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SLOVO
ÚVODNÍ
STAROSTY
SLOVO
Vážení spoluobčané,
zejména děti nemají tento měsíc příliš v lásce, protože září je symbolem končící dvouměsíční prázdninové pohody a návratem ke školní každodenní realitě. My dospělí jsme si
dle možností vybrali své dovolené, abychom si alespoň trochu odpočali od práce a načerpali
síly pro další dny a měsíce. Přesto vám všem přeji úspěšný návrat do školních lavic i práce,
odměnou nám může být očekávání dalších prázdninových dnů, které přijdou a na které se
budeme o to více těšit.
V obci ale práce není přerušena ani v období prázdnin. Mimo běžné údržby obce probíhají intenzivní práce na údržbě škol a školek nebo opravy chodníků a komunikací. Několik
občanů se mne také ptalo, co se staví v prostoru nad dětským hřištěm, kde byla vybudována
zpevněná plocha a vztyčen stožár. Dílo ještě není dokončeno, neboť zde bude ještě umístěna
lavička, která bude sloužit jako vzpomínkové místo na válečné veterány. V jednání je slavnostní odhalení za účasti vojáků dne 27. 9. 2017.
Další akcí je výstavba dvou nových kontejnerových stání na separovaný odpad na Vrablovci před odbočkou k myslivecké chatě Ostříž a na ulici Na Návsi opodál dětského hřiště.
Stále více se ukazuje, že těchto míst je nedostatek a stávající kontejnery jsou často přeplněny.
V současné době řešíme se společností OZO Ostrava další zintenzivnění vývozu kontejnerů
společně s variantou nového systému sběru odpadů, týkající se možnosti poskytnutí nádob
na papír a plasty ke každému domu. Vzhledem k očekávanému zdražování ukládání domovního odpadu na skládky bychom tak mohli být již v předstihu na toto zdražení připraveni
a navíc bychom mohli dále zefektivnit separaci odpadů v obci.
O trendu trvalého nárůstu třídění odpadu v obci svědčí informace společnosti EKOKOM. V roce 2016 jsme vytřídili celkem více než 133 tun odpadu. Konkrétně ve 2. čtvrtletí
roku 2016 to pak bylo 29,984 tuny, ve stejném čtvrtletí letošního roku již 34,485 tuny.
Věřím, že podobný trend bude pokračovat i nadále, neboť jakékoli zvýšení třídění znamená
zároveň také úsporu nákladů pro naši obec – za separovaný odpad dostáváme zpětný finanční bonus (konkrétně za toto čtvrtletí činil 100.023,83 Kč), za umístění na skládce však
naopak musíme platit.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce

SLOVO
KULTURA
STAROSTY
Z tvorby našich čtenářů
František
Zastav se poutníku na křížové cestě,
přisedni a pověz, co nového v městě.
Schody zde bez chrámu nevedou do nebe,
já čekám zde, poutníku, čekám zde na tebe.
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Ruku napřáhl, k němu jsem usedla,
tak krásná cesta tudy tak dlouho nevedla.
Patron František mlčky hlídá ji,
už nikdy tu nikdo neprojde potají ...
František naslouchá, tiše tu sedí,
rozjímá, modlí se, do dáli hledí.
Až půjdeš kolem, zastav se, sedni si,
František čeká, František z Assisi.
Iva Návratová

Kalendář akcí
02. 09. 2017	Soutěže TFA mladého hasiče a FIREFIGHTERS CHALLENGE
(Menšíkové louka)
06. 09. 2017	Hlučínský krmáš v Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům na
Vrablovci)
10. 09. 2017	Slavnostní mše a Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí
otevření Domu sv. Eufrasie (Dům sv. Eufrasie)
13. 09. 2017
Zasedání zastupitelstva obce (sál Obecního domu)
16. 09. 2017	Pohádkový les – akce Klubu rodičů Vrabčáci a ČČK Vrablovec
(les u Ostříže)
24. 09. 2017
Putování po kapličkách
27. 09. 2017
Slavnostní odhalení vzpomínkového místa na válečné veterány
(prostranství pod zdravotním střediskem)
13. 10. 2017
Setkání jubilantů 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)
25. 10. 2017
Bowlingový turnaj klubů důchodců (Selský dvůr)

SPOLKY
Ludgeřovičtí holubáři posílali holuby na nejdelší závod sezony
27. července se do areálu ludgeřovických chovatelů sjeli holubáři z celých oblastí
Hlučínska a Opavska, aby zde zaregistrovali své nejlepší „pošťáky“ na 1 100 km dlouhý
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závod z belgického Oostende. Posílali tam autem
celkem 300 holubů, z toho
z naší obce 30. Z celé Moravy to bylo 2 000 holubů.
V Oostende byli holubi k letu domů vypuštěni
v sobotu 29. 7. v 6:30 hod.
Ludgeřovickým se nejlepší vrátili už v neděli 30. 7.
brzy ráno a to chovateli Jindřichu Svobodovi ve 4:59
hod. a Arnoštu Vraníkovi
v 5:51 hod., což je krásné
druhé a třetí místo z celé
oblasti Hlučínsko.
Byl to předposlední letošní závod, byl sedmnáctý z celkového počtu 18. Holubáři
jsou s letošní sezonou spokojeni, i když byl její začátek velmi nejistý vlivem karantény
kvůli ptačí chřipce, kdy museli být holubi zavřeni a nemohli trénovat. Karanténa byla
po několika týdnech ukončena a holubi zase mohli létat.
AV.

Letní slavnost Klubu důchodců Vrablovec
27. července pořádal
náš klub Letní slavnost
u Společenského domu.
Na pozvání se zúčastnili také členové z Klubů
důchodců z Bobrovníků, Hlučína, Ludgeřovic a Petřkovic a občané
z Vrablovce. Počasí bylo
nádherné, zúčastnilo se
asi 100 lidí. K tanci a poslechu nám hrála skupina
Aréna. Přítomní se dobře bavili, tančili. Bylo
zajištěno dobré občerstvení. Mile nás z Hlučína
překvapili svou návštěvou pan starosta Pavel Paschek, paní místostarostka Blanka Kotrlová a koordinátorka
Tereza Šimánková.
Eva Vojevodová, předsedkyně KD Vrablovec
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Výcvik hasičů v Dolním Benešově

Jednotka z Ludgeřovic trénovala na vodní ploše dolnobenešovské štěrkovny.
Příznivé teploty prvních srpnových dní hrály do karet plánovanému
výcviku na vodní hladině. Pro tyto účely byla
vytipována plocha dolnobenešovské štěrkovny. Stalo se tak i díky
spolupráci tamních hasičů s naší jednotkou.
Na oplátku za ukázku
při dni otevřených dveří
nám JSDH Dolní Benešov zajistila výcvik vodní záchrany, který byl
pro naši jednotku nový.
Tamní hasiči totiž disponují raftem a člunem s motorem. Záchranu pomocí těchto prostředků tak řada našich hasičů zažila poprvé.
Nutno říci, že díky delším přípravám a po výcvikové očistě použité výbavy, měla
naše jednotka v sobotu, 5. srpna, sraz již v 7:30 hod. ráno. Kdo si přivstal, zažil však
velmi poučné dopoledne. Naše jednotka disponuje vybavením pro záchranu pomocí tzv.
upoutaného zachránce. Hasič, vybaven příslušnými ochrannými prostředky, je jištěn
plovoucím lanem a vrhá se do vody. Takto doplave k zachraňované osobě, kterou zajistí
a společně pak hasiči osobu vytáhnou. Tento způsob záchrany je i tak ale s rizikem a ne
vždy použitelný. Je třeba si uvědomit, že tato situace se může odehrát nejen za pěkného
počasí. Ale také za povodní, kdy jsou ve vodě přítomny různé předměty, a voda není
klidná. Zásah může být nutný také za deště, či v zimě, kdy se na ploše bruslí.
Naše jednotka je zařazena do kategorie, která jí umožňuje zásah i v širokém okolí
a nejen v obci. Na tyto zásahy nás dle potřeby vyšle operační středisko. Náklady na
takovouto výzvu mimo Ludgeřovice tak dostaneme zpětně zaplaceny (mimo času členů
jednotky). U povodní anebo rozsáhlé záplavy, je pak takovéto nasazování běžné. V letech minulých jsme se tak objevili v Darkovičkách, Bělé, Koblově, Dolním Benešově,
či Novém Jičíně, kde normálně nasazováni nejsme.
Ve spolupráci s jednotkou z Benešova jsme trénovali mimo jiné i další postupy záchrany osob, převážně ze člunů. Ten naše jednotka ve výbavě sice nemá, avšak členové
mohou být využiti jako posádka pro plavidla takto vybavených jednotek a provádět
záchranu i tímto způsobem. Takto vedená cvičení navíc prohlubují znalosti a povědomí
členů naší jednotky v oblasti vodní záchrany.
Chceme tímto vyjádřit velké poděkování JSDH Dolní Benešov, která výcvik zorganizovala a lektorovala.
Ing. David Lange, hasiči Ludgeřovice
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Velká událost v Klubu důchodců Vrablovec
7. srpna jsme na pozvání navštívili
naši dlouholetou členku paní Vilmu
Dudkovou z Rovnin, která 27. července oslavila rovných 100 let. Členové našeho klubu s harmonikáři jí
přišli zahrát a zazpívat. Oslavenkyně
si s námi také ráda zazpívala. Na svůj
věk se cítí dobře. Přejeme jí do dalších
let „Sluníčko zdraví, štěstí, lásky a naděje, ať se její srdíčko radostí zasměje“!
Eva Vojevodová,
předsedkyně KD Vrablovec

