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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
velkým diskusním tématem minulých dnů se stala změna dopravního značení na parkovištích v majetku obce. Konkrétně se jedná o parkoviště u samoobsluhy, před Zdravotním
střediskem, u hřbitova naproti Květinářství U Verči a u Obecního úřadu. Na většině parkovacích míst je nyní povoleno stání v pracovní dny v době 7 – 18 hodin pouze na dvě hodiny. Rozhodli jsme se tak reagovat na navyšující se množství automobilů zaparkovaných na
parkovištích celý den a přibývalo stížností, že přes den není téměř kde zaparkovat. Bohužel se
začalo stávat tradicí, že někteří „přespolní“ ráno zaparkovali u nás, pak nasedli do autobusu
na zastávce „Kostel“ a jeli do práce. Ušetřili tak finanční prostředky za některou zónu MHD
a případně si tak usnadnili odpolední nebo večerní návrat do svých domovů. Tato veřejná parkoviště jsou však prioritně určena pro naše občany, kteří potřebují navštívit lékaře, zajít
na nákup, hřbitov, do kostela, školy nebo na Obecní úřad. Toto řešení není příliš nákladné
a při dohodnuté spolupráci s Městskou policií by mohlo být poměrně efektivní. Uvidíme, co
přinesou nejbližší týdny, určitě budeme stav průběžně vyhodnocovat.
V sobotu 7. dubna 2018 se naše obec opět připojí k celostátní akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, u nás pod názvem „Ukliďme společně Ludgeřovice“. Svou účast už opět potvrdili naši hasiči i zástupci Farnosti Ludgeřovice a věřím, že se najdou další občané, kteří
mají chuť přiložit ruku k dílu. Pokud nechcete jít organizovaně, stačí třeba jen uklidit kolem
svého domu, i to se cení …
Jak jsem avizoval již na podzim loňského roku, po úspěšné změně systému separace papíru a plastů na Vrablovci, bude tento systém nyní rozšířen na celé Ludgeřovice. Dle sdělení
zástupců společnosti OZO Ostrava začne od 9. 4. 2018 postupný rozvoz nádob na separovaný papír a plast ke všem rodinným domům. Každá domácnost bude o změně systému
informována prostřednictvím informačního letáku. Celý systém by měl být pak plně zprovozněn k 1. 5. 2018. Následně počítáme pochopitelně také s vyhodnocováním svozů a naplněností, případně budeme nádoby dle potřeby měnit za větší nebo naopak. Věřím, že se
systém osvědčí a zejména se potvrdí trend zvýšení množství separovaného odpadu spojený
se snížením množství směsného odpadu končícího na skládce.
Po několika měsících mohu opět s potěšením poděkovat dárcům krve, oceněným
Českým červeným křížem. Tentokrát za 40 bezplatných odběrů získali zlatou medaili
MUDr. J. Janského Tomáš Hrubý a Ing. Kamil Seidel. Chlapi, moc děkuji a přeji mnoho
zdraví a úspěšných odběrů do dalších let!

Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

ZASTUPITELSTVO
SLOVO STAROSTY
OBCE
Z 19. zasedání zastupitelstva obce

Zasedání se konalo 14. března v Obecním domě. Přítomno bylo 12 zastupitelů, jejich jednání sledovalo 10 občanů obce. Před jednáním o bodech programu starosta obce
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Mgr. Daniel Havlík a místostarostka Ing. Alena Janošová ocenili pana Tomáše Hrubého,
držitele Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 40 bezplatných odběrů krve, a předali mu jako dary obce knihu a 1000 Kč.

Zastupitelstvo kromě jiného rozhodlo:
– o vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o nočním klidu,
– o prodeji 6 vysoutěžených obecních stavebních pozemků v lokalitě nad rybníky,
– o vyhlášení IX. etapy veřejné soutěže o dalších 7 obecních stavebních pozemků v lokalitě
nad rybníky,
– o sloučení příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Ludgeřovice a MŠ Ludgeřovice a to
k 1. 7. 2018.
Hlavními tématy závěrečné diskuze byly zejména tyto problémy:
– Stále nejasné konečné řešení dopravy k budovanému novému nákupnímu centru v Ostravě – Přívoze mezi řekou Odrou a Černým potokem, které může způsobit u mostu přes
Odru dopravní zácpy.
– Stav přípravných prací před zahájením stavebních prací na projektovaném centru obce na
Menšíkové louce. Stavba může začít až po vybudování kruhového objezdu na křižovatce
ulic Hlučínská a Markvartovická, jehož investorem je MS kraj. Společnost SEMPRONEMO s.r.o. v současné době vyřizuje potřebné dokumenty, tj. územní rozhodnutí a následně stavební povolení.
AV.

