ludgeřovic. Letos to
byli starosta Hlučína
Mgr. Pavel Paschek,
starosta Ludgeřovic
Mgr. Daniel Havlík,
místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová, místostarostka
Ludgeřovic Ing. Alena Janošová a koordinátorka Komunitního plánování Hlučínska Ing. Tereza Šimánková.
Zasedací místnost ve Společenském domě byla zaplněna do posledního místečka.
Hosté všechny přítomné svými stručnými proslovy pozdravili. Předsedkyně Eva Vojevodová pak všechny seznámila s připravovanými akcemi klubu, gratulovala všem, kteří
mají narozeniny v září. V zajímavé diskuzi s hosty se pak hovořilo např. o návštěvě
prezidenta republiky v Hlučíně, o chystaných opravách povrchů komunikací, o třídění
odpadů, atd.
Pak se slavil krmáš zpěvem, povídáním, jídlem, pitím, bylo veselo.

AV.
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Soutěže hasičů na Menšíkové louce
Hasiči za nevlídného chladného počasí 2. září soutěžili celý den. Dopoledne to byli junioři a juniorky 12 až 15 let a také dorostenci a dorostenky 16 až 18 let v soutěži 5. ročníku
TFA mladého hasiče 2017. Celkem bylo 33 soutěžících ze sborů dobrovolných hasičů z šesti
obcí. Soutěže začaly nástupem, krátkými proslovy starosty místních hasičů Josefa Pudicha
a starosty obce Mgr. Daniela Havlíka a připomenutím pravidel soutěže.
Odpoledne pak dvojice mužů a dvojice žen soutěžily v již 12. ročníku Firefighters Challenge 2017. Celkem se zúčastnilo 15 dvojic mužů ze 12 sborů dobrovolných hasičů SM
kraje, 5 dvojic ze Slovenska a 2 dvojice z Polska. Soutěžily také 4 dvojice žen z Ludgeřovic,
Markvartovic a Rychvaldu.
Pro vítěze byly připraveny poháry věnované Obcí Ludgeřovice. Výsledky najdete na webu
ludgeřovických hasičů. Pro SDH Ludgeřovice jako organizátora, tak i pro všechny soutěžící
to byl náročný den. Není jednoduché takovou soutěž připravit a úspěšně uskutečnit. Pro
soutěžící to bylo fyzicky hodně náročné, v cíli byli všichni dost vyčerpaní. Vše se podařilo,
počasí se udrželo v přijatelných mezích, soutěž proběhla v pohodě. Všichni byli spokojení.
Organizátoři i soutěžící si zaslouží velké uznání.

AV.

Hasiči se už neztratí ani jako herci
V posledních týdnech se členové jednotky dostali také na televizní obrazovky.
Prací hasičů je především zásahová služba. Musí ale také svou činnost propagovat.
Proto mají hasiči svůj web, facebookové, twitterové stránky nebo třeba tento článek
ve zpravodaji. Občas se také vyskytneme jako součást ludgeřovického mini expresu
v rámci vysílání TV Polar. Již tradičně s námi natáčí internetová televize Hlučínsko.
tv. Určitě řada z vás zaznamenala reportáže o nové cisterně, stavění máje, pořádání
železného hasiče, či o propagaci našeho nového defibrilátoru.
Možná pro tyto „štěky“ v televizi nás v kolektivu napadlo přihlásit se do projektu
Centra bezpečné jízdy v areálu Librosu. Byla vyhlášena soutěž, kdy bylo nutné zpracovat video s hasičskou tématikou. Mělo se jednat o zásah, výcvik, či zážitek s Tatrou.
18
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Zároveň se hodnotilo provedení, nápad, vtip a pointa. Problém byl pouze s časem.
Na nápad, natočení, střih, zpracování a vydání jsme měli jeden týden. I tak se dobrá
věc podařila. Vše jsme stihli v termínu a video je platné. Dokonce se dostalo už mezi
sedmičku nejlepších. Vítězství by pro nás znamenalo kurz bezpečné jízdy za 100 tisíc
korun.
Video najdete na našem webu, f b, či portálu Youtube. Natáčelo se jednoho všedního
dne v odpoledních hodinách. Nejdůležitější bylo obsadit hlavní role našeho filmu. Té
se ujal člen a strojník jednotky p. Jan Knězů ml., který společně se svou kolegyní sehrál
věru báječné divadlo. Příběh tak dostal spád a má i zajímavou pointu. Jak to tak bývá,
ta se ale neprozrazuje předem. Lze tedy jen suše konstatovat, že video pojednává o jednom výjezdu hasičů, o životních prioritách a o pochopení pro nás srdcaře. Jinak než
srdíčkem se dnes ta dobrovolná hasičina ani dělat nedá. Každý má svých starostí dostatek, natož chodit někam ihned, jak vám někdo zapíská, to už dnes snese málokdo.
Děkujeme všem, kteří video shlédli a sdílením nás podpořili. Cesta k videu nebyla
jednoduchá a jak správně podotkla jedna má známá: „Hoši, kde vy berete stále tu energii něco vymýšlet“. Inu, zkusili jsme, natočili a uvidíme. Minimálně za tu legraci při
natáčení to stálo. Držte palce!
David Lange, JSDH Ludgeřovice

Zájezd Klubu důchodců Vrablovec
13. září jsme
uspořádali
jednodenní výlet do Čech
pod Kosířem, kde
jsme dopoledne navštívili zámek a unikátní anglický park
s mnoha vzácnými
dřevinami. V zámku
jsme nahlédli do interiéru jižního křídla
zařízeného ve stylu
Františka Josefa II.
vyzdobeného
díly
českého malíře Josefa Mánesa, který zde
každoročně pobýval
a tvořil. V parku jsou
drobné stavby jako
pseudogotická romantická věž sloužící jako rozhledna, klasicistní Mánesův pavilón a pseudogotická oranžerie.
Po dobrém obědě jsme si prohlédli unikátní Muzeum kočárů, které nemá ve střední
Evropě obdoby. Jsou zde desítky starobylých kočárů, největší smuteční kočár, zlatý ceremo19
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niální kočár olomouckých arcibiskupů i expozice cestovních kočárů, včetně nejrůznějších
doplňků, sbírky kočárových luceren a koňských postrojů.
Počasí se vydařilo a zájezd se všem líbil.