Trápení našich zahrádkářů s počasím
Mám na mysli to letošní počasí s jeho vrtochy. Dva pozdní jarní mrazíky v době, kdy už
všechny ovocné stromy naplno kvetly, způsobily, že letos u nás vůbec nebyly třešně, meruňky, nesklidíme žádné švestky a jablek bude velmi málo. Dokonce na řadě zahrad nebyl ani
angrešt nebo rybíz. Takovou neúrodu ovoce si za celý svůj už dost dlouhý život nepamatuji.
Není z čeho dělat marmelády, vyrábět slivovici nebo jablečný mošt. Letošní moštovací sezona bude bídná. Teď v létě trápí při trvajících tropických teplotách nedostatek vláhy.
12. srpna si ludgeřovický spolek zahrádkářů naplánoval tradiční letní slavnost v areálu
moštárny. Předpověď počasí ještě tři dny předtím však najednou byla o tom, že tento den bude po
dlouhé době od rána do večera pršet. Proto bylo rozhodnuto, že slavnost bude už den předem, tj.
v pátek 11. srpna. Nová předpověď z 10. srpna však říkala, že pršet začne už 11. srpna odpoledne
a v sobotu 12. srpna odpoledne už zase bude pěkně. Organizátoři byli ve velké nejistotě.
Letní slavnost 11. srpna se nakonec vydařila, i když bylo velké vedro +36 °C. Lidí však
přišlo méně, jednak kvůli horku, jednak, že už měli jiný program. Po 19. hodině začaly poryvy větru, které donutily sklidit všechny slunečníky. Jen co kolem 22. hodiny slavnost skončila a odešli poslední účastníci,
začala bouřka s lijákem. Pršelo
pak až do sobotního rána, těžké
mraky s mrholením pak vydržely
celé dopoledne. Sobotní odpoledne už bylo pro pořádání letní
slavnosti zase docela přijatelné,
dokonce s příjemnou teplotou
těsně nad +20 °C. Zahrádkáři jen
doufají, že tím počasí předvedlo
už svůj poslední letošní vrtoch.
AV.
6
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ZAJÍMAVOSTI
Počasí v Ludgeřovicích v prvním pololetí roku 2017
Leden

Byl hodně studený. Ranní teplota byla
nad nulou jen jednou a to jen +2 °C, jinak
bylo 3x -1 °C, 10x -2 až -5 °C, 12x -6 až
-10 °C, 2x -11 až -15 °C. Největší mráz
byl ve dnech 6. až 9., kdy bylo ráno -17
až -18 °C a odpoledne -8 až -9 °C. Odpolední teploty jen 14 krát těsně vystoupily
nad nulu a to nejvýše do +3 °C. Slunečných nebo polojasných dnů bylo 14. Byl
to suchý měsíc, jen v prvním týdnu bylo
několik sněhových přeháněk, sněhová
pokrývka sotva dosahovala 5 cm. Sněžilo
ještě dvanáctého, napadlo 10 cm a pak až jednatřicátého 15 cm.

Únor

Byl poměrně teplý, ranní teploty klesly
pod nulu 14x, největší mráz byl patnáctého a to -8 °C. Odpoledne bylo pod nulou jen ve dnech 7. – 13. a to -1 až -5 °C.
Nejteplejší byl poslední týden s odpoledními teplotami +6 až +14 °C. Sněžilo jen
první dva únorové dny, napadlo celkem
čtvrt metru sněhu. V polovině měsíce už
žádný sníh nebyl. Pořádně pršelo jen jednou a to několik hodin osmnáctého. Ve
dnech 21. a 22. ještě byly přeháňky. Jasných nebo polojasných dnů bylo jen šest,
ve dnech 12. až 14. byla těžká inverze.

Březen

Celkem bylo 7 ranních mrazíků, byly
velmi mírné od 0 do -2 °C. V ostatní dny
bylo ráno v průměru +4 °C, jen jednou teplota přesáhla +10 °C. Všechny odpolední
teploty byly nad nulou, 13x do +10 °C,
4x mírně přesáhly +15 °C. Nejteplejší byl
poslední týden. Vydatněji pršelo 3x, vláhy
však přesto byl citelný nedostatek. Bylo
9 jasných nebo polojasných dnů.
7
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Duben

Dubnové počasí mělo dvě rozdílné
poloviny. První polovina byla teplejší,
slunečnější, pořádně nezapršelo vůbec,
bylo jen několik přeháněk. Jasných nebo
polojasných dnů bylo 6. Všechny ranní
teploty byly kladné kolem +5 °C, všechny
odpolední nad +10 °C, 2x mírně přesáhly
+20 °C. Ve druhé polovině měsíce bylo
výrazně chladněji, s minimem slunce.
Po 4 dny vydatně pršelo. Ranní teploty
se 3x dostaly ve dnech 19. až 21. mírně pod nulu, nikdy nepřekročily +5 °C.
Odpolední teploty jen 3x mírně přesáhly
+10 °C. Zmíněné ranní mrazíky poškodily květy na již rozkvetlých ovocných stromech,
zejména na švestkách a třešních.

Květen

Nebýt jediného ranního mrazíku
10. 5., byl by to měsíc, s jehož počasím by
všichni byli spokojeni. Tehdy bylo ráno
-2 °C a mrazík dokonal zkázu na ovoci,
kterou začal jeho předchůdce 21. 4. Tato
dvě studená rána způsobila, že letos se
prakticky u nás neurodily žádné třešně
ani meruňky, nebudou švestky a i jablek
bude výrazně méně. Farmářům dělal starosti i nedostatek vláhy v půdě. Vydatněji pršelo jen třikrát a to ve dnech 2., 12.
a 30. Slunce bylo hodně, bylo 12 jasných nebo polojasných dnů. Ranní teploty 20x překročily +10 °C, nejteplejší ráno bylo v posledním dnu měsíce, a to +18 °C. Odpolední teploty byly
po celý měsíc nad +10 °C, 27x byly nad +15 °C, 14x nad +20 °C. Nejteplejší byly poslední
čtyři dny měsíce, kdy odpolední teploty dosahovaly až +29 °C.

Červen

Byl to horký a suchý letní měsíc. Jasných nebo polojasných dnů
bylo 19, vydatně pršelo jen dvakrát. Všechny ranní teploty byly
nad +10 °C, 15x byly nad +15 °C.
Odpolední teploty jen 2x nedosáhly +20 °C, 20x byly nad +25 °C.
Nejtepleji bylo 28. s odpolední
teplotou +33 °C.
8
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První pololetí 2017 celkově

Počasí nevybočilo z dlouhodobého trendu celkem mírných zim, brzkého nástupu jara
i léta, nedostatku dešťových srážek a rychlých změn počasí. Dva ranní mrazíky v dubnu
a květnu silně poznamenaly úrodu ovoce. Druhým excesem byla prudká bouře s průtrží
mračen 12. 5., kdy se na chvíli zcela zaplnilo koryto potoka, ten se z břehů naštěstí
nevylil.
AV.