Výtah z Usnesení z 19. zasedání
Zastupitelstva obce Ludgeřovice

(dále ZO), konaného dne 14. 3. 2018 v Obecním domě v Ludgeřovicích
• ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 18, konaného dne 13. 12. 2017.
• ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce č. 16,
17 a 18.
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• ZO rozhodlo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na
základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích Obecně
závaznou vyhlášku obce Ludgeřovice č. 1/2018 o nočním klidu.
• ZO rozhodlo vydat v souladu s ustanovením § 7, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a § 84, odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dodatek č. 10
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice,
příspěvková organizace.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření darovací smlouvy o darování movitých věcí mezi Obcí
Ludgeřovice (dárce) a obchodní společností Technické služby Ludgeřovice s.r.o. se sídlem Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice.
• ZO vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 1-3/2018 zpracované ekonomkou obce
a schválené Radou obce Ludgeřovice.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 570.000,– Kč Charitě Hlučín na
částečné krytí provozních nákladů Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích
v roce 2018. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace Charitě Hlučín ve znění, předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000,– Kč Charitě Hlučín
na provoz registrovaných terénních sociálních služeb poskytovaných klientům v obci
Ludgeřovice v roce 2018. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace Charitě Hlučín ve znění, předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 14.000,– Kč Klubu vojenské historie
a současnosti Diverzanti, z.s. na jednorázové kulturní akce a na podporu činnosti v roce
2018. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Klubu vojenské historie a současnosti Diverzanti, z.s. ve znění, předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000,– Kč Sdružení hasičů
ČMS, Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice na jednorázové sportovní a kulturní akce
a na podporu činnosti v roce 2018. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení hasičů ČMS, Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice ve znění, předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000,– Kč Tělovýchovné jednotě Ludgeřovice na pokrytí nákladů na dopravu mládežnických fotbalových mužstev
na mistrovská utkání hraná na hřištích soupeřů v jarní a podzimní části soutěže, na
jednorázové sportovní a kulturní akce a na podporu činnosti v roce 2018. ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě
Ludgeřovice ve znění, předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000,– Kč TMK Dreams
Ludgeřovice, z.s. na jednorázové sportovní a kulturní akce a na podporu činnosti
v roce 2018. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace TMK Dreams Ludgeřovice, z.s. ve znění, předloženém k projednání.
• 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
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mezi Obcí Ludgeřovice (prodávající), XXX a XXX (kupující) a JUDr. Milanem
Čichoněm, advokátem, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Na základě
uvedené Smlouvy prodává obec Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/23
(orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu 812.436,– Kč bez DPH (983.047,56 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 a XXX (kupující) a JUDr. Milanem
Čichoněm, advokátem, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Na základě
uvedené Smlouvy prodává obec Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/27
(orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu 911.028,– Kč bez DPH (1.102.343,88 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 a XXX (kupující) a JUDr. Milanem
Čichoněm, advokátem, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Na základě
uvedené Smlouvy prodává obec Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/28
(orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu 857.076,– Kč bez DPH (1.037.061,96 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 a XXX (kupující) a JUDr. Milanem
Čichoněm, advokátem, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Na základě
uvedené Smlouvy prodává obec Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/31
(orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu 885.281,– Kč bez DPH (1.071.190,01 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 a XXX (kupující) a JUDr. Milanem
Čichoněm, advokátem, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Na základě
uvedené Smlouvy prodává obec Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/33
(orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu 888.552,– Kč bez DPH (1.075.147,92 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, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Na základě uvedené Smlouvy
prodává obec Ludgeřovice kupujícímu pozemek parc. č. 3088/43 (orná půda) v k.ú.
Ludgeřovice za cenu 850.083,– Kč bez DPH (1.028.600,43 Kč vč. DPH).
ZO schválilo mechanismus prodeje 7 pozemků v lokalitě u rybníků v IX. kole ve
znění předloženého návrhu. Jedná se o tyto pozemky:
parc.č. 3088/2, travní porost o výměře 2 082 m 2 ,
parc.č. 3088/15, orná půda o výměře 956 m 2 ,
parc.č. 3088/17, orná půda o výměře 941 m 2 ,
parc.č. 3088/18, orná půda o výměře 936 m 2 ,
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parc.č. 3088/24, orná půda o výměře 947 m 2 ,
parc.č. 3088/26, orná půda o výměře 947 m 2 ,
parc.č. 3088/44, orná půda o výměře 841 m 2 .
ZO rozhodlo o uzavření smluv o zřízení věcného břemene – zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků, dotčených stavbou splaškové kanalizace obce Ludgeřovice.
ZO zmocnilo starostu 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 součásti tohoto usnesení.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru ZO za rok 2017, předloženou
předsedou KV ZO Ing. Petrem Baránkem.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru ZO za rok 2017, předloženou
předsedou FV ZO Ing. Přemyslem Havlíkem.
ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), o sloučení příspěvkových organizací MŠ Ludgeřovice, 747 14
Ludgeřovice, Hlučínská 496 a ZŠ a MŠ Ludgeřovice, 747 14 Ludgeřovice, Markvartovická 50/966, a to ke dni 1. 7. 2018. Nástupnickou organizací se stává ZŠ a MŠ Ludgeřovice, 747 14 Ludgeřovice, Markvartovická 50/966.
ZO uložilo starostovi obce, aby na příštím zasedání zastupitelstva obce dne 13. 6. 2018
předložil k projednání návrh Zřizovací listiny nástupnické příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Ludgeřovice, 747 14 Ludgeřovice, Markvartovická 50/966, ve které bude v souladu
s ustanovením § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů určeno, v jakém rozsahu přechází majetek příspěvkové organizace MŠ Ludgeřovice, 747 14 Ludgeřovice, Hlučínská 496 na nástupnickou organizaci.
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-2017-2018
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 rozhodlo, v případě získání dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Ludgeřovicích na ul. Požární, zahrnout do závazných ukazatelů rozpočtu obce pro rok 2018 částku
11 mil. Kč.
ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 19. zasedání ZO Ludgeřovice.

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Beseda se spisovatelkou

V místní knihovně v Ludgeřovicích se prvního března konalo setkání žáků druhých
ročníků se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. Paní spisovatelka, maminka dvou chlapců
a autorka mnoha knih pro malé čtenáře, s dětmi besedovala nejen o práci spisovatele, ilustrátora, ale i redaktora a nakladatele. Zábavným a veselým způsobem představila dětem knihu
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“Školačka Kristýnka”. Naši žáčci nejen soustředěně naslouchali, ale byli doslova vtaženi do
děje knihy formou her a cvičení. Odměnou jim byly nejen sladké muffiny, ale i obrázková
barevná vysvědčení.