Eva Vojevodová,
předsedkyně KD Vrablovec

Skautský „boom“ v Ludgeřovicích
Když se před pár lety dva zkušení skautští vedoucí přistěhovali s rodinou do
Ludgeřovic, jednoduše je napadla myšlenka, že by na povodí Ludgeřovického potoka mohli zasít semínko skautingu. A díky jejich nadšení a usilovné práci semínko
vzklíčilo rychleji, než sami čekali.
Přibližně v lednu minulého roku k sobě tito dva kamarádi přizvali další
čtyři a společně se rozhodli založit (nejen) pro místní děti křesťanský skautský oddíl. Začali tak pořádat skautské schůzky na ludgeřovické faře pro děti
od tří do šesti let – tzv. benjamínky a od šesti do desíti let – tzv. vlčata a světlušky. Nejprve sice začínali jen s dětmi známých a svými vlastními, postupně
se však k nim přidávaly další a další děti – až narostli na 45 členů.
Proč zrovna skautský oddíl? Skauting je celosvětové hnutí fungující již
110 let. Jeho posláním je všestranně rozvíjet osobnost každého člověka.
Jednotlivé oddíly jsou tak místem, kde děti mohou získat pevná přátelství
mezi vrstevníky, hodnoty, za které se dokážou postavit, a hlavně spoustu
užitečných dovedností do života jako je umění spolupracovat, být zodpovědný, nevzdávat se a vždycky si umět poradit. Mohou na vlastní kůži zažít
skutečná dobrodružství uprostřed přírody, na která jen tak nezapomenou. Ty zažívají hlavně
na skautských táborech o letních prázdninách.
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Přesně takový tábor zažili
místní skauti letos už podruhé. Tentokrát tábořili osm dní
v podsadových stanech nedaleko Straníku u Nového Jičína.
A nyní je čeká nový školní rok.
Kromě pravidelných schůzek
se v něm těší například na
výpravu do Jeseníků a spoustu dalších zajímavých výprav,
roznášení Betlémského světla,
nebo třeba na novou klubovnu,
která by měla pomocí vlastních
prostředků vedoucích a darů vzniknout do Vánoc ve sklepních prostorách fary. Díky tomu
by tak konečně mohli mít k dispozici vlastní prostory, které budou moci naplno využívat pro
svou činnost.
Více informací najdete na webových stránkách: www.skautludgerovice.cz
Kontakt
Junák – český skaut, středisko Zábřeh, z. s.
Oddíl Ludgeřovice
skautludgerovice@gmail.com
www.skaut.cz

Amálie Fornadlová

ZAJÍMAVOSTI

20 let azylového domu sv. Eufrasie v Ludgeřovicích
V roce 1997 ho založilo římskokatolické ostravsko-opavské biskupství a začalo poskytovat „Služby dobrého pastýře“ pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Sdružení provozuje rakousko-švýcarsko-česká provincie
Mezinárodní kongregace dobrého pastýře (Sestry dobrého pastýře), ta na začátku pořídila
pozemek s domem, v prvních letech azylový dům provozovala a částečně i financovala. Nyní
už jsou všichni zaměstnanci azylového domu z místa nebo blízkého okolí. Kongregace stále
stanovuje smysl a pravidla fungování azylového domu, také z části financuje provoz. Za
těch 20 let prošel azylový dům dostavbami, rekonstrukcemi a modernizacemi. Ředitelkou
azylového domu je Ing. Lenka Kseničová.
10. září 2017 byla k uctění 20. výročí sloužena mše svatá v našem kostele sv. Mikuláše a konal se den otevřených dveří v azylovém domě. Využil jsem den otevřených dveří
k prohlídce. Celou dobu se mi věnovala vedoucí Alena Starobová, DiS. Už 25 let vykonává
povolání sociální pracovnice, z toho 6 let zde v azylovém domě. Podřízených má 6 dalších,
především sociálních pracovnic. Střídají se tak, aby byl zajištěn 24 hodinový provoz. O klientkách mi pověděla, že nejsložitější je na začátku získat jejich důvěru. Mají totiž většinou
21
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Vedoucí Domu sv. Eufrasie Alena Starobová ukazuje
startovací byt

Obytná místnost azylového domu

Společná kuchyně azylového domu

Společná jídelna azylového domu

za sebou ošklivé dětství, ještě horší zkušenost mezi dospělými, žádné zkušenosti ani návyky
na vedení domácnosti, péči o děti, hospodaření s penězi nebo uklízení a udržování pořádku. Všechno se musí postupně naučit. V azylovém domě mohou být nejvýše 1 rok. Pokud
při nástupu nemají žádný příjem, je jim během měsíce zajištěno zaměstnání, mají-li nárok,
tak sociální dávky, alimenty apod. Je zde i rukodělná dílna, kde klientky vyrábějí různé
drobnosti denní potřeby. Každá klientka dostane obývací pokoj pro sebe a pro své děti.
22
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Kuchyně, sociální zařízení, jídelna, herna pro děti a společenská místnost jsou společné pro
všechny klientky. Celkem za rok projde azylovým domem 60 klientek. K dispozici jsou také
3 tzv. startovací jednopokojové byty s kuchyňským koutem a úplným sociálním zařízením,
ve kterých mohou vybrané klientky se svými dětmi bydlet až 3 roky. Pravidla jsou pro klientky přísná. Z pobytu mimo areál azylového domu se musí každý den vrátit do 18:30 hod.
Od 20 hodin je už večerní klid. Návštěvy jsou umožněny jen v návštěvní místnosti a jen ve
stanovených hodinách. V domě je i kaple.
Celý areál azylového domu působí příjemným uklidňujícím dojmem. Pečlivě udržovaný
a čistý celý dům, velká, pěkně udržovaná zahrada splňuje všechny předpoklady, aby se zde
klientkám i jejich dětem žilo dobře.
AV.