Z obecní kroniky za r. 1984
31. 1.	v pražském IKEMu byla provedena první úspěšná transplantace srdce ve východní
Evropě.
13. 2.	v SSSR se stal generálním tajemníkem KSSS Konstantin Ustinovič Černěnko, nahradil zemřelého Jurije Andropova.
12. 5.	rozhodnutí o neúčasti československých sportovců na letní olympiádě v Los Angeles jako odveta za neúčast západních sportovců na olympiádě v Moskvě 1980.
28. 5.	výbuch v chemičce Synthesia v Pardubicích – 5 mrtvých, 200 zraněných.
14. 6.	výbuch plynu v paneláku v Třinci Lyžbicích – 12 mrtvých, 9 zraněných.
1. 9.	premiéra filmu Slunce, seno, jahody.
11. 10.	český básník Jaroslav Seifert – udělení Nobelovy ceny za literaturu.
1. 11.	požár v Ústavu sociální péče v Měděnci na Chomutovsku, uhořelo 26 chovanek.
23. 11.	v podniku Mesit v Uherském Hradišti se zřítila část výrobní haly, 18 mrtvých.
31. 10.	zastřelena ministerská předsedkyně Indira Gándhíová.
3. 12.	v indickém Bhópálu havárie americké chemické továrny, asi 8000 mrtvých.
Celá republika tehdy vypadala jako velké opuštěné omšelé staveniště, plné lešení, výkopů, špinavých opadávajících fasád. Například v centru Prahy byla nad mnoha chodníky
několik let krytá lešení, aby zabránila úrazům chodců padajícími kusy zdiva. Každá stavba
tehdy trvala strašně dlouho. Vzduch byl zamořen spalinami, exhaláty z továren, prachem,
v Ludgeřovicích, stejně jako na celém Ostravsku prachem a špínou z uhelných kalů, kterými
se ve většině rodinných domků topilo.
Celý SSSR a také jeho satelity stále více zaostávaly za západním světem, stejně tak i Československo. Strana a vláda sice stále mluvily o potřebě reforem, ale nikdy k ničemu pořádnému nedospěli. Končilo to frázemi o nutnosti posílit socialistickou demokracii a zvýšit
uvědomělost a iniciativu pracujících.
Zde je šikmým písmem doslovný opis vybraných částí kroniky obce Ludgeřovice za rok
1984 doplněný svislým písmem poznámkami:
Členská základna KSČ byla tvořena staršími lidmi a vykazovala vysoký věkový průměr.
Mladí členové strany byli zapojeni do stranického života u svých zaměstnavatelských organizací.
Návrhy na přijetí kandidátů strany předkládali naší organizaci ostravské závody. Vzhledem k tomu, že v obci není závod a mladí lidé dojížděli za prací do ostravských závodů, byli
žadatelé o vstup do strany přijímáni těmito závody.
9
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Členské schůze strany byly svolávány jednou v měsíci a projednávaly úkoly stanovené plánem
práce. Tento plán byl zpracován na celý rok a obsahoval činnost na úseku stranické práce, činnost
Místního výboru NF a společenských organizací, hospodářský a kulturně společenský úsek, činnost
Drobných provozoven MNV a hospodaření MNV na každé pololetí, ale také plnění Jednotného
plánu kulturně výchovné činnosti na běžný rok. Členských schůzí se zúčastňovalo 72 % členů. Toto
nízké procento účasti bylo způsobeno především neúčastí členů, kteří se pro dlouhodobou nemoc nebo
pokročilý věk nemohli jednání členských schůzí zúčastňovat. Tyto členy pak navštěvovali členové
výboru a seznamovali je s projednanými úkoly, ale také s celkovým děním v naší obci.
Výborové schůze se konaly dvakrát v měsíci. Průměrná účast na jednáních výboru organizace
je vykazována 95 procenty. Také výbor organizace pracoval podle vlastního plánu, řešil usnesení
přijatá členskými schůzemi, projednával organizační zabezpečení všech veřejných akcí, sledoval
plnění volebního programu Národní fronty, zabýval se organizací veřejných schůzí s občany
a činností občanských výborů. Projednával rovněž činnost stranických skupin, které pracovaly
u ZO Svazarmu, v Tělovýchovné jednotě, ve Svazu žen a Požární ochraně. Zpracovával rovněž vyjádření na přijetí za členy a kandidáty KSČ, které vyžadovaly stranické organizace na
závodech.
Jarní veřejné schůze s občany zajišťovala stranická organizace. Konaly se podle obvodů občanských výborů a sloužily k informování občanů o plnění volebního programu a závazku.
V místním výboru Národní fronty byly zastoupeny všechny společenské organizace pracující
v naší obci. Funkci předsedy zastával soudr. Jaromír Vondrů, ředitel základní školy. Čtyřčlenné
předsednictvo se scházelo pravidelně jednou měsíčně, plénum jednou za čtvrtletí. V každém pololetí
se uskutečnilo společné zasedání rady MNV a Místního výboru Národní fronty, které projednalo
především hlavní úkoly roku, zabývalo se organizací májových oslav, oslavami Mezinárodního
dne žen, organizací Dětského dne, Měsícem československo sovětského přátelství, ale především
plněním dohody uzavřené mezi oběma orgány k získání občanů na veřejných akcích a zasedáních
v průběhu roku. Společná zasedání se konala za účasti předsedů společenských organizací. V jarních
měsících se MV NF zabýval sklizní sena z ploch mechanizačně nepřístupných. Závazky organizací
byly směrovány na kosení trávy podél státní silnice, z příkopů u Vrablovecké ulice a také ke sklizni
trávy ze zelených pásů v průtahu obce. Místní výbor NF byl hlavním organizátorem májových
oslav a především oslav 1. máje, které se konaly v našem středisku pro obec Ludgeřovice a Markvartovice. O průběhu těchto oslav se zmiňuji samostatně při hodnocení kulturně výchovné práce.
Společenské organizace pod vedením Místního výboru Národní fronty měly největší podíl na
plnění Volebního programu NF v roce 1984 a na splnění celoobecního závazku v termínu do konce
října 1984. Zásluhou společenských organizací mohlo být předáno ONV v Opavě hlášení o předčasném splnění akcí roku 1984 k výročí VŘSR. Společná zasedání byla všemi organizacemi hodnocena kladně, neboť představitelé organizací se navzájem informovali o zkušenostech získaných
při zajišťování vlastních akcí a dávali podněty k zlepšení činnosti na kulturně výchovné práci.
Kladně bylo hodnoceno i to, že každá organizace měla svoji vývěsní skříňku, která sloužila jednak
k informaci členů a občanů o činnosti organizace, ale dávala přehled o akcích, které organizace
v průběhu roku zajišťovala. Také soutěž vyhlášená za účelem zlepšení úrovně výzdoby, přinesla
oživení na tomto úseku.
Jak jsem již uvedl při hodnocení minulého období, sehrával i v roce 1984 významnou úlohu v rozvoji socialistické demokracie, aktivity a iniciativy lidí Místní národní výbor. V roce
1984 zajišťoval MNV základní úlohy 6. plenárního zasedání ÚV KSČ na místní podmínky
a dále rozvíjel svou činnost k přibližování správy občanům. Každoročně hodnotili poslan10
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ci MNV na plenárních zasedáních činnost rady MNV, komisí, správních komisí a zejména
podíl poslanců na této činnosti. Plenární zasedání svolával MNV šestkrát v roce jak to stanoví zákon o Národních výborech. V průběhu roku 1984 projednalo plenární zasedání plán
a rozpočet MNV na rok 1984, zprávu z úseku ochrany veřejného pořádku, zprávu z úseku
obchodu, školství a kultury, úsek místního hospodářství, úsek výstavby a ostatní úseky, které
MNV řídil a spravoval. Z přehledu, který MNV zpracoval je zřejmé, že nejvyšší účast na
schůzích pléna vykazovalo 18 poslanců. Většina měla průměrnou účast. Byli však i takoví
poslanci MNV, kteří v průběhu roku se nezúčastnili ani jednoho zasedání pléna MNV. Takových poslanců bylo devět.
17. listopadu se uskutečnily volby do MNV a to ve čtyřech obvodech. Doplňovacích voleb
se zúčastnilo 99,8 % voličů zapsaných ve voličských seznamech. Všichni kandidáti Národní
fronty za poslance byli zvoleni všemi hlasy voličů. Zvoleni byli s. Ing. Jiří Slivka, s. Hana
Slaná, s. Jiří Vilím, s. Ing. Jan Vjačka. Nově zvolení poslanci složili slib do rukou místopředsedy MNV na plenárním zasedání dne 20. prosince 1984. Byli zařazeni do komisí
pléna MNV. U všech jsou předpoklady, že budou řádně vykonávat svěřenou funkci, neboť jde
o osoby, které mají o veřejnou činnost zájem. Doplňovací volby se konaly za zemřelého Josefa
Banko, za poslance Jindřicha Grucmana, Lucii Gricovou a Marii Gadeovou, kteří se funkce
poslance vzdali z důvodu nemoci nebo přestěhování do jiné obce.
Plenární zasedání byla dobře připravována, zprávy určené pro schůze pléna byly zpracovávány příslušnými komisemi MNV a společenskými organizacemi, projednány v radě
MNV, na členských schůzích VO KSČ a po předložení námětů a připomínek byly předkládány schůzi pléna MNV. Organizační zabezpečení každé schůze bylo předem projednáno na
plenárním zasedání. Občané byli na tyto schůze zváni prostřednictvím poslanců MNV, prostřednictvím společenských organizací, místním rozhlasem a plakáty. Poslanci navštěvovali
své voliče v obvodech, zvali je na schůze pléna a seznamovali je s programem schůze. Stejným
způsobem zajišťovali účast na veřejných schůzích a stejně postupovali při uzavírání závazků
na zvelebovací práce a na úpravy okolí domků, veřejných prostranství a akcí Z.
Schůze rady MNV se konaly na základě plánu práce každé tři týdny. O dobré práci rady
MNV svědčí i 90 % účast členů rady na jednáních tohoto orgánu. Rada MNV projednávala
v průběhu roku úkoly stanovené plánem práce, zajišťovala plnění usnesení z plenárních zasedání a projednávala zprávy stanovené v náplni organizačního řádu MNV.
Celá kronika za rok 1984 má 22 strojopisných stran, z toho celá první polovina je podobná jako předchozí strany tohoto výpisu z kroniky, jsou vlastně hlášením pro OV KSČ
o plnění úkolů stanovených stranou a vládou zejména na úseku „rozvoje socialistické demokracie“, „kulturně výchovné činnosti“ a podobně.
Komise pro projednávání přestupků se scházela podle potřeby. Projednávala přestupky občanů
podle zákona 60/61 Sb. Komise musela zasedat někdy dvakrát v měsíci, neboť přestupků stále
přibývalo.
Jedním z důležitých orgánů MNV byl Výbor lidové kontroly. Zabýval se stížnostmi a náměty
občanů, zpracovával prověrky v zařízeních MNV. Za účasti pracovníků ONV se zabýval kontrolní činností v objektech a zařízeních nepatřících do správy MNV.
Protože řada poslanců MNV vykazovala nízkou účast na jednáních národního výboru, bylo
rozhodnuto provést pohovory s těmito poslanci a sjednat nápravu.
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Oprava budovy MNV, především vnitřní úpravy obřadní síně, zasedací síně, sociálních zařízení a nových schůzovacích místností si vyžádaly částku 150 tisíc Kčs. Na adaptaci požární zbrojnice vynaložil MNV 500 tisíc Kčs, na opravu Společenského domu 20 tisíc Kčs.
Nejvýznamnější akcí volebního programu byla výstavba vodovodního řadu v obci. Na jeho
výstavbu vynaložil MNV částku 1 350 tisíc Kčs. V osadě Vrablovec byla zahájena výstavba prodejny potravin, která byla koncem roku 1984 ukončena a předána podniku Potraviny Ostrava.