Mgr. Alena Rajnochová a Mgr. Michaela Kryglerová
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Ples TJ Ludgeřovice

O ples byl velký zájem, 3. března se zaplnil sál i vinárna. Hrála výborná hudba Šajtar
z Ostravy, která už má za sebou 20 let působení nejen v republice, ale i v celé řadě zemí
v Evropě a ve světě. Fungovaly čtyři svépomocné bufety a to ve vinárně, v „pekle“, dva
na servírovacích vozících po sále. Večeři zajišťovala restaurace pana Myslivce. Díky
sponzorům byla připravena i bohatá soutěž o ceny.
Ples zahájil předseda TJ
Helmut Šafarčík. Přitom
vzpomněl letošního životního jubilea obětavého
předsedy fotbalového oddílu TJ pana Jiřího Vjačky
(70 let) a vyhlásil pro něj
sólo. Jubilant vyzval k tanci
svou ženu Renatu, po chvíli se k tomuto páru přidal
také předseda TJ se svou
partnerkou.
Hezké
předtančení
předvedl mladý pár Karolína Rumpová a Vilém Krupa z hlučínského tanečního
klubu, kteří úspěšně soutěží a postupují k vyšším výkonnostním třídám v juniorské kategorii. Předvedli sérii
standardních i latinskoamerických tanců, moc se líbili.
Nálada v sále byla výborná,
bylo příjemně veselo, pilně se
tancovalo. Po 22. hodině se
konalo na plesech TJ v posledních letech už tradiční
vyhlášení nejlepšího fotbalisty TJ Ludgeřovice v minulé
sezoně, tentokrát v sezoně
2017. Vyhlášen byl hráč mužstva Karel Klos. Ocenění mu
předali a gratulovali předseda
fotbalového oddílu Jiří Vjačka
a předseda TJ Helmut Šafarčík. Kolem půlnoci proběhla
hodně veselá soutěž přítomných dam v kopech na branku.
Byl to zkušenými organizátory dobře připravený a vydařený bál.
AV.
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Ochotníci z Těškovic hráli v Obecním domě

Ochotnický divadelní soubor Berani Těškovice už u nás úspěšně
účinkoval několikrát. 9. března přijel
s nedávno nastudovanou veselohrou
„Habaďúra, aneb nájemníci pana Swana“ anglického dramatika Michaela
Cooneya. Je o člověku, který náhodou zjistil, že státní sociální systém je
štědrý a dá se snadno zneužívat. Rozpoutal doslova orgie jeho zneužívání
a to s využitím členů své rodiny, svých

známých a přátel. Úspěšně
přežil různé kontroly a revize. Aby toho nebylo málo,
šéfové sociálního systému
jej nakonec za „velmi dobré znalosti celého systému“
jmenovali do jeho vysoké
řídící funkce.
Celé představení na bránice útočily hodně legrační
situace jedna za druhou,
200 přítomných diváků se
výborně bavilo.
Představení organizoval
Klub důchodců Ludgeřovice ve spolupráci s Obcí Ludgeřovice. O přestávce představení fungoval dobře zásobený svépomocný bufet, který diváci s povděkem využili.
AV.

Kalendář akcí

7. 4. 2018
7. 4. 2018
10. 4. 2018
13. 4. 2018
14. 4. 2018
21. 4. 2018
28. 4. 2018

Ukliďme společně Ludgeřovice
Zápis žáků do 1. tříd (ZŠ a MŠ Ludgeřovice)
Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
Vítání jara – akce Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
Velikonoční veselice ŘK farnosti (sál Obecního domu)
Jarní ples ANO (sál Obecního domu)
Vítání občánků (obřadní síň OÚ Ludgeřovice)
9
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Stavění májky (Menšíkové louka)
Pálení čarodějnic (areál hřiště TJ Ludgeřovice)

6. 5. 2018
Floriánská mše (kostel sv. Mikuláše)
10. 5. 2018
Zápis dětí do MŠ (ZŠ a MŠ Ludgeřovice, MŠ na ul. Hlučínská)
10. 5. 2018
Zuzana Bubílková (sál Obecního domu)
12. 5. 2018
Obecní oslava dne matek (sál Obecního domu)
15. 5. 2018
Den matek Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
18. 5. 2018	Oslava dne matek – akce Klubu důchodců Ludgeřovice
(sál Obecního domu)
19. 5. 2018
Retro zábava (sál Obecního domu)
19. 5. 2018	Sportovní a zábavné odpoledne pro děti i dospělé (u Společenského
domu na Vrablovci)
25. 5. 2018	Den dětí MŠ Hlučínská (zahrada MŠ, za nepříznivého počasí
sál Obecního domu)
26. 5. 2018
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka (kostel sv. Mikuláše)
26. 5. 2018
Kácení máje (Menšíkové louka)
26. 5. 2018
Den dětí (Pony ranč Vrablovec)
29. 5. 2018	Přednáška – akce Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)

10
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Okresní finále v gymnastice dívek

27. února se uskutečnilo
okresní finále ve sportovní gymnastice dívek na ZŠ Šrámkova
v Opavě. Naši školu reprezentovaly Denisa Prochásková, Nikola Žuffová, Sára Anna Jančíková
a Kateřina Pastrňáková, které
závodily v gymnastickém trojboji. Své sestavy na prostných,
přeskoku a bradlech zvládly.
Za
předvedené
výkony
a vzornou reprezentaci školy jim
děkujeme.
Jana Sykalová

Exkurze v Dolních Vítkovicích

14. března se žáci osmých ročníků zúčastnili aktivní exkurze v Dolních Vítkovicích
v areálu U6.
První skupina si vyzkoušela programování legorobotů. Se zájmem žáci sledovali instruktáž a následně si robota postavili a začali programovat jeho aktivity. Všechny zadané programy žáci zvládli na jedničku a z výsledku byli opravdu nadšeni. Roboti prováděli předem
zadané úkony, točili se, couvali, jezdili tam a zpátky – prostě paráda.
Druhá skupina si vyzkoušela LARP (z anglického
Live Action Role Play). Je
to druh rolové hry, ve které živí lidé hereckým způsobem ztvárňují činy svých
postav. Naši žáci se ocitli ve
vesmírné lodi HOLLY, která se měla z mise dostat zpět
na Mars. Žáci řešili různé
úlohy oprav lodi, bojovali
s nestvůrou a celý průběh
hry si vlastně vytvářeli svými činy sami. Vyráběli baterii, sháněli prvky periodické
soustavy, opravovali štíty
14
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atd. a to vše za syčení umělé páry, blikání světel a tmy (špatně se fotilo, navíc kolem
lítaly střely zbraní pasažérů lodi). Žáci se do hry krásně vžili a celou situaci porouchané
lodi si užili.
Celé dopoledne bylo pro žáky obrovským zážitkem a již teď by rádi naplánovali
pokračování. l
Mgr. Ondřejka Langrová, Mgr. Martin Nevřela