Z obecní kroniky za r. 1985
17.
2.
22.
2.
27.
7.

4. – 3. 5. Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze, čs. hokejisté mistry světa.
5.
Spuštěn první blok jaderné elektrárny Dukovany.
5.
Dopaden spartakiádní vrah Jiří Straka, který napadl nejméně 11 žen, 3 zabil.
5.
Prezidentem ČSSR opět zvolen Gustáv Husák.
6. – 30. 6. Poslední 6. československá spartakiáda se skladbou Poupata starších žákyň.
7.	Na Velehradě slavnost na paměť 1 100 let úmrtí věrozvěsta Metoděje. 100 tisíc
účastníků. Stranická a vládní delegace vypískána.
5. 11.	Pod podlahou zámku Bečov nad Teplou nalezen románský relikviář sv. Maura
ze 13. století.
Březen	Zemřel generální tajemník ÚV KSSS Konstantin Černěnko, jeho nástupcem
se stal Michail Gorbačov.
12. 8.
V Japonsku havaroval dopravní letoun japonských aerolinií – 520 mrtvých.
19. 8.
Silné zemětřesení v Mexiku – 12 tisíc obětí.
13. 11.
Erupce sopky v Kolumbii – 25 tisíc obětí.
Prosinec
Microsoft uveřejnil první verzi Windows.
V Sovětském svazu v průběhu dvou let zemřeli postupně tři přestárlí vůdcové Brežněv,
Andropov, Černěnko. Nastoupil mnohem mladší Gorbačov, jehož záměrem bylo Sovětský
svaz výrazně reformovat. Schylovalo se k velkým změnám v SSSR i ve světové politice. Českoslovenští „soudruzi“ z toho byli hodně nervózní.
Zde je šikmým písmem doslovný opis podstatných částí zápisu v kronice obce Ludgeřovice za rok 1985 s poznámkami svislým písmem:
Rok 1985 byl ve znamení příprav XVII. sjezdu KSČ a byl ovlivňován událostmi, které se odehrávaly ve světě. V celé naší činnosti jsme museli neustále přihlížet k mezinárodní politické situaci
a aktivně na ni reagovat. Bylo nám známo, že čím lépe budou lidé vidět vzájemnou závislost naší
vnitřní a zahraniční politiky, tím hlouběji pochopí mnohé souvislosti spojené s rozvojem a obranou
socialismu.
Mezinárodní události byly stále v prudkém pohybu. Mohli jsme konstatovat, že síla reálného socialismu ve světě roste, rozvíjelo se národně revoluční hnutí v Latinské Americe,
23
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Africe a Asii, rozvíjelo se mezinárodní komunistické a dělnické hnutí. A právě tyto rostoucí
síly boje za mír byly překážkou k zmaření výsledků dlouhodobého úsilí socialistických zemí
o mírové soužití.
S velkou pozorností, ale především s velkými nadějemi sledovali mírumilovní lidé celé
naší planety výsledky schůzky USA a Sovětského svazu na nejvyšší úrovni. Četné návrhy,
které předložil Sovětský svaz a další socialistické země, ukazovaly východisko k řešení nejpalčivějších problémů současného světa. I přes vyostřenou mezinárodní situaci jsme žili v naději,
že mír ve světě bude uchován, že nikoliv válkychtivé, ale mírové síly nabydou převahu.
Našim občanům bylo známo, že čím svědomitěji budou pracovat, tím větší bude náš vklad
k uchování života na zemi, k upevňování socialistického společenství, podpory osvobozeneckého hnutí národů a zápasu za uchování míru ve světě.
Mezinárodní události ve světě, ale také vnitřní události u nás sledovali naši občané s velkým zájmem. Převážná většina znala tyto události z tisku, rozhlasu a televize. Mohli jsme
se o tom přesvědčit při hovorech s občany, při vystupování občanů na veřejných schůzích i při
jiných příležitostech. Zachování míru na světě bylo přáním nás všech.
Nejen v naší obci, ale v celém státě byly zahájeny přípravy na volby do všech zastupitelských orgánů. Byli vybíráni lidé do volebních komisí a do poslaneckých funkcí.
Z hodnocení stranické organizace v naší obci vyplývá, že organizovanost v řadách KSČ
je velmi nízká. V základní organizaci pracovalo 27 členů a 131 členů bylo zapojeno v závodech. Na výroční členské schůzi v roce 1985 byl předsedou VO KSČ zvolen soudr. František
Dlouhý.
Jednou z významných oblastí vlivu strany na celý život společnosti je péče o prohlubování
socialistické demokracie. V tom směru základní organizace KSČ příznivě přispívala skutečnost, že po XVI. sjezdu KSČ věnovala pozornost seznamování členů organizace, společenských organizací a ostatních občanů se závěry sjezdu a vyzbrojovali je pro plnění konkrétních
úkolů v životě obce, především pro naplňování úkolů volebního programu NF, pro plnění
usnesení 6. pléna ÚV KSČ k práci národních výborů. Stranické organizaci šlo o to, aby komunisté – poslanci svým osobním příkladem v plnění úkolů a při jejich rozhodování vedli ostatní
členy a aktivisty komisí k odpovědnému přístupu k svěřeným úkolům.
K důležitým rozhodnutím a k odstranění problémů byla svolávána stranická skupina poslanců MNV. Tato forma se plně osvědčila a přinesla řadu úspěšných výsledků. Stranická
organizace se každoročně a také v průběhu roku 1985 zabývala rozvojem výchovné a masově
politické práce MNV, činností rady MNV, komisí a správních komisí a podílem jejich členů na
této činnosti. Bylo zjištěno, že značná část poslanců MNV je v pravidelném styku s voliči ve
svých volebních obvodech a v stálém styku se společenskými organizacemi, které je za poslance
navrhly.
Vesnická organizace KSČ se rovněž zaměřovala na práci aparátu MNV a hodnotila jeho
činnost. Konstatovala, že ne všichni pracují s vědomím, že vše co děláme, děláme pro lidi,
pro jejich spokojený život, pro rozvoj naší obce. Členské schůze Vesnické organizace KSČ se
konaly pravidelně jednou za měsíc, výborové schůze byly svolávány každých čtrnáct dnů. Konaly se v nové zasedací síni v budově MNV. Členské schůze byly výborem připraveny pečlivě
a vedeny tak, aby dávaly dostatečný prostor pro rozvoj kritiky a sebekritiky. Členské schůze
se zabývaly zajišťováním celoobecních kulturních a společenských akcí, činností společenských
organizací a Místního výboru Národní fronty, úkoly ze všech oblastí práce místního národního výboru, stranickým vzděláváním, plněním volebního programu NF a plněním Jednot24
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ného plánu kulturně výchovné činnosti. Výbor organizace zabezpečoval a kontroloval plnění
usnesení členských schůzí a o své činnosti členskou schůzi pravidelně informoval. V roce 1985
byl průměr účasti na členských schůzích 71 %. V organizaci KSČ byli organizováni převážně
důchodci, u kterých byla vyšší nemocnost nebo neúčast zdůvodňována vyšším věkem. Proto je
účast na členských schůzích hodnocena příznivě.
Na výroční členské schůzi VO KSČ, která se konala dne 11. listopadu 1985, byli do výboru
organizace zvoleni: Dlouhý František – předseda VO KSČ, Dočkal Lambert – místopředseda, Baránek Josef – jednatel, Foltýnek Jindřich – pokladník, Ing. Lokaj Alfréd – člen výboru,
Ing. Slivka Jiří – člen výboru, Šafránek Petr – člen výboru. Výroční členská schůze si dala
za úkol zvýšit účinnost práce s mládeží a mezi mládeží, zajistit kádrovou přípravu voleb
do zastupitelských orgánů a nejméně dvakrát v roce hodnotit práci společenských organizací,
práci Místního národního výboru a činnost občanských výborů. Ve zprávě přednesené na
výroční členské schůzi VO KSČ bylo uvedeno, že se podstatně zlepšila masově politická práce,
že se výrazně zlepšila celková činnost stranické organizace. Zlepšená práce značně ovlivnila
činnost společenských organizací i Místního výboru Národní fronty. Je to zřejmé z akcí, které
organizace v průběhu roku zajišťovaly, ale také ze schůzovací činnosti a ze zapojení členů společenských organizací do akcí a staveb volebního programu NF, celoobecního závazku
a v pomoci při zvelebení obce.
V průběhu roku 1985 zemřel při autonehodě poslanec MNV s. Jiří Vilím. Na cestě k rekreačnímu pobytu došlo k srážce osobního vozidla, které řídil soudr. Vilím, s autobusem ČSAD.
Při této dopravní nehodě zahynul řidič, jeho manželka a další manželská dvojice, všichni
z Ludgeřovic. Plenární zasedání MNV konané dne 26. září 1985 uvolnilo z funkce předsedkyně MNV a poslance MNV soudr. Ing. Evu Korbovou ze zdravotních důvodů na vlastní
žádost. Tím se snížil počet poslanců MNV na 78. Vzhledem k tomu, že v roce 1986 se uskuteční volby do zastupitelských orgánů, nebylo doporučeno zajistit doplňovací volby a MNV
pracoval se sníženým počtem poslanců. Po uvolnění s. Korbové z funkce předsedkyně MNV
pracovala rada MNV deseti členná. Ve složení komisí MNV, správních komisí a aktivů nedošlo v průběhu roku k žádným změnám.
Rada MNV:
– schválila dokumentaci k napojení osady Vrablovec na Kružberský přivaděč a schválila podmínky, za jakých se stavba uskuteční,
– projednala současný stav adaptace Společenského domu a konstatovala, že průběh akce brzdí
nedostatek finančních prostředků, že v roce 1985 nebude Společenský dům zprovozněn,
– rozhodla zajistit úpravu a údržbu místního potoka v úseku od Markvartovic směrem ke kostelu,
– schválila demolici domu čp. 79 – bývalá Družina a jídelna u kostela s tím, že demolici provede
podnik VOKD Ostrava,
– schválila umístění skleníků pro zahradnictví Drobných provozoven na zahradě u farního objektu,
– rozhodla zahájit jednání s ředitelstvím Jednoty Opava o výstavbě nákupního střediska v příštím volebním období.
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K demolici domu čp. 79:
Budova postavená v roce 1823 sloužila jako škola až do roku 1964. Měla prkenné podlahy, lokální topení. Voda byla jen ve studni na dvoře, tam byly i suché dřevěné záchodky. Po
roce 1964 byla budova upravena a sloužila jako školní družina.