Stavba byla prováděna svépomocí a na její výstavbu získal MNV finanční prostředky z úvěru
uzavřeného u Státní banky v Opavě. Podrobnější údaje jsou uvedeny při hodnocení výstavby obce
v roce 1984.
Drobné provozovny MNV zajišťovaly v průběhu roku 1984 služby pro obyvatelstvo ve 12 profesích. V průběhu roku došlo k zavedení nových provozoven a to stolařství a zahradnictví. Pro lepší
přehled činnosti Drobných provozoven uvádím profese, které zajišťovaly služby v roce 1984: 2 pekárny, 1 pohostinství, autotaxi služba, stavební údržba, žehlení a mandlování prádla, nákladní
autodoprava, elektroinstalatérské práce, svoz pevných domovních odpadků, výroba betonářských
výrobků, zahradnictví, stolařství.
V průběhu roku byly vylepšeny některé služby. Na Vrablovci v hostinci byl vybudován samostatný salonek pro pořádání oslav a slavnostních akcí společenkých organizací.
Činnost provozoven byla zajišťována 84 pracovníky, z toho 24 pracovníci pracovali na základě
dohody o provedení práce po svém hlavním zaměstnání. K 31. 12. 1984 obhospodařovaly Drobné
provozovny základní prostředky ve výši 804 tisíc Kčs, hodnota zásob činila 243 tisíc Kčs. Za rok
1984 docílily Drobné provozovny celkového obratu ve výši 4 565 tisíc Kčs. Tržby od obyvatel
představovaly 2 331 tisíc Kčs. Celkový výtěžek, který se stal neplánovaným příjmem MNV činil
596 tisíc Kčs.
V provozu byly 2 pekárny, které zásobovaly vnitřní trh chlebem a pečivem. O chléb z těchto
pekáren byl značný zájem nejen u občanů naší obce, ale i spotřebitelů ze sousedních obcí. Tyto
provozovny zajišťovaly také pečení domácích koláčů k svatbám, k různým výročím, k vánocům,
velikonočním svátkům a k jiným příležitostem. Jedna pekárna byla umístěna v dolní části obce,
druhá ve středu obce. Obě pekárny prodaly v průběhu roku 369 tisíc ks chleba.
V osadě Vrablovec byla v provozu provozovna hostince. Zde se konaly svatební hostiny, společenské akce společenských organizací a setkání jubilantů. Dosavadní vedoucí přešel do provozovny
stolařství. Také tato provozovna vykazovala služby pro obyvatelstvo v plném rozsahu.
Stavební údržba s 8 stálými pracovníky prováděla zednické a ostatní stavební práce pro občany, ale především pro akce národního výboru, školských zařízení a pro podniky na katastru obce.
Podílela se rovněž na regulaci místního potoka, na adaptaci Společenského domu a na zařízeních
tělovýchovné jednoty na hřišti u Státního statku.
Zemní práce prováděly provozovny při pokládání vodovodního řadu, při úpravách veřejných
prostranství, při kladení kanalizace a při úpravách místních komunikací.
Provozovny rovněž zajišťovaly údržbu veřejného osvětlení, opravy místního rozhlasu
a pro občany údržbu rodinných domků. Také tato profese byla v průběhu roku dobře hodnocena. Přínosem pro práci MNV byla autodoprava zajišťovaná 5 vozidly. Doprava sloužila
především občanům k dovozu stavebního materiálu, paliva pro zimní období i k přepravě materiálu pro zajištění stavebních akcí MNV a společenských organizací. Podílela se na
celkovém zisku Drobných provozoven MNV. Přestože mandlování prádla pro občany bylo
ztrátové, byla tato služba hodnocena občany kladně a o její činnost byl stálý zájem a zvýšily
se celkové tržby.
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Svoz pevných domovních odpadků byl zajišťován provozovnami nejen v naší obci, ale také
v Markvartovicích a Šilheřovicích. O velkém zájmu o tyto služby svědčí to, že u převážné části
rodinných domků byly umístěny popelnice a nedocházelo tak k znečišťování prostředí v obci návozem odpadků v různých částech obce jak tomu bylo v minulosti. Tato profese byla značně ztrátová.
Ztráta ve výši 105 tisíc Kčs byla provozovnám uhrazena z rozpočtu národního výboru.
V betonárně byla zahájena výroba obrubníků silničních i zahradních. Byly zahájeny přípravy
na výrobu dlaždic. Betonářské výrobky byly prodávány zemědělským družstvům, převážná část
výrobků však sloužila pro zvelebení obce a především pro úpravu chodníků u místních komunikací.
Nově zřízena provozovna stolárny umístěna v bývalé farské budově zahájila činnost k 1. březnu 1984. Mimo drobných prací pro místní občany zajistila stolařské práce pro budovu MNV, pro
druhé oddělení I. mateřské školy, pro základní školu, pro novou prodejnu na Vrablovci a pro hostinec Drobných provozoven. Výtěžek z této provozovny nebyl vysoký, neboť v II. čtvrtletí roku se
prováděly různé úpravy objektu, ve kterém byla tato provozovna umístěna.
Také zahradnictví bylo v roce 1984 ztrátové. Zahájilo činnost k 1. srpnu 1984. Velmi kladně
byla hodnocena jeho činnost při prodeji květin, věnců a kytic k památce zesnulých k 1. listopadu.
Také prodej květin o vánočních svátcích byl oceněn místními občany. Pro zahradnictví byly využívány pozemky u místního hřbitova, kde byla umístěna mobilní buňka k prodeji výrobků.
Činnost drobných provozoven byla v průběhu roku 1984 úspěšná nejen proto, že přinesla zisk ve
prospěch národního výboru, ale také z toho důvodu, že se provozovny zasloužily o zavedení služeb,
o které občané měli zájem a je požadovali na veřejných schůzích v obci a poslanci na ně upozorňovali na plenárních zasedáních.
Vedoucím Drobných provozoven byl v roce 1984 s. Gerhard Holeš. Kanceláře provozoven byly
umístěny v domě čp. 22 u budovy MNV.
Členové požární jednotky odpracovali na rekonstrukci požární zbrojnice 2 750 hodin. V průběhu roku došlo ke změně vedoucího jednotky. Novým vedoucím se stal s. Hubert Haase. Pod jeho
vedením získala jednotka další úspěchy, které byly kladně hodnoceny při konferenci jednotek v Opavě.
Důležitým úsekem na zajišťování požární bezpečnosti byla preventivně výchovná akce v boji
proti požárům. Členové požární ochrany prováděli preventivní prohlídky v rodinných domcích
a v ostatních objektech v obci. Členové požární ochrany v Ludgeřovicích provedli prohlídky v 856
rodinných domcích, vrablovečtí požárníci v 298 domech. V místním rozhlase byly vysílány relace
k topnému období a k zákazu vypalování trávy u domků a místních komunikací. Okresní inspekcí
požární ochrany v Opavě bylo požárnímu sboru přiděleno nové požární vozidlo Škoda CAS 25.
Byly zřízeny místní ohlašovny požárů. V průběhu roku nebyl hlášen požár, což svědčí o dobré práci
na úseku prevence místních požárníků.
Samostatně pracovala komise pro projednávání přestupků. Projednala celkem 24 přestupků,
z toho bylo 18 přestupků ukončeno při prvním jednání. Z charakteristiky projednávaných přestupků vyplývá, že se jednalo ve většině případů o spory manželské a sousedské, ojediněle požití
alkoholu. Zvýšil se počet přestupků především pro narušování socialistického soužití především
zvýšením nekázně občanů. Byly to spory, hádky nebo vzájemná napadení. Ve srovnání s minulým
obdobím se zvýšil počet případů vyvolaných občany po nadměrném požití alkoholických nápojů.
Oblast kulturně výchovné činnosti je zapracována do Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti. Jednotné kulturní středisko nemělo podmínky pro vytváření mnohotvárnějších akcí, které by
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obohatily poslání společenské zábavy. Přestavba kulturního domu z důvodu nedostatku finančních
prostředků nebyla v roce 1984 ukončena. Kulturní dům je v obci jediným objektem, kde se pořádaly
veškeré kulturní a společenské akce. Z důvodu adaptace nebyla v obci místnost, kde by mohly být
takové akce pořádány. Kulturně politický život v naší obci však nezaostával. Soustřeďoval se převážně na akce pořádané společenskými organizacemi a akce Jednotného plánu kulturně výchovné
činnosti zaměřené na prohlubování socialistického vlastenectví a úcty k pokrokovým tradicím a využívání všech významných výročí. Jednotné kulturní středisko uspořádalo 11 kulturně výchovných
akcí a 2 zábavné produkce. Společenské organizace zajistily 84 společenských akcí s 2 výstavkami
a 22 zábavnými produkcemi. Mimo to byly uspořádány besedy se snoubenci a hovory s mládeží.
O místní propagaci pečovala tříčlenná redakční rada, která realizovala 23 rozhlasových relací se
zaměřením na významná politická a kulturní výročí roku a na různá vysílání místních potřeb.
Při naplňování plánu kulturně výchovné činnosti sehrály významnou úlohu naše knihovny.
Dalším zařízením v obci bylo místní kino. Ve svých nevyhovujících, již několik let diskutovaných prostorách, bylo promítnuto 185 představení, kterých se zúčastnilo přes 10 tisíc návštěvníků.
Bylo docíleno tržeb necelých 30 tisíc Kčs. Z celkového počtu představení bylo 56 pro děti a mládež.
Nejvyšší účast zaznamenaly 2 filmy: sovětský film „Člověk obojživelník“ a „Poklad na stříbrném
jezeře“. Při dnešních vymoženostech televize, širokého výběru v exkluzivních kinech v blízké Ostravě, není šance, že by se v budoucnu situace změnila. Mimo to soustavné revize Krajského filmového podniku poukazují na nedostatky ve vybavení v místním kině.
Do základní školy, umístěné ve třech budovách, docházelo 528 žáků z Ludgeřovic a Markvartovic. Škola měla 18 tříd a 4 oddělení školní družiny. Ředitelem byl soudr. Jaromír Vondrů.
Vyučování zajišťoval 26 členný pedagogický kolektiv a 9 provozních pracovníků. Ve střediskové
školní kuchyni bylo ve škole zaměstnáno 10 pracovnic. Výchovně vzdělávací proces byl realizován
podle nového pojetí základní školy ve všech třídách i odděleních školní družiny. Z osmých tříd odešlo 74 žáků k dokončení desetiletého středního vzdělání na tři typy středních škol. V materiálním
provozu byly problémy. Pavilon mimoškolní péče, který byl slavnostně předán do užívání, nebyl po
stránce stavební ukončen. Nebylo dokončeno oplocení budovy, do šaten dětí silně zatékalo. Prověrka
bezpečnosti práce prokázala, že jsou ještě nedostatky v kotelně školy, které bude nutno v příštím roce
vyřešit. Doprava žáků do školy byla zajišťována autobusy ČSAD a Dopravním podnikem města
Ostravy.
Při škole pracovalo Sdružení rodičů a přátel školy, které se svými pěti komisemi vytvářelo snahu
pomoci škole při odstranění složitých problémů.
Školní družiny při základní škole navštěvovalo celkem 101 dětí. Byly rozděleny do 4 oddělení,
z nichž dvě pracovaly v prostorách školy. Další 2 oddělení byly umístěny v budově u dolní školy.
V družinách pracovaly 4 vychovatelky. Prostorově již školní družiny nestačily pokrýt všechny zájemce o tuto mimoškolní činnost.
Uspokojivou činnost vyvíjela Pionýrská organizace SSM na škole. Měla 382 pionýrů a 76 jisker. Pionýři byli vedeni k úctě k pionýrské symbolice, k výtvarným a jiným soutěžím. Měli dobré