Matematika s GeoGebrou

Ve dnech 15. a 16. března proběhl ve škole workshop VŠB Matematika s GeoGebrou. Žáci devátých ročníků si vyzkoušeli modelování v programu, které výborně
doplňuje výuku, podporuje představivost a prohlubuje jejich znalosti z matematiky.
Přestože žáci program běžně používají ve výuce, seznámili se s dalšími možnostmi
programu i s prací v 3D. Práce je bavila a matematika se zase stala přístupnější a zábavnější.
Mgr. Ondřejka Langrová, Mgr. Miroslava Poštulková,
Mgr. Kateřina Kupková a Mgr. Jan Schreier

15
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SPOLKY
Maškarní rej Klubu důchodců Vrablovec

Podle programu akcí našeho
klubu jsme opět letos uspořádali maškarní rej. Všichni členové
přišli v maskách. Předem bylo domluveno, že kdo nepřijde v masce,
zaplatí pokutu 50 Kč. Měli jsme
i soutěž o drobné ceny. Výborně
jsme se bavili a zároveň jsme oslavili narozeniny členů narozených
v lednu. Překvapil nás p. Pečinka
z TV Hlučínsko s kamerou.
Ples se vydařil a my se těšíme na další plánované aktivity našich členů.

Eva Vojevodová,
předsedkyně KD Vrablovec

16
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Zahrada a zahrádkáři

Zahrádkaření je zajímavým a užitečným koníčkem. Zahrádkáři si potřebují vyměňovat
zkušenosti, vzájemně se radit, vyměňovat sazenice apod. Zahrádkář prostě potřebuje kamarády zahrádkáře. Ludgeřovický spolek zahrádkářů zahájil svou činnost v roce 1962 a až do
sametové revoluce v roce 1989 byl mimořádně úspěšný. Významně přispěl k tomu, že se na
našich zahradách začaly pěstovat nové moderní odrůdy ovoce a zeleniny. Byla to doba, kdy
výběr tohoto zboží v obchodech byl mizerný, všichni si výpěstků ze zahrádek vážili. Spolek
zahrádkářů také zajišťoval a prodával pro jednotlivce tehdy těžko dostupná hnojiva, půdní
substráty, postřiky na ochranu proti hmyzu, plísním apod. Spolek zahrádkářů v té době
patřil v naší obci k největším a nejúspěšnějším a měl až 200 členů.
Změnou společenských poměrů se všechno výrazně změnilo. Najednou bylo v obchodech
všechno, v supermarketech byl od té doby neuvěřitelný výběr ovoce a zeleniny a to dokonce
po celý rok. Rychle také přibývaly obchody se širokým sortimentem půdních substrátů, hnojiv, postřiků, stromků a keřů ovocných i okrasných, také zahradní mechanizace apod. Lidé
si rychle zvykli bohatou nabídku ovoce a zeleniny využívat a začali pěstování na zahrádkách
omezovat. Členů spolku zahrádkářů začalo ubývat, mladí nepřicházeli, zůstali jen ti skalní,
pro které je pěstování na zahradě životním koníčkem. Dnes na většině zahrad u domů není
nic než trávník, vydlážděné a zabetonované plochy, bazény, altány, někdy jen nepořádek.
Myslím, že je to velká škoda, že zahrádek s ovocem a zeleninou by mělo být více.
Dovolím si zde uvést hlavní argumenty pro to být aktivním zahrádkářem:
Zahrada u rodinného domku patří mezi velké výhody bydlení ve srovnání s bydlením v městských bytových domech, např. v panelácích. „Panelákoví“ lidé sice také mohou mít zahrádku třeba
pronajatou v zahrádkářské kolonii za městem, nemohou si však např. na chviličku na ni odskočit
a např. utrhnout květinu, petrželovou nať do polévky atd. Nemohou si také kdykoliv vyjít si na
zahradu odpočinout, zadovádět s dětmi či vnoučaty, posadit se a přečíst noviny. My, vesničané,
bychom si měli těchto výhod vážit, i když proti lidem z měst to máme dále do obchodů, za kulturou…
Prací na zahradě si člověk nenásilně a velmi levně udržuje slušnou tělesnou i duševní kondici.
Není přirozenějšího cvičení, než s lopatou, motykou, rýčem, hráběmi. Platí to zejména pro ty, kteří
už mají divoká léta mládí za sebou a už je přestalo bavit navštěvovat Stodolní, válet se u moře,
vandrovat po světě, trápit tělo v posilovnách. Zejména pak pro důchodce, kterým jsou nákladné
formy trávení volného času ve velké většině nedostupné z finančních důvodů.
Na zahradě si lze vypěstovat významně zdravější ovoce a zeleninu, než je to koupené z obchodu. Ty koupené byly při pěstování a transportu zpravidla až 30krát stříkány různými jedy proti
škůdcům, byly hnojeny jen umělými hnojivy. Při pěstování na zahrádce se sice bez chemie nelze
zcela obejít, úspěšně však můžeme vystačit jen s desetinásobně menším rozsahem.
Se zahradou u domu, má-li být hezká a dobře sloužit, je však dost práce a to bez ohledu
na to, jakou má podobu. Prostě zahrada není pro lenivce, které každá fyzická práce obtěžuje.
Když už zahradu máme, je potřeba, má-li nám přinášet užitek a radost, se také o ni starat.
Je třeba se především rozhodnout o účelu. Jestli má být jen hezká s ozdobnými dřevinami
a květinami, nebo tam chceme mít i zpevněnou plochu pro auto či bazén, nebo tam chceme
mít i ovocné stromy a keře a také záhon zeleniny.
17
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Mezi celoživotní zahrádkáře
(amatéry) počítám i nás, manželku
a mne.
U našeho domu máme s ženou asi
8 arovou zahradu, kde je všechno, tj.
část s květinami a ozdobnými keříky, skalka, část na zeleninu, skleník,
ovocné stromy a keře, snad 50 tújí,
jehličnany i smrky a borovice, trávníky, prostě skoro všechno.
Žena pečuje o květiny, kde většinou dělám jen hrubé práce jako rytí,
přesazování. Letos koncem ledna už
rozkvetly talovíny, sněženky, krokusy, objevilo se i několik květů čemeřice. Koncem března zpravidla rozkvetou první tulipány.
Moje doména je skleník, zeleninová část, ovocné stromy a keře, travnaté plochy. Zahrada
potřebuje práci po celý rok. Celou zimu sklízím čerstvou růžičkovou kapustu a pokud nejsou
mrazy, také petrželovou nať a listy cibule sečky.
Uvedu mé zahrádkářské aktivity od počátku roku:
22. 1. – v ystavení 30 velmi raných brambor Collete na předklíčení do světlé chladné místnosti,
1. 2. – prosévání zralého kompostu před rozvezením na záhony – 10 koleček,
16. 2. – setí paprik do květináčů odrůdy AMY, SLOVAK, přesazení předklíčených velmi
raných brambor do zeminy v květináčích na zakořenění,
28. 2. – setí rajčat do květináčů odrůdy START-F1, TORNADO,
2. 3. – pikýrování paprik do kontejnerků,
6. 3. – nákup 30 sazenic salátu a 20 sazenic kedluben,
7. 3. – pikýrování rajčat do kontejnerků, rozestavění sudů na dešťovou vodu pod okapy,
důkladné zalití celého skleníku,
8. 3. – vysazení koupených sazenic salátu a kedluben do skleníku,
9. 3. – jarní řez ovocných stromů a keřů,
11. 3. – přesazení zakořeněných velmi raných brambor do skleníku, kypření
záhonu s česnekem a jeho ošetření
proti plísní a hmyzu postřikem
(Kuprikol, Karate),
13. 3. – přivezení 160 litrů holubího trusu
od chovatele holubů a rozprostření
na kompost,
16. 3. – přikrytí výsadby ve skleníku několika vrstvami bílé netkané folie
před mrazivými dny.
18
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Tento zahrádkářský koníček lze pochopitelně provozovat ve značně skromnějším rozsahu, než jej provozuji já. Zahrada je také nejlepší prostor pro chování psa, na zahradě může
být i kurníček s několika slepicemi, které sežerou všechny zbytky zeleniny a ovoce, snášejí
prvotřídní domácí vajíčka a jejich trus je nejlepší zahradní hnojivo. Prostě zahrada je poklad.
AV.