K výstavbě nákupního střediska:
Byl zpracován projekt, jeho osud není znám, ke stavbě však už nedošlo. Záměr byl podobný, na jakém se pracuje v současnosti. Budova měla také stát v prostoru „Menšíkové
louky“.
Pro úplný přehled uvádím složení rady MNV v roce 1985: místopředseda MNV Glombica Hubert, tajemník MNV Baránek Josef, Drobík Bruno, Dlouhý František, Fojtík Bernard, Dr. Franek
Bohumír, Ing. Lokaj Alfréd, Ing. Poruba Bohumil, Stejskal Antonín, Tománek Evald.
Největší a nejdůležitější stavbou roku 1985 byla 4. stavba vodovodu. Nejdůležitější proto, že
v obci se projevoval nedostatek pitné vody, nebo v převážné části území obce byla zjištěna voda
závadná. Rozvod vody pokračoval úspěšně, neboť občané ve svém volném čase pomáhali při výkopu, záhozu potrubí a při dalších pracích spojených s pokládáním vodovodu. Osvědčily se schůzky
s občany, které svolával MNV s občany, kde se vodovod pokládal. Ani v jednom případě nedošlo,
že by pomoc někdo odmítnul. Dokumentaci na stavbu zpracoval Hydroprojekt Ostrava a samotné
práce zajišťoval MNV z prostředků rozpočtu v rámci akce Z. Vedením stavby byl pověřen soudr.
František Plaček, místní občan. Koncem roku 1985 byla 4. stavba ukončena. Vodovod byl položen
v délce více než 2 km od státního statku směrem k Petřkovicím podél státní silnice, kde byl starý
vodovod propojen s novým. Dále bylo vodovodní potrubí položeno u dolní školy, nad bývalým
nádražím a na ulici U statku. Na vodovod bylo napojeno více než 250 rodinných domků v úsecích,
kde se projevil nedostatek pitné vody ve studních. Po položení vodovodního řadu byly upravovány
chodníky a místní komunikace poškozené touto výstavbou. Všechny cesty poškozené při kladení vo26
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dovodu nemohly být upraveny, neboť podniky Silnice a ostatní závody provádějící opravy neměly
dostačující kapacity a odmítaly požadované práce provést, přestože MNV měl dostatek finančních
prostředků. Tím docházelo k oprávněným stížnostem občanů na veřejných schůzích a na plenárních
zasedáních.
V osadě Vrablovec byly v 1. čtvrtletí roku prováděny drobné úpravy na nově vybudované prodejně potravin. Rovněž venkovní úpravy byly dokončeny v jarních měsících. Vnitřní vybavení dodal podnik Potraviny Opava, kterému byla stavba předána do užívání v dubnu 1985. Na
této stavbě se podílela převážná část občanů bydlících v osadě Vrablovec. Velký podíl na úspěšném
a včasném dokončení stavby má i občanský výbor a společenské organizace působící v osadě. Celá
stavba byla financována z úvěru, který MNV poskytla Státní banka pobočka v Opavě. Po dokončení stavby byla prodejna odprodána podniku Potraviny za rozpočtovou cenu. Dosavadní prodejna
byla umístěna v naprosto nevyhovujících prostorách rodinného domku. Novou výstavbou získali
občané Vrablovce nejen pěknou prodejnu, ale mohl se zvýšit i sortiment zboží. Za obětavou práci
si to občané zaslouží.
Dlouho rozestavěná budova požární zbrojnice v Ludgeřovicích nebyla dokončena ani v roce
1985. Byly provedeny venkovní omítky, zastřešení budovy a některé vnitřní úpravy. Přestože
na stavbu byla věnována z rozpočtu MNV požadovaná částka, chybí k dokončení stavby vnitřní
úpravy v celém rozsahu. Snad příští rok bude úspěšnější, aby stavba mohla být předána do užívání, neboť by sloužila pro veřejnost k akcím, které dosud zajišťoval kulturní dům, který je rovněž
v adaptaci. Přes počáteční příslib ONV v Opavě, že adaptace Kulturního domu v Ludgeřovicích
bude stavěna v investiční akci Z, nebyla stavba zařazena pro rok 1985 do plánu. Stavební práce
zajišťované na této stavbě byly proto hrazeny z přebytku hospodaření Drobných provozoven MNV.
Bylo budováno sociální zařízení, šatny a předsálí. Menší úpravy byly prováděny v sále. Pracím
většího rozsahu bránil nedostatek financí a tak Kulturní dům byl další rok vyřazen z provozu.
Protože Kulturní dům byl v obci jediným objektem, kde se konaly všechny kulturní a společenské
akce, nemohly společenské organizace takové akce zajišťovat. V plesové sezoně se plesy konaly na
Vrablovci v kulturním domě. Zde se konaly i některé zábavy pořádané pro mládež.
V budově Místního národního výboru byly dokončeny stavební úpravy uvnitř budovy.
Byla dokončena adaptace obřadní síně, prostory před zasedací síní, zasedací místnost a místnosti pro schůzování komisí a aktivů. Velmi pochvalně se vyjadřují účastníci svatebních
a dalších obřadů k nové obřadní síni. Zlepšila se i celková úroveň obřadů zajišťovaných
Sborem pro občanské záležitosti.
Regulace místního potoka byla financována z prostředků přidělených Okresní meliorační správou. V úseku od Markvartovic směrem ke kostelu byly zpevněny břehy potoka, částečně došlo k zatrubnění koryta potoka. K zpevnění břehů a dna potoka byly použity panely, před jejich položením
bylo koryto potoka vyčištěno, tok potoka vyrovnán a koryto rozšířeno. Náklady na regulaci si vyžádaly částku 350 tisíc Kčs.
Naproti budovy MNV byl adaptován dům čp. 54. Byty v tomto domě byly dosud bez soc. zařízení a postrádaly jakékoliv příslušenství. Po modernizaci objektu jsou v domě čtyři jednopokojové