úspěchy v soutěžní činnosti a v organizování letních pionýrských táborů.
Školní jídelna při Základní škole připravovala stravu pro 13 zařízení, z toho pro 7 mateřských
škol a 6 pro základní školy v Ludgeřovicích, Šilheřovicích, Darkovičkách, Vřesině, celkem 1 083
strávníků.
Mateřské školy jako další z úseku školství se i v roce 1984 potýkaly s prostorovou kapacitou.
Od 1. září 1984 byly zprovozněny půdní prostory po rekonstrukci v 1. mateřské škole. Ka14
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pacita našich mateřských škol po zdravotnickém ověření byla na mateřské škole I a mateřské
škole II po 55 dětí a na mateřské škole III pro 30 dětí, to je celkem 140 dětí předškolního věku.
Tento počet umístěných dětí je nižší, než byly požadavky rodičů. O děti v mateřských školách
pečovaly kvalifikované učitelky, což se projevovalo u dětí při jejich veřejných vystoupeních ať
již u akcí vítání občánků na MNV, či v kulturních pásmech při veřejných akcích. Děti měly
vytvořená krásná vnitřní prostředí i prostory pro oddechovou činnost v přilehlém přírodním
areálu. O tyto prostory pečovali rodiče s učiteli, kteří odpracovali stovky brigádnických hodin
v těchto zařízeních.
V roce 1984 byly v plánu investiční akce Z dvě významné akce. Hlavní stavbou byla
III. stavba vodovodního řadu. Díky velmi dobré pomoci místních občanů, kteří pomáhali
brigádnicky při této akci, byla stavba ukončena již v září 1984. Nákladem 1 988 tisíc Kčs
byl vodovod položen k rodinným domkům od kostela po Návsi až ke mlýnu, po hlavní silnici
až ke Společenskému domu, ulice Okružní, Boční a další ulice, kde SmVaK napojil rodinné
domky na veřejný vodovod. Bylo položeno více než 2 km vodovodního řadu a napojeno přes
250 rodinných domků na veřejný vodovod. Projekčně byla připravena 4. stavba vodovodu,
která vyřeší v příštím roce nedostatek pitné vody pro rodinné domky po hlavní silnici k Petřkovicím. Také tato stavba si vyžádá více než 2 mil. Kčs.
V osadě Vrablovec byla vybudována širokosortimentní prodejna pro podnik Potraviny
Opava. Vyřešila tím naprosto nevyhovující prodejní prostory v této osadě. Také na této stavbě budované v rámci akce Z se podíleli místní brigádníci, kteří odpracovali v průběhu roku
22 750 brigádnických hodin. Nákladem 1 630 tisíc Kčs byla stavba ukončena k 31. 12. 1984
a předána podniku Potraviny. Na slavnostním zasedání MNV a podniku Potraviny bylo
vedoucímu stavby s. Evaldu Tománkovi předáno uznání MNV a podniku Potraviny. Další
brigádník s. Bernard Važík byl oceněn okresním vyznamenáním, když se umístil v rámci
okresu na druhém místě. Stavbou žila celá osada a nebylo občana z řad dospělých, který by se
na stavbě brigádnicky nepodílel.
Jednou z neinvestiční části akce Z byla adaptace budovy národního výboru. Byl vybudován
nový hlavní vchod do budovy, v II. poschodí byly zřízeny schůzovací místnosti, archivní prostory,
zasedací místnost pro schůze pléna MNV a pro schůze společenských organizací. Nové schodiště
a chodby byly přestavěny a u všech byla položena mramorová dlažba. Došlo k úplné přestavbě
obřadní síně, kde se konají svatební obřady a jiné slavnostní akce a také nová zasedací místnost po
vybavení je jednou z nejkrásnějších místností v budově MNV. K úplnému dokončení stavby chybí
venkovní omítky budovy.
Také požární zbrojnice, která je budována v rámci neinvestiční akce Z, dohnala výpadek z roku
1983. Ke konci roku byla stavba provedena v hrubém zdivu včetně zastřešení. Na této stavbě se
významně podíleli členové požárního sboru, kteří v průběhu roku odpracovali stovky brigádnických
hodin. Stavba přešla jako rozestavěná akce na rok 1985.
V rámci rekonstrukce byla zahájena adaptace Společenského domu. Bylo prostavěno 150 tisíc
Kčs. Vzhledem k tomu, že ONV v Opavě pozastavil další finanční prostředky, rozhodla rada MNV
provádět další adaptační práce z výtěžku Drobných provozoven MNV. V průběhu roku 1984 byla
vyměněna okna v sále, odstraněn starý strop sálu a obložení a zahájena stavba sociálního zařízení
a hlavního vchodu do budovy Společenského domu. Z dosavadního průběhu stavby je zřejmé, že za
těchto podmínek nebude stavba dokončena ani v průběhu roku 1985. Je to velký nedostatek, neboť
jak jsem se již zmínil, budova Společenského domu je jediným kulturním střediskem v obci a jsou
obavy, že tento nedostatek ovlivní i činnost společenských organizací v obci.
15
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Úprava podkroví mateřské školy I byla zahájena v jarních měsících a ukončena v září toho roku
k zahájení nového školního roku. Bylo získáno nové oddělení pro 25 dětí. Náklad na tuto adaptaci
si vyžádal 50 tisíc Kčs.
Probíhala rovněž regulace místního potoka ve dvou úsecích. Byly zpevněny břehy potoka a upraveno koryto v úseku u bývalého mlýna v délce 150 m. Ve stejné délce byl potok upraven pod místním
kinem. Koryto i břehy byly zpevňovány panely, pomocné i odborné práce prováděli místní občané
brigádnicky.
Jako každý rok, tak i v roce 1984, byly organizovány podzimní a jarní směny Národní fronty.
Občané upravovali prostranství před svými domky, upravovali zelené pásy podél státní silnice,
vysekávali trávu na zelených plochách v průtahu obcí, čistili chodníky, opravovali dlažbu a čistili
kanalizační šachtice. Společenské organizace pracovaly na svých zařízeních. Směny se již vžily
mezi občany a jsou přínosem pro zvelebení obce. Při slavnostním předání závazku na ONV mohli
představitelé obce prohlásit, že v průběhu roku bylo odpracováno 89 762 brigádnických hodin při
zvelebení obce.
Jedním z důležitých úseků při zajišťování životního prostředí je činnost místního hospodářství.
Patřila zde péče o místní hřbitov, úprava zeleně, starost o veřejné osvětlení a správa obytných budov, zajišťování služeb občanům, péče o místní komunikace a přidělování bytů místním uchazečům
o byty. Na místní hřbitov byla zavedena voda z veřejného vodovodu, byly upraveny cestičky mezi
hroby a opravena obřadní síň na hřbitově. V průběhu roku se projevil nedostatek hrobů k pohřbívání zesnulých, i když v minulých letech byl hřbitov rozšířen. Projevilo se to především proto, že na
hřbitov byli pochováváni nejen občané naší obce, ale i ze sousedních Petřkovic a Markvartovic. Byl
zřízen urnový háj pro zemřelé, kteří byli pochováni a měli obřad v Krematoriu v Ostravě. V průběhu roku bylo na hřbitově pochováno 127 zemřelých. Občané – pozůstalí pečovali velmi dobře
o hroby svých příbuzných, takže hřbitov byl velmi dobře hodnocen lidmi, kteří jej navštěvovali.
Veřejné osvětlení bylo zavedeno na všech místních komunikacích. Svítidla zastaralá byla postupně vyměňována za nová výbojková svítidla, takže v obci již zůstalo jen málo osvětlovacích
těles staré výroby. O více než 865 svítidel pečovali pracovníci Drobných provozoven MNV.
Po výstavbě vodovodu zůstaly místní komunikace v nedobrém stavu. K zpevňování vozovek
mohlo dojít až po odvozu zeminy a napojení rodinných domků na toto veřejné zařízení v obci. Asfaltovým kobercem byla zpevněna vozovka v ulici Úzká a část na návsi. Dále byly zpevněny cesty
u Mateřské školy II a na Vrablovci v nové zástavbě rodinnými domky. Byly zpevněny chodníky
od budovy Národního výboru až na rozcestí a chodníky ke kinu. Většina komunikací po položení vodovodního řadu vykazuje nedobrý stav, na který upozorňují občané na veřejných schůzích
a plenárních zasedáních MNV. Tento stav se stal četnou kritikou neudržitelný a musí být řešen
v průběhu příštího roku.
Do správy MNV patřily i některé obytné domy, které dosud nebyly předány Bytovému podniku.
V roce 1984 spravoval MNV budovy, kde byly umístěny provozovny Restaurací a jídelen. Byla to
budova na rozcestí a budova Společenského domu, dále budova bývalého mlýna užívaná podnikem
vodárna a kanalizace Ostrava a dům čp. 54, který po přestěhování nájemníků je přebudováván na
Dům soustředěné pečovatelské služby pro starší občany s nízkými příjmy.
V seznamu uchazečů o byty bylo u MNV zapsáno 14 zájemců o byty. V průběhu roku přidělil
MNV byty 8 žadatelům, převážně mladým manželům v bytech spravovaných Okresním bytovým podnikem. V obytném domě patřícím Stavebnímu bytovému družstvu byly přiděleny 2 byty
potřebným rodinám z místa. V průběhu roku přibyly další žádosti o byty. Jejich vyřešení nebude
snadné, neboť v obci je bytový fond převážně v rodinných domcích.
16
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Zásobování obce potravinářským zbožím zajišťovaly prodejny podniku Potraviny a družstva
Jednota. V obci bylo umístěno 5 prodejen Potravin a 1 prodejna Jednoty, dále zde byly 3 prodejny
masem. Mimo potravinářských prodejen byly v obci prodejna Textil, železářství, drogerie. Protože
prodejny ostatní potřeby byly umístěny na dolní části obce, připravoval MNV projektové podklady
pro výstavbu nákupního střediska, s jehož výstavbou má být započato v příštím volebním období.
V průběhu roku se nevyskytovaly nedostatky v zásobování. Vnitřní trh byl dobře zásobován po celý
rok. V prodejnách byl dostatek masných výrobků nejen o svátcích, ale i v průběhu celého roku. Také
zboží, které bylo označováno v minulých letech jako nedostatkové, bylo k dostání po celý rok. Nedostatkem byly malé prostory ve více prodejnách nejen v prodejních místnostech, ale i ve skladovacích
prostorách. Také tento nedostatek bude muset vyřešit nový volební program NV.
Bylo by zajímavé, kdyby se našel rozpracovaný projekt na nerealizovanou výstavbu nákupního střediska, o kterém se v předchozím odstavci kronika zmiňuje.
V provozu bylo 5 pohostinství, z toho 4 spravovaly Restaurace a jídelny v Opavě, pohostinství na Vrablovci patřilo Drobným provozovnám MNV. Ani jedno pohostinství nezajišťovalo
vyvařování, které občané stále požadovali. Smuteční hostiny pro smuteční hosty pohřbů se konaly
v hostinci na rozcestí.
Výkup zemědělských produktů od občanů zajišťovala prodejna Jednoty u kostela. Vykupovala maliny, ostružiny, vejce, med, třešně, jablka, hrušky, angrešt a rybíz. V průběhu roku sběrna
vykoupila 1 572 kg angreštu, 682 kg černého rybízu, 1 332 kg třešní, 1 900 kg malin, 4 179 kg
ostružin, 1 968 kg šípek, 1 137 kg medu, 2 400 ks vajec.
V blízkosti Markvartovic byla v provozu sběrna odpadových surovin. V roce 1984 vykoupila
628 tun železa, 72 tun papíru a 24,5 tun starého textilu.
Také rok 1984 přinesl dobré výsledky při zvelebení obce přičiněním většiny našich občanů. Podařilo se splnit hlavní akce volebního programu NV, i když byly velmi náročné.
Zapsal kronikář Josef Baránek.

AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – srpen 2017
Marie Plačková
Erich Sobol
Rut Robenová
Lucie Kochová
Elfrída Balgarová

93 let
91 let
90 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Zlatá svatba manželů Nandražských
Obřad se konal v obřadní síni obecního úřadu 12. 8. 2017. Slavnostní proslov měl
starosta obce Mgr. Daniel Havlík.
Manželé Marie a Jan se poznali v tanečním klubu v Ostravě. Vytvořili spolu výborný
soutěžní taneční pár, vyhrávali jednu soutěž za druhou. Zamilovali se do sebe. Svatbu
měli v Ostravě-Vítkovicích 24. 6. 1967. Marie pochází z Ostravy z osmi dětí, pracovala
v Krajském filmovém podniku v Ostravě, Jan pochází ze Zlína, má dva bratry, pracoval ve Vítkovických strojírnách. Mají spolu jednu dceru a dvě vnoučata. V roce 1994 si
koupili v Ludgeřovicích v lokalitě u rybníků starší rodinný domek, kde spokojeně bydlí, věnují se rodině, zejména vnoučatům, užívají si důchodu, pečují o dům a zahradu.
Manželé se po proslovu starosty podepsali v pamětní knize obce, manželský slib
stvrdili svatebním polibkem, přijali gratulace a pamětní list a dárky od obce, na památku se fotografovali.