Opavská rally 2018

V sobotu, 17. března, se jednotka místních hasičů zúčastnila soutěže simulující zásahovou činnost.
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Takto zkráceně se dá nazvat akce shrnutá do názvu
rally. Klade si za cíl prověřit odbornou přípravu dobrovolných jednotek. Rozhodčí jsou z řad
profesionálních hasičů. I když se jedná o jakousi soutěž s vítězem, ve skutečnosti je vítězem
každý kdo se přihlásí. Dává totiž svou kůži na trh. Smyslem je totiž navodit situace, které
by mohly nastat u zásahu. Ten ale není podle plánu. Vždy se něco zvrtne a sleduje se, jak
daná jednotka reaguje. Tak tomu bylo i letos. Celkově se jednalo o pět stanovišť. Jednotka
soutěžila ve složení čtyř hasičů.
1) Štafeta
Na startu překážkové, silové disciplíny, si každý člen vylosoval svou pozici. Nejprve bylo
nutné natáhnout vedení hadic a poté je smotat. Druhý člen musel pomocí bourací sekery
překonat OSB desku a prolézt vytvořeným otvorem. Třetí vystoupal na lešení přes nastavovací žebřík, kde vytáhl na podestu dva barely plné vody. Poslední člen hasil pomocí práškového hasicího přístroje hořící vaničku s hořlavinou. Rozhodoval celkový čas.
2) Požár
Jednotka řešila požár nízkopodlažní budovy v průmyslovém areálu. Jednotka vytěžila
informace a započala samotný zásah. Nahlášeno bylo silné zakouření a pohřešovaná osoba.
Jednotka provedla vstup s nezavodněným proudem a v dýchací technice. Záhy nalezla osobu, kterou vynesla a poskytla jí před lékařskou pomoc. Následovalo pár testových praktických otázek na velitele.
3) Test z požární ochrany
V místnosti naši členové nalezli čtyři notebooky. Následoval online test z požární oblasti.
Zde se tedy prověřily vědomosti každého člena.
4) Dopravní nehoda s velkým počtem raněných
Jednotka na místě nalezla dva automobily a již zasahující jednotku hasičů. Ta prováděla
prvotní zajištění nehody. Na nás tak zbyla první pomoc. Na každého člena připadli zhruba
dva zranění. Do této situace náhle zasáhl menší výbuch. Ten zranil dva zasahující hasiče
z cizí jednotky. Bylo nutné jim pomoci také. Zbyl jejich velitel. Záhy naši členové prokoukli
roli cizího velitele. Zmatkoval, nabádal k rychlosti a nezvládal vůbec velení této náročné
situace. Proto jej naše jednotka spíše začala úkolovat.
5) Zavalená osoba
Po pádu se střechy zůstala osoba pod sutinami a materiálem. Jednotka však byla vyslána
na událost pohřešované osoby u lesa. Toto mělo jednotku zaskočit, opět se zkoumala reakce
19
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na změnu typu události. Na místě se nacházela hysterická oznamovatelka. Osobu jednotka
vyprostila. Nejevila však známky života. Proto jednotka započala s oživováním za použití
rozšířené výbavy a AED. Osobu poté předala do péče záchranné služby.
Po tomto kolečku následoval oběd a čekalo se na výsledky ostatních. Nutno říci, že loni
bez nějakého speciálního tréninku jednotka soutěž vyhrála. Letos, v obměněném složení,
skončila nakonec na třetím místě. Důležité však bylo, že v simulaci třech zákroků se umístila mezi prvními. Rozhodly testy a také fyzická štafeta na čas.
Přesto děkuji za příkladnou reprezentaci týmu. Je vidět, že odborná měsíční příprava má
svůj význam. Konečný výsledek tak vlastně není důležitý. Důležité je, že jednotka uměla reagovat a kvalitně pomoci. Zároveň jsme opět dodrželi naše nepsané pravidlo, aby se v týmu
nenacházel příslušník HZS MSK, člověk, který tuto práci zná a dělá ji denně. Pravda, v čele
opět spočinul strojník profesionální podnikové jednotky. Ten však v práci nevelí, nemá velitelský kurz a tato jednotka výše popsané zákroky v prvním sledu neřeší. K němu se pak
přidali dva řidiči z povolání (civilních nákladních vozidel). Poslední pak pracuje ve výrobě
nákladních vozidel Tatra a je členem jednotky krátce. Tím vším chci vyjádřit obdiv lidem
různých hlavních profesí, s jakou grácií umí zastat roli „profi“ hasiče, kdykoliv je v případě
poplachu potřeba. A třetí místo v rámci Hlučínska taky není zrovna ostuda.