byty s kompletním bytovým příslušenstvím a dva dvoupokojové byty s příslušenstvím. Také sklepní
a půdní prostory byly přestavěny tak, aby odpovídaly současným požadavkům. Stavbu zajišťoval
Okresní stavební podnik v Opavě. Stavba byla financována ze státních prostředků. Radou MNV
bylo usneseno, aby bytové jednotky v domě sloužily osobám, které potřebují pečovatelskou službu
a nemají v obci nikoho, který by o ně pečoval. Obytný dům byl dosud ve správě MNV. Po dokončení
modernizace byl předán Okresnímu podniku bytového hospodářství v Opavě.
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Z finančních prostředků pro technickou vybavenost rodinných domků, z prostředků určených na dopravu a z financí určených pro vodovod byly zpevněny místní komunikace navazující na ulici Na Návsi
od Markvartovic k mlýnu, Okružní ulice a další komunikace poškozené stavbou vodovodu. Zpevnění
zajišťoval podnik VOKD Ostrava. Celkový náklad na tyto akce činil 1 500 tis. Kčs.
Stavební úpravy byly prováděny ve všech školských zařízeních. V mateřské škole I. bylo za pomoci rodičů adaptací uvnitř budovy získáno další oddělení mateřské školy. Stavební úpravy v ostatních školských
zařízeních zajišťovaly Drobné provozovny MNV.
Státní silnice Ostrava budovaly novou komunikaci pro trolejbusovou dopravu. První stavba zahrnovala úsek od kostela v Ludgeřovicích k budově ČSAD v Hlučíně, vedla ve trase, kde vedla tramvajová
doprava v úseku Hlučín – Ludgeřovice – Ostrava. Stavba tvoří první etapu budované silnice Ostrava
– Hlučín. Má být dokončena v roce 1986 a v tomto roce rovněž zahájena výstavba komunikace v průtahu naší obce, jako druhá stavba. Počítá se s tím, že po dokončení výstavby nové silnice bude komunikace
sloužit pro veškerou nákladní dopravu a tím bude celá doprava nasměrována mimo zastavěnou část
obce. Stávající státní silnice má sloužit jako místní komunikace a pro trolejbusovou dopravu. Prostranství
u kostela pod starou lípou bylo odkanalizováno a v rámci výstavby silnice byl celý prostor zavezen zeminou
a vyrovnán. Má sloužit v budoucnu pro stavbu nákupního střediska a pošty.
V úseku od kostela k Petřkovicím byla vyměněna celá síť elektrického vedení. Před výměnou elektrického vedení v obci byla provedena rekonstrukce vysokého napětí. Byly postaveny nové trafostanice. Současně
s výměnou elektrického vedení byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. V úseku u státní silnice
byla umístěna nová výbojková svítidla.
Svoz pevných domovních odpadků byl z rodinných domků odvážen dvěma Kuka vozy. Popel a ostatní
domovní odpadky byly odváženy z naší obce a sousedních Markvartovic a Šilheřovic. Popelnice si zakoupili občané a byly jejich vlastnictvím. Poplatky, které ročně hradili občané za odvoz popele, nestačily
pokrýt výdaje spojené s odvozem. Ztrátu ve výši 140 tisíc Kčs za rok 1985 uhradil Okresní národní výbor
v Opavě dotací, kterou poskytnul MNV.
Přestože odvoz popele byl pro občany výhodný, bylo ještě hodně vlastníků rodinných domků,
kteří tyto služby nevyužívali. Popel a další domovní odpady odváželi na různá místa v obci, znečišťovali prostředí a tím trpěl i vzhled naší obce. Rostly tak zvané černé skládky nejvíce u bývalé
trasy tramvajové dopravy.
Nebyl vyřešen požadavek občanů osady Vrablovec na zpevnění spojnice osady s naší obcí. Komunikace
je ve správě Státního statku a tato organizace již několik let slibuje opravu cesty, která je rovněž jimi
užívána jako přístupová komunikace na pozemky. Požadavek občanů z osady Vrablovec byl oprávněný,
neboť není vyřešena doprava z naší obce do osady. Po zrušení tramvajové dopravy na lince Ostrava –
Ludgeřovice – Hlučín, dopravovaly pracující do Ostravy autobusy DPMO a autobusy ČSAD. Naší obcí
projížděly autobusy linek 56 a měly zastávku u kostela, kde byla vybudována točna, neboť některé autobusy na této lince jezdily z Ostravy jen ke kostelu. Další zastávka byla u prodejny Potravin u státního statku
a třetí u hostince u bývalé pošty. Ve špičkách jezdily autobusy každých 5 – 6 minut. Stále byly stížnosti
cestujících na to, že jízdní řád nebyl dodržován a že některé linky byly vynechány. Další linka, která byla
cestujícími využívána, byly autobusy ČSAD z Šilheřovic do Ostravy.
Stále docházelo k tomu, že na katastru byla neobdělávána půda, která byla v evidenci státního statku.
Byl proveden průzkum neobdělané půdy na celém katastru a státní statek byl na tento stav upozorněn.
Docházelo k tomu, že nebyla pokosena tráva z luk na více místech našeho katastru. Například již více
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roků není sklizeno seno z luk u kina, u lípové cesty, u rybníků, pod Vrablovcem a v tak zvané Dubince,
přestože jsou to louky přístupné i mechanizaci.
Po prověrce půdy, která je vedena v evidenci národního výboru, byla půda přidělena do užívání místním občanům, s kterými byla uzavřena dohoda o užívání pozemků.
Do základní školy docházelo 528 žáků z Ludgeřovic a Markvartovic. Základní škola měla 18 tříd
a 4 oddělení školní družiny. 26 ti členný pedagogický aktiv a 8 provozních pracovníků zajišťovalo chod