AV.

Nová zpevněná plocha na Vrablovci
V roce 2015 byla panem Jiřím Guřanem podána petice se 183 podpisy občanů za výstavbu dalších zpevněných
ploch na hlavní komunikaci Vrablovce, které zde značně
zvýší bezpečí chodců.
Kromě zmíněné petice k realizaci jedné ze zpevněných ploch, která byla nedávno dokončena, velkou měrou
přispěla svými podněty paní Zuzana Bajgarová.
Mimo samotnou stavbu byla nutná také kompletní
rekonstrukce dešťové kanalizace, což přineslo nečekané
finanční náklady. Na stavbě se podílely firmy MV Stavby
Vjačka s.r.o. a STAVBY Škrobánek s.r.o.
Přesný termín výstavby zbývající zpevněné plochy ve
směru na Ludgeřovice není v současné chvíli znám, projektová dokumentace byla vypracována v roce 2016.
Uliční výbor Vrablovec
18
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Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
rozdělí letos neziskovým organizacím 2 mil Kč
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje příjem žádostí
o udělení finanční podpory. Tato výzva je určená organizacím či
jednotlivcům, kteří fondu zašlou zajímavý projekt se zaměřením
na aktivity dětí a seniorů v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu nebo
sociálních služeb.
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě podporuje
kvalitnější péči o děti s mentálním nebo fyzickým hendikepem,
vzdělávání a volnočasové vyžití mládeže a pomáhá seniorům
k důstojnému a plnohodnotnému životu.
Pro získání finanční podpory Vašeho projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji v roce
2017, posílejte své žádosti v termínu od 1. září do 20. října 2017. Jak zažádat o podporu a další
informace o Nadačním fondu najdete na webu www.vitkovicesteel.com. O přidělení finančních
příspěvků rozhodne správní rada Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL do 15. listopadu 2017.
V případě dotazů, prosím, použijte e-mail nadacni.fond@vitkovicesteel.com

Pečujete o nevyléčitelně nemocného člena rodiny doma?
Řekněte si o pomoc.
Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích podmínkách. Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat
v kruhu svých blízkých, doma. Naše služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům
a jejich rodinám od potíží, ať už fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou paliativní
péči. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší
základny v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se dovolají 24 hodin denně.
Mobilní hospic Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA., pomocí které
chceme říci, že je možné strávit poslední chvíle doma a že existují služby, které vám pomohou. Kampaň proběhne od 9. do 15. října.
Už nyní můžete na facebookovém profilu hospice shlédnout krátká videa, která vám přiblíží, proč a pro koho tady Ondrášek je. Facebooková událost „DOMA: Týden pro mobilní
hospic Ondrášek “, sděluje nejnovější informace. Od září můžete očekávat články v časopisech a novinách, tváře týmu MH Ondrášek můžete vídat na obrazovkách České televize a jejich hlasy slýchat v Českém rozhlase. V Ostravě budete moci vídat MH Ondrášek
v městské hromadné dopravě, kde na vás budou vykukovat informační letáčky. V hospůdkách, kavárnách, restauracích i obchodech naleznete kasičky veřejné sbírky. Zvláštností nebude ani to, pokud narazíte na pokoj s polohovacím lůžkem. V pondělí 9. října si můžete
udělat pohodlí jako doma a stejně jako zaměstnanci dalších organizací vyrazit do zaměstnání v papučích, vyfotit se, sdílet na našem či svém facebookovém profilu a dát tak světu
20
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najevo, že podporujete Mobilní hospic Ondrášek. My je mít budeme! Budeme moc rádi,
pokud se jakkoliv zapojíte a už teď se těšíme na vaše krásné papuče. Současně MH Ondrášek
přizval k tomuto týdnu další hospice, a tak se může stát, že na podobnou aktivitu narazíte
i v městech, kde MHO nepůsobí.

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava–Zábřeh, tel: 725 409 411.
Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém profilu.