David Lange, hasiči Ludgeřovice
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Vznik nového skautského střediska Ludgeřovice

Jsme velice rádi, že se nám, společnými silami našich vedoucích a s pomocí zkušených členů Okresní rady Junáka Ostrava, podařilo realizovat první
ustavující sněm budoucího skautského střediska Ludgeřovice. Sněm proběhl
v prosinci 2017 v myslivecké chatě na Ostříži, čímž děkujeme za zapůjčení
chaty ludgeřovickému Mysliveckému sdružení Ostříž. Na základě tohoto
sněmu došlo k osamostatnění se od našeho mateřského ostravského střediska a vyústilo to oficiálním zapsáním nově vzniklé samostatné organizace do Obchodního
rejstříku spolků v Praze. Díky této důležité změně můžeme s přímou zodpovědností realizovat a spravovat naši činnost a hledat a čerpat zdroje (dary, dotace, granty) k její podpoře, tj.
na vybavení a pomůcky potřebné pro naši výchovně-vzdělávací práci s dětmi. Nově vzniklé
skautské středisko Ludgeřovice má nyní tři oddíly s cca 60 dětmi - oddíl vlčat a skautů, oddíl
světlušek a skautek a oddíl benjamínů. Skautské schůzky máme pro každou věkovou skupinu
zvlášť v pondělí, úterý a čtvrtek. Výpravy pořádáme přibližně jednou za měsíc.
Naše plány do budoucna
• Aktuálně bychom chtěli v nejbližším možném termínu dokončit budování naší skautské
klubovny v suterénu fary.
• Srdečně zveme všechny dospělé na námi pořádaný Art. ples - Velikonoční veselici
(www.velikonocniveselice.cz) v sobotu 14. dubna 2018 v Obecním domě. Výtěžek
z akce půjde skautům.
• Pro všechny děti z obce chystáme spolu s farností na neděli 24. června 2018 sportovní
odpoledne.
• Další nové zájemce o skautování rádi přijmeme od nového školního roku (září 2018).

br. Bobek
www.skautludgerovice.cz
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ZAJÍMAVOSTI
Pálení Mařeňáka

Vážení čtenáři,
dovolte mi, prosím, podělit se s Vámi o následující vzpomínku.

O neděli, první nebo druhý týden před Květnou nedělí, zvanou černá neděle, se na Vrablovci udržel lidový zvyk pálení Mařeňáka.
Strojení figuríny chlapa bylo mužskou záležitostí. Dělo se tak v sobotu ve stodole u pana
Olšáka. Oblek, zpravidla po nějakém nebožtíkovi, byl vycpán slámou, přes něj byla prostrčena tyč a na jejím konci upevněna dřevěná hlava. Pokrývkou byl cylindr. Hlava, vyřezaná
z lípového dřeva, měla obličej zvýrazněný barvami. Děvčata v té době zdobila májku (na
břízu vázala pentle). Mařeňák zůstal do neděle ve stodole, májku přenesli večer kluci do
domku pana Janosche (na opačném konci osady).
V neděli odpoledne se průvod mládeže, ale i některých dospělých, vydal od transformátoru
po vsi. S Mařeňákem neseným v čele průvodu se jeho nosiči zastavili před každým domem.
Figurínu natočili k oknům a napodobili poklonu. Symbolizovalo to loučení. Na konci osady,
na polní cestě za domkem rodiny Janoschů, k účastníkům promluvil zpravidla starosta hasičů.
Pak byla Mařeňákovi odejmuta hlava a cylindr (sloužily opět příští rok) a zbytek byl spálen.
Vybraní účastníci převzali u Janoschů májku a celý průvod šel dům od domu a zazpíval:
Hej, hej černá neděla, kam si kluče poděla? Dala sem ich dala, svatému Juřymu. Svatý Juřy
zemu buřy, aby tráva rostla! Travička zelená, až po kolena. Hej Maria, hej Maria, kdes tak dluho
byla? U studánky, u studánky ručky, nožky myla. Čím si se jich učirala? Lístečkem, lístečkem,
modrým papirečkem.
Možná, že má pokračování, víc jsem si nezapamatoval! Nářečí „po našem“ není bez chyb.
Omlouvám se. Uplynulo 80 let!
Hospodář nebo hospodyně přispěla sladkostmi nebo penězi. Účast na této lidové zvyklosti byla spontánní. V roce 1938 tento předkřesťanský zvyk symbolizující loučení se zimou
a vítání jara pravděpodobně skončil.
Na setkání vrabloveckých důchodců (10. 4. 2018) mne jistě některý z pamětníků doplní,
obohatí vzpomínku a klubovnou zazní „Hej, hej …“.
Líšnice 16. 3. 2018