základní školy. Ve střediskové školní kuchyni při základní škole bylo zaměstnáno 10 pracovnic. Výchovně
vzdělávací proces byl realizován podle nového pojetí základní školy ve všech třídách a odděleních školní
družiny. Z osmých tříd odešlo 74 žáků k dokončení desetiletého středního vzdělání na 3 typy středních škol.
Mimotřídní a mimoškolní činnost byla zaměřena hlavně k oslavám 40. výročí osvobození a k 35. výročí
založení školních družin. K tomuto výročí se uskutečnila na škole akademie žáků základní školy. K vyvrcholení oslav se uskutečnila místní spartakiáda. Děti základní školy se zúčastnily i vystoupení na okrskových, okresní a také celostátní spartakiádě v Praze.
Prověrka bezpečnosti na škole prokázala, že v prostorách školy je ještě hodně nedostatků po stavební stránce. Do nového pavilonu mimoškolní péče zatékalo, nebylo vyřešeno odkanalizování
kuchyně a jídelny a zůstaly některé nedodělky z kolaudačního řízení a předání stavby do užívání.
Doprava žáků do školy byla zajišťována z Markvartovic autobusy ČSAD a z naší obce autobusy DPMO Ostrava.
Při základní škole působilo sdružení rodičů a přátel školy, které vytvářelo pomoc při odstraňování složitých problémů na škole.
Školní družinu u Základní školy navštěvovalo 101 dětí. Byly rozděleny do 4 oddělení, z toho
byly dvě oddělení umístěny v Družině u dolní školy.
Zařízení školní jídelny u Základní školy připravovalo stravu pro 13 zařízení, z toho 7 pro mateřské školy a 6 pro základní školy v Ludgeřovicích, Šilheřovicích, Darkovičkách, Vřesině. Celkem
pro 1 083 strávníků. Připravovalo se zde denně 900 obědů a 600 svačin.
Na mateřských školách bylo umístěno 140 dětí předškolního věku. V I. mateřské škole byly upraveny podkrovní místnosti a bylo získáno další oddělení. Zlepšily se i podmínky pro učitele a personál mateřské školy. Dosáhlo se toho, že k dnešnímu dni jsou všechny mateřské školy vybaveny tak,
že vybavenost odpovídá dnešním náročným požadavkům.
Také v roce 1985 žili v obci občané s nízkým důchodem, kterým MNV poskytoval sociální výpomoc k nákupu paliva pro zimní období a k nákupu ložního prádla. V některých případech poskytnul peněžitou výpomoc k nákupu potravin. Výpomoc byla poskytována především starším osobám
s nízkým důchodem.
Velmi dobrou činnost vyvíjela organizace Svazu zahrádkářů. V podzimních měsících od poloviny srpna byla v provozu jejich moštárna u státního statku. Sloužila k lisování ovoce nejen pro
naše občany, ale také pro pěstitele sousedních Petřkovic. Zahrádkáři pečovali o zahradu u kostela,
zajišťovali pro občany mladé ovocné stromky a keře, pořádali zájezdy a zajišťovali přednášky pro
své členy.
Svaz invalidů měl své schůzovací místnosti v budově pohostinství u kostela. Zde se konaly nejen
schůze organizace, ale místnost sloužila i jako poradenská služba pro invalidní osoby. Oblibě se
těšilo sportovní odpoledne, které organizace připravila pro veřejnost. Schůzovací prostory si organizace upravila na svůj náklad a svými členy.
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Svaz chovatelů vylepšoval svůj areál vybudovaný u bývalého nádraží. Uspořádal dvě výstavky
hospodářského zvířectva spojené s prodejem. Velkému zájmu se těšily zábavné večery s opékáním
makrel. V objektu chovatelů se konaly různé oslavy jubilantů, svatební hostiny i taneční zábavy
pořádané společenskými organizacemi.
Mezi největší organizace, pokud jde o počty členů, patřila organizace Svazarmu. Pořádala
střelecké soutěže, soutěže kynologů, orientační běhy a další akce pro veřejnost. Sdružovala především mladé lidi. Pořádala zábavné večery pro mládež. Funkci předsedy zastával s. Erich Sobol.
Také tělovýchovná jednota se řadila mezi organizace s velmi dobrou činností. Její oddíl kopané –
družstvo mužů, hrálo městský přebor Ostravy, rovněž dorostenci a žáci oddílu hráli v městském přeboru. Stolní tenisté měli dvě mužstva mužů hrající krajskou soutěž a okresní soutěž v opavském okrese.
Závodně soutěžilo v okresním přeboru družstvo šachistů a družstvo ledního hokeje. Velmi aktivní byl
oddíl základní a rekreační tělovýchovy. Ženy i muži užívali k cvičení tělocvičny u základní školy.
Rok 1985 byl úspěšný na všech úsecích činnosti národního výboru i společenských organizací.
Přinesl dobré výsledky při zvelebení životního prostředí našich občanů. Byl to rok prožitý v míru
a spokojenosti.
Zapsal kronikář Josef Baránek.
Závěrečné věty zápisu jsou sice eufemistické, ale skutečnost byla dost jiná. Čistota vzduchu i vody se stále zhoršovala, na řadě míst v obci vznikaly černé skládky. Investiční plány
obce se nedařilo v rozumných termínech plnit. Plněny byly jen ty, např. vodovod, který si
občané postavili sami. Nedávno postavené školní budovy vykazovaly řadu závad a nedodělků. Politice „strany a vlády“ málo kdo věřil. Lidé v novinách četli jen zadní stranu o sportu,
ve většině domků se poslouchala Svobodná Evropa a Hlas Ameriky.
AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – září 2017
Hilda Perutková
Štěpánka Stanjeková
Marie Tichá
Marie Masná
Anna Sassmannová
Jaroslav Universal
Ludvík Lis
Edeltruda Brachmanová