SPORT
Benjamínci TJ Ludgeřovice
Fotbalem žije mnoho dětí. Nejinak i ty naše ludgeřovické. Občas bývá problém vyhnat
děti generace „Z“ ven na vzduch od elektronických zábav a sociálních sítí, fotbal to ale naštěstí
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dokáže. V polovině prázdnin začaly malým fotbalistům opět tréninky, trénují vždy v pondělí
a ve středu odpoledne na hřišti TJ Ludgeřovice. Neustále probíhá i nábor nových hráčů.
Kromě prohlubování fotbalových dovedností tréninky přirozeně rozvíjejí pohybové aktivity dětí, při zápasech kluci i holky posilují nelehké umění týmové spolupráce. I pro nás
rodiče je fotbal našich potomků příjemnou záležitostí a přínosem – zapálení při fandění,
pochvala dobrých výkonů i povzbuzení při neúspěších má ve vztahu s dětmi velký význam.
Žáky trénuje Marek Körner, starší přípravku U11 vede Daniel Lischka společně s Dominikem Havlíkem a o mladší přípravku U9 se starají Jakub Kolenko s Lukášem Otiskem. Za
jejich práci jim právem patří velký dík i obdiv.
Věřím, že se v této sezoně podaří navázat na úspěchy z předchozích let a některý náš dětský tým se opět stane mistrem nebo vyhraje velký fotbalový turnaj. Držíme jim palce a všem
přejeme velkou porci fotbalové radosti.
Iva Návratová

První domácí fotbal na hřišti TJ Ludgeřovice
První domácí mistrovské utkání fotbalistů TJ Ludgeřovice
v I. A třídě ročníku
2017 – 2018 se hrálo
19. srpna. Bylo zataženo, poprchávalo, teplota 18 ºC, čili pro hráče
za výborného počasí,
hrozba deště však odradila některé diváky,
přišlo jich méně, jen
asi 120. Soupeřem
bylo mužstvo TJ Tatran Jakubčovice. Fotbalisty a rozhodčí přivedli na hřiště fotbaloví žáci domácích. Ludgeřovičtí se snažili přitlačit soupeře k jeho brance, ale příliš se to nedařilo. Soupeř spoléhal na
rychlé útoky, z jednoho z nich se v polovině prvního poločasu ujal vedení. Hra se vyrovnala
a ve 36. minutě domácí vyrovnali. Ve 2. poločase se jim dlouho příliš nedařilo, soupeř stále
hrozil. Teprve v poslední čtvrthodině
získali ludgeřovičtí jasnou převahu,
v 86. minutě vstřelili vítězný gól. Domácí vyhráli 2:1.
Utkání úrovní odpovídalo začátku sezony, ještě dost vázla souhra,
plynula z toho řada faulů, rozhodčí
pilně rozdával žluté karty. Domácím chybělo v tomto utkání několik
důležitých hráčů, mezi nimi kapitán
Roman Fejerčák.
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V prvním utkání nového ročníku minulý týden v Darkovičkách ludgeřovičtí remizovali 1:1,
po dvou zápasech tak mají 4 body a skóre 3:2. Věřme, že se jim bude v dalších utkáních dařit, že
budou pokračovat v dobrých výkonech minulého ročníku, kdy po podzimu tabulku I. A třídy
vedli a po jarní části uzavřeli ročník 4. místem. Byli také finalisty krajského poháru. Držme jim
palce.
AV.

Další úspěch naší členky v přeboru IZS Pavlíny Maráčkové
12. 8. 2017 se uskutečnil tradiční
Přebor IZS v MTB XC v Lázních
Bělohrad. Z našeho sboru se ho zúčastnila Pavlína Maráčková a Jiří
Sedláček. Oba měli na to, aby stanuli
na stupních vítězů. A jak to tak bývá,
vždy jedna zpráva je dobrá a druhá
špatná. Jirka měl na 7. km pád a výsledek – zlomená klíční kost. Ta dobrá
je 1. místo Pavlíny ve své kategorii.
Letos měli ještě oba naplánovanou
účast na Mistroství světa hasičů ve
Francii, ale úrazem Jirky toto padlo.

Josef Pudich, starosta SDH Ludgeřovice

Mažoretky MK Ballerisimo Hlučín
jsou mým splněným snem
„Poprvé držela rodačka z Ludgeřovic – Vrablovce
Karin Wronová v ruce hůlku, když jí bylo pět let.
Dnes jí je devatenáct a se svým vlastním týmem
mažoretek MK BALLERISIMO z Hlučína
patří mezi elitu České republiky v mažoretkovém sportu.“
S mažoretkami jsem se setkala již jako malá. V té době to ještě
nebyl moderní sport, ale spíše doprovod různých kulturních akcí. Ve
čtvrté třídě jsem začala chodit do kroužku na základní škole, což mi
ale brzy přestalo stačit. V té době zažíval mažoretkový sport velkou
změnu, v choreografiích se začal prosazovat balet a gymnastická průprava. Velká změna nastala také pro mne, protože jsem nastoupila do ostravského oddílu mažoretek. Najednou jsem
byla mezi profesionály a musela si zvyknout na náročné tréninky, většinou třikrát týdně. O víkendech jsem byla na soustředění nebo na soutěži. Veškerý čas jsem věnovala jen škole a mažoretkám, stal se z nich náplň mého života a dodnes jsem vděčná za to, že jsem dětství strávila
sportem. Tréninky byly náročné. Vytoužené úspěchy na sebe ale nenechaly dlouho čekat. Brzo
jsme s holkama z finále Mistrovství České republiky postoupily až na Mistrovství Evropy, kde
jsme skončily mezi deseti nejlepšími kluby Evropy. To nás „nakoplo“ a makaly jsme ještě více.
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Chtěly jsme postoupit až na Mistrovství světa a povedlo se nám to.
Jak utíkaly roky, úspěchů přibývalo. Všechny tituly jsem pokaždé oslavila a obrečela. Postupně
jsem se stala nejen mistryní Moravy, ale také České republiky,
vicemistryní a II. vicemistryní
České republiky, nebo například
II. vicemistryní Evropy. Když už
mi bylo šestnáct, začala jsem uvažovat o vlastním oddíle. To se mi
povedlo o rok později, kdy jsem
si splnila svůj sen. Nikdy by mne
však nenapadlo, že se oddíl rozroste z dvacítky dětí na osmdesát členek. Dnes je mi devatenáct,
jsem letošní úspěšnou absolventkou hlučínského gymnázia a velmi pyšnou trenérkou Ballerisima. Z malých holčiček vyrostly skvělé mažoretky, které se letos účastní nejen Mistrovství
ČR, ale také Mistrovství světa. Pro celý můj oddíl mažoretek MK Ballerisimo Hlučín to je
obrovský úspěch, protože za dva roky činnosti patříme mezi špičku České republiky, která
bude naši zemi reprezentovat na Mistrovství světa. Nepodařilo se to týmům, které existují
více než 10 let, tak jak se to mohlo podařit nám? Ptala jsem se sama sebe. Klíč k úspěchu tkví
v koncepci celého mého oddílu. Moje Ballerisimo je mým splněným snem, a proto se snažím,
aby se tým odlišoval od jiných nejen lepším výkonem na soutěžích, ale také v komunikaci
rodičů a mažoretek. Přátelská a rodinná atmosféra je pro mne základním kamenem. Troufám
si říct, že takový přístup není v žádném jiném oddíle. Během těch dvou let se rozrostl i tým
trenérský. Je nás na děvčátka už osm a všechny trenérky Ballerisima mají za sebou bohatou
činnost mažoretek či tanečnic, na krku mnoho titulů a medailí. A proto se děvčatům snažíme
předávat jen to nejlepší. Jsem moc ráda, že se Ballerisimo dostalo do podvědomí mnoha lidí
a změnilo život spoustě děvčat v Hlučíně i okolí. Než byl oddíl založen, byl v Hlučíně hlavně
fotbal pro chlapce a děvčata. V Hlučíně jsem pak marně hledala jinou aktivitu pro trávení volného času. Mám radost, že k nám přechází mažoretky z jiných oddílů a říkají, že je to u nás jiné
a lepší. A že by již jinam nešly. To je pro mne ta největší odměna za práci v Ballerisimu, kterou
dobrovolně a ráda dělám. A když v září malé holčičky přijdou a v květnu letošního roku se jim
na krku houpe zlatá medaile z finále Mistrovství České republiky, je to ta největší odměna.
Rádi mezi sebe přijmeme nové holčičky, které chtějí zažívat ty neuvěřitelné zážitky
s námi! Srdečně proto zveme všechna děvčata ve věku 4 – 15 let, které by s námi chtěly
tancovat a také jejich rodiče na nábor, který se bude konat 1. září 2017 od 16:30 v tělocvičně Základní školy dr. M. Tyrše v Hlučíně. Pokud nábor nestihnete, přihlásit se ještě
můžete na e-mailu oddílu a přijít v úterý 5. 9. 2017 od 16:00 hod. na stejné místo. Více
informací můžete získat na stránkách oddílu (www.ballerisimo.webnode.cz).
Do mažoretek Ballerisimo Hlučín se doporučuje zapsat co nejdříve na e-mailu mazoretky-ballerisimo@seznam.cz z důvodu jistoty místa v sestavě. Velmi se těšíme na nové naděje mažoretkového sportu a doufám, že se v Ludgeřovicích najde další nový talent, který se
pod mým vedením vyšplhá mezi nejlepší mažoretky u nás.

Karin Wronová
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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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