Ing. Vilibald Hořenek

Udělej si sám, aneb kutilské výrobky si našly cestu
do Hlučínského muzea

Nabíječka tužkových baterií, svářečka folií nebo třeba motorová pila – co nebylo k sehnání, to si vyráběli kutilové sami. O tom, že vynalézavost českých kutilů nezná hranic, se
můžete přesvědčit na nové výstavě v Muzeu Hlučínska.
Na výstavě je k vidění okolo sto čtyřiceti exponátů. V muzeu ale návštěvníci nenajdou
jen výrobky nutné pro práci na zahradě, či v domácnosti, ale i předměty dekorativního cha22
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rakteru, hračky nebo elektroniku.
Může se to zdát neuvěřitelné, ale
kutilové si dokázali vlastními silami vyrobit komplikované přístroje
jako například elektrickou kytaru,
mixážní pult, či pohyblivý betlém.
„Součástí výstavy jsou také věci ze
sbírky Přemka Podlahy. Mnohé
vynálezy mu posílali jeho televizní diváci,“ láká na výstavu také
Metoděj Chrástecký, ředitel muzea. „Možná si někteří pamatují
na slavný Receptář, ve kterém se
objevily nejrůznější zlepšováky. Za všechny bych zmínil alespoň držák na rohlíky, originální
pastičky na myši nebo třeba smeták na hokejce,“ dodává. Nová výstava obsahuje i různé výstřelky. Některé z nich jsou tak jedinečné, že existují pravděpodobně jen v jednom exempláři. Mezi tyto originály lze zařadit reproduktorovou soustavu z pivních sudů, či ořezávátko
na výrobu zubů do hrábí. „Pokud váháte, jestli tato expozice bude bavit i něžné pohlaví, tak
se nenechte zmást. Zkušenosti muzeí, ve kterých kutilská výstava již proběhla, ukazují, že
k nejvděčnějším návštěvníkům patří právě dámy,“ vysvětlil majitel sbírky Milan Říha.
Výstava bude v muzeu k vidění do 27. května.