94 let
93 let
92 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Vítání občánků
Vážení rodiče,
v sobotu 11. listopadu 2017 se uskuteční vítání
dětí.
Přihlásit se můžete nejpozději 1. listopadu 2017,
pokud se Vaše dítě narodilo během posledního
roku a od narození má stále trvalý pobyt v Ludgeřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se
svým občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Ludgeřovicích do kanceláře č. 10 v 1. poschodí.

Novinky v Technických službách
Tak jako každý z nás se snaží o to, aby okolí jeho domu popřípadě prostředky,
které vlastní byly v co nejlepší kondici a i když financí není nazbyt, tak se také my
snažíme o udržování a obnovu našich strojů a okolí firmy.
Jak jsme Vás již informovali o tom, že jsme v loňském roce rozšířili naše garáže
o novou přístavbu, tak letos jsme celou budovu opravili. A tak zde na budově probíhaly zednické a klempířské práce. Byla provedena hloubková penetrace budovy
se závěrečným vnějším nátěrem zdi, oprava a nátěr lemování cihel na soklu. Došlo
také na ošetření a nátěr vrat, rozvaděčů a plotu.
V rámci zkvalitnění vozového parku jsme zakoupili nový návěs za traktor. Starý
návěs již nevyhovoval požadavkům silničního provozu a prostředky vložené na
jeho opravu by byly nehospodárné. Také jeho stáří 18 let již avizovalo, že je již neekonomické jej nadále provozovat. Přesto se nám jej podařilo prodat do soukromého
sektoru. Nový naleštěný návěs jste již v těchto dnech možná mohli vidět brázdit
našimi ulicemi a pomáhat odvážet nějaký odpad třeba i Vám.

Josef Balgar, TS Ludgeřovice
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Svozy vytříděných plastových obalů do konce r. 2017
28. října, 25. listopadu, 30. prosince

Svoz velkoobjemových
a nebezpečných odpadů
Sobota 14. 10. 2017

Parkoviště u Hostince na Vrablovci 8:00 hod. – 11:00 hod.
Parkoviště u Obecního úřadu Ludgeřovice 12:00 hod. – 15:00 hod.

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 ad1

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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vokátní 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 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. 3088/2, travní porost o výměře 2 082 m2,
parc.č. 3088/3, orná půda o výměře 1 033 m2,
parc.č. 3088/15, orná půda o výměře 956 m2,
parc.č. 3088/17, orná půda o výměře 941 m2,
parc.č. 3088/18, orná půda o výměře 936 m2,
parc.č. 3088/19, orná půda o výměře 933 m2,
parc.č. 3088/23, orná půda o výměře 948 m2,
parc.č. 3088/24, orná půda o výměře 947 m2,

parc.č. 3088/25, orná půda o výměře 945 m2,
parc.č. 3088/26, orná půda o výměře 947 m2,
parc.č. 3088/27, orná půda o výměře 948 m2,
parc.č. 3088/28, orná půda o výměře 946 m2,
parc.č. 3088/31, orná půda o výměře 1 033 m2,
parc.č. 3088/33, orná půda o výměře 1 032 m2,
parc.č. 3088/42, orná půda o výměře 923 m2,
parc.č. 3088/43, orná půda o výměře 923 m2.

Rozmístění pozemků si můžete prohlédnout na následující dvoustraně.
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Mgr. Daniel Havlík, v.r.
starosta obce
35

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

10 / 2017

36

10 / 2017

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Šance pro nezaměstnané starší 50 let
Nezisková organizace Rovnovážka, z. s. zahajuje v říjnu 2017 projekt Dejte práci šanci,
který pomůže 30 dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaným lidem starším 50 let zlepšit
postavení na trhu práce. Projekt nabízí poradenství, motivační kurzy, počítačové kurzy i rekvalifikace. Více než polovině účastníků bude zprostředkováno zaměstnání s finanční podporou pro zaměstnavatele. Aktivity projektu budou realizovány v Ostravě. Přihlásit se můžete již
nyní. Účast je bezplatná. Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost.
Více informací o projektu najdete na stránkách www.rovnovazka.cz. Kontakt: Bc. Klára
Tidrichová, tel.: +420 736 140 697, e-mail: rovnovazka@seznam.cz.

SPORT
TMK Dreams Ludgeřovice
Pokračujeme v úspěšné cestě za svým snem s nově vzniklým klubem TMK Dreams Ludgeřovice.
V srpnovém čísle Ludgeřovického zpravodaje jste se mohli dočíst o úspěších juniorek
a seniorek, které soutěžily za SK Paprsky Hlučín na Mistrovství Evropy v mažoretkovém
sportu v Chorvatsku. Svým umístěním si děvčata vybojovala postup na Mistrovství světa,
které se konalo ve dnech 23. – 26. 8. 2017 v Praze. Po Mistrovství Evropy se od SK Paprsky Hlučín oddělily tyto dvě kategorie, které soutěžily na ME a založily nový klub TMK
Dreams Ludgeřovice. Na Mistrovství světa jela skupina juniorek a duo seniorek. Juniorky
obhájily třetí místo z ME a získaly bronzové medaile a titul 2. vicemistr světa. Druhé místo
a stříbrné medaile unikly juniorkám o pouhých 0,10 bodů. Duo seniorek v konkurenci 19
účastnic obsadilo krásné 10. místo. Z úspěchů na MS měli všichni velikou radost. Ta byla
o to větší, že děvčata přes prázdniny netrénovala, a přesto skvěle předvedla své sestavy.
Přivítání úspěšných mažoretek rodiči o půlnoci na nádraží v Ostravě bylo fantastické. Při
východu z nádraží nám zahráli skladbu skupiny Queen „We are the champions“ a všichni
jsme si společně s Freddie Mercurym tuto vítěznou píseň zazpívali. Teď budou děvčata soutěžit za nově vzniklý TMK Dreams Ludgeřovice. Doufáme, že budou nadále tak úspěšná
jako doposud a budou skvěle reprezentovat naši obec.
Do našeho týmu se můžeš přihlásit i ty. Rádi uvítáme ve svých řadách děvčata od věku 4 let.
Těšíme se na tebe.
Kontakt:
fb TMK Dreams Ludgeřovice, tel.: 725 999 810, e-mail: mazoretky-dreams@seznam.cz
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Lydie Hořínová

52. MVC Bohumína ve vzpírání
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Sobotní den 2. září patřil tradiční soutěži a to 52. ročníku velké ceny Bohumína.
V mezinárodní soutěži za účasti borců z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky se naši vůbec neztratili a podali pěkné výkony na hranici svých osobních rekordů. Ludgeřovické vzpírání reprezentoval mladší žák Jan Tchurz výkony 26 kg v trhu
a 33 kg v nadhozu a v hm. kat. do 50 kg vybojoval výborné 1. místo. Blahopřejeme
a držíme palce do dalších závodů.

Oldřich Tchurz, trenér

Sraz bývalých spolužáků u fotbalu
Jak ten čas letí! To si říkali bývalí spolužáci ze základní školy ročníku 1959. Slovo
dalo slovo, k tomu nějaké slovní poštuchování a tak si „kluci“ domluvili, že si to rozdají
mezi sebou v kopané jako za mlada. Mač se uskutečnil v sobotu 16. září na zkráceném
a upraveném hřišti místní TJ. Letos to byl již třetí ročník takovéhoto setkání. Přesto,
že počasí moc nepřálo, hoši šli do zápasu jako za mlada. Ten kdo vyhrál, nebylo vůbec
podstatné. Během celé akce panovala skvělá nálada a všichni se bavili jak při hře, tak
také při dobrém jídle a pití až do pozdních večerních hodin.

JB
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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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