Z kroniky roku 1991

Lýdie Hájovská

Byl to další převratný rok. V červenci byla rozpuštěna Varšavská smlouva. Začal se rozpadat Sovětský svaz. V srpnu se ve snaze zastavit tento nezvratný proces ještě pokusila skupina
skalních sovětských vrcholných komunistů o puč proti Gorbačovovi – neuspěli. Koncem
roku 1991 přestal SSSR existovat.
V lednu spustila americká armáda v Iráku, který napadl a anektoval Kuvajt, vojenskou
akci „Pouštní bouře“ a během několika dnů iráckou armádu porazila a z Kuvajtu vyhnala.
V dubnu byla v Německu ukončena výroba Trabantů.
Československo, Maďarsko a Polsko uzavřely dohodu o spolupráci známou jako Visegrádská.
V lednu začaly aukce tzv. „malé privatizace“.
V březnu provedeno sčítání lidu, domů a bytů. Na území Československa žilo 15 576 550
obyvatel, v českých zemích 10 302 215, na Slovensku 5 274 335.
V dubnu měl premiéru Troškův film „Slunce, seno, erotika“.
V červnu v Jihlavě otevřen první supermarket v Československu.
V červnu zahájen poslední transport sovětských okupačních vojsk z našeho území.
V říjnu byl přijat velký lustrační zákon.
V listopadu zemřel bývalý československý prezident Gustav Husák.
Ve společnosti se začala šířit tzv. „blbá nálada“, jak to tehdy nazval Václav Havel. Vyplynula ze zákonitých problémů s přechodem od komunistické totality ke svobodné společnos23
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ti, s přechodem ke kapitalistickému tržnímu hospodářství. Někteří slovenští předáci začali
usilovat o slovenskou samostatnost.
Zde je šikmým písmem doslovný opis podstatných částí zápisu do obecní kroniky za rok
1991, jak je zapsala kronikářka Soňa Smetanová:
Obec Ludgeřovice měla na začátku roku 1991 4 551 obyvatel, na konci roku 4 600 obyvatel.
Obec Ludgeřovice leží na jihovýchodním okraji Oderských vrchů. Jihovýchodně od obce leží
poslední vršek Landek v Petřkovicích (268 m nad mořem) a severovýchodně poslední zvýšenina
v Černém lese v Šilheřovicích, přecházející do Polské nížiny.
Nejvyšším místem katastru Ludgeřovice je křižovatka u Bobrovníků na okraji Ludgeřovického
lesa, má nadmořskou výšku 317 m. K významnějším vyvýšeným místům Ludgeřovic patří vršek
u cihelny, jižně od silnice do Hlučína – 274 m a Boží muka (vodárna) mezi obcí a Černým lesem –
272 m nad mořem. Nejnižším místem je hladina Ludgeřovického potoka na hranici s Petřkovicemi
– 213 m nad mořem.
Celý katastr Ludgeřovic patří do povodí Odry. Více než z 90 procent území je voda odváděna
Ludgeřovickým potokem. Ten má na hranici s Markvartovicemi výšku 227 m. Ludgeřovicemi
protéká v délce 3 km a po této cestě „ztrácí“ na nadmořské výšce 14 m. Pak už mu zbývá k Odře
územím Petřkovic jen asi 1 km a vlévá se do ní v nadmořské výšce 203 m. Jediným významnějším
přítokem Ludgeřovického potoka je vodoteč pramenící v lesíku u Bobrovníků. Do našeho katastru
vtéká v nadmořské výšce 264 m. Teče po severním okraji Ludgeřovického lesa (ten je jeho hlavní
zásobárnou vody) přes šest rybníků až na hranici s Petřkovicemi, kde se vlévá do Ludgeřovického
potoka.
Úzký pruh území na severovýchodě je odvodňován do Koblovského potoka. Na jihovýchodě
odtékají vody z malé části Ludgeřovického lesa do vodoteče protékající Lhotkou.
Na území Ludgeřovic nenajdete kamenolom nebo skálu vycházející na povrch. Celé území je
pokryto vysokou vrstvou sedimentů – spraše (cihelna) nebo nánosy z doby ledové (pískovny).
Obec patří počtem obyvatel k největším v okrese. Její katastr je však malý – 1 082 ha. Patří do
něj Ludgeřovický les na jihozápadě. Černý les na severovýchodě není v Ludgeřovicích, ale v Šilheřovicích.
Většina obcí v Československu má zastavěnou část uprostřed katastru. Do sousedních obcí se
tam chodí přes pole nebo přes les. V Ludgeřovicích je to jinak. Cizí člověk by bez dopravních značek
nepoznal, kde končí Markvartovice a začínají Ludgeřovice. Stejné je to na konci s Petřkovicemi
a také v osadě Vrablovec s Hlučínem – Rovninami.
Na území obce není jediný významnější výrobní závod. Jsme jen zásobárnou pracovních sil pro
průmyslovou Ostravu. Obec také nemá kromě obyvatel od koho vybírat daně. Obecní pokladna je
proto chudá. (Zpracoval Ing. Adolf Vjačka).
Malé nahlédnutí do 18. století, jak jej bylo možno získat studiem starých záznamů, knih a matrik – zpracoval Valter Slavík.
Obec – dědina v tuto dobu patřila pod panství hlučínské, které Karel Antonín Giannini, markýz Carpinetti dne 10. září 1736 postupuje jako zboží svému synu hraběti Františku Řehořovi, kanovníku vratislavskému a olomouckému. Teprve 25. března 1738 byl do zemských desek
zapsán jako majitel. Zemřel 24. 1. 1762 jako biskupský a konzistorní rada v Olomouci. Správu
tohoto panství po jeho smrti až do roku 1772 vedl kurátor hlučínského statku Karel z Kronfeldu.
24
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V konkurzu 29. dubna 1772 koupil hlučínské panství včetně Ludgeřovic Adam Jan, svobodný pan
Gruttschreiber, zeman z Czopkendorfu a toto panství vlastnil až do roku 1802. Adam Jan již
v roce 1781 na jihu Landeka v Petřkovicích kutá ve dvou slojích lesklé černé uhlí.
Hlučínské panství, tj. i Ludgeřovice, patřilo pod knížetství opavské, které držela lénem větev
rodu Lichtenštejnského. Tomuto rodu potvrdila privilegia i císařovna Marie Terezie, která v roce
1740 převzala císařství po svém otci Karlu II., Habsburském. V tomtéž roce byla nucena vést válku
proti pruskému králi Friedrichu II. Po prohraných bitvách ve Slezsku byla donucena Vratislavským
mírem v roce 1742 odstoupit i část opavského knížectví na levé straně řeky Opavice až po řeku
Odru (5 měst a 87 vesnic), takže naše obec, patřící asi 450 let pod Království české, byla dnem
29. června 1742 přičleněna ke Slezsku pod Prusko.
Obec Ludgeřovice v roce 1783 měla necelých 450 obyvatel a asi 58 přízemních domků (chalup),
které byly roztroušeny kolem potoka. Domy byly vesměs dřevěné na kamenných základech, všechny
střechy byly doškové. Některá obydlí byla opatřena omítkami, převážně ze slínu.
Lidé byli poddaní a při stěhování do jiného panství museli žádat o propuštění z dosavadního
poddanství.
V obci byly tenkrát dva statky (dvory), z nichž jeden byl tzv. „Horní“, pravděpodobně u bývalé
lípy (u autobusové zastávky Ludgeřovice – kostel), která byla vysázena kolem roku 1717, a druhý
„Dolní“ v oblasti Lípové cesty. Dále bylo v obci 14 sedláků, 24 zahradníků a 20 chalupníků.
V obci byl jeden dřevěný kostelík asi z roku 1522, který stál na místě bývalé měšťanské školy
(dnes obchodu Jednoty) pod dnešním kostelem a měl i hřbitov. Křesťané náleželi pod hlučínskou
farnost, kde hlásili narození a úmrtí v rodině. Pravidelné bohoslužby zde nebyly. Na hřbitově se
pochovávali mrtví z Ludgeřovic, Markvartovic, Petřkovic a Koblova, kteří patřili k filiálnímu
kostelíku v Ludgeřovicích. Teprve v roce 1795 až 1798 byl postaven nový zděný kostel, který stál
před dnešním kostelem. Byl asi 13 m široký, 30 m dlouhý a jeho věž byla vysoká asi 33 m. Vnitřek
kostela byl vysoký 9,5 m. Oba kostely byly vysvěceny, jako i ten dnešní, ke cti sv. Mikuláše.
Ke starému kostelíku patřila tzv. církevní škola z roku 1672. Byla dřevěná s doškovou střechou
a měla jednu třídu. Do této školy chodily děti i z Markvartovic, Petřkovic a Koblova.
Lidé se živili převážně zemědělstvím jak na svém, tak prací na statcích. Všichni lidé v tomto
období již měli svá příjmení. Nejvíce se vyskytovala jména Heppek, Bartussek, Tchorz, Lischka,
Muschalek, Thomeczek, Kupetz, Hudeczek, Drzevjanný, Kluczka aj. V Rakousku císař Josef II.
svým patentem z roku 1780 nařídil dědičnost příjmení a jejich přesná a závazná užívání.
Podle místopisného rejstříku, který sestavil dr. A. Turek (zemský archiv Opava), měla naše obec
tyto názvy:
roku 1303 – Rudgersdorf
roku 1377 – Rudgersdorf
roku 1467 – Rudgersdorf
roku 1517 – Lidgerzovicze
roku 1547 – Ludgerovice i Lidgerovice
roku 1668 – lat. ex pago Ludgerzowicz ex. Silezia
roku 1672 – Lidgerzowicze
roku 1724 – Ludgirzowitz
roku 1771 – Ludgerovice
roku 1870 – Lidgeřovice
roku 1885 – Ludgeřovice (Lidheřovice i Lideřovice) něm. Ludgerzowitz, od roku 1905 něm. Ludgerstal
roku 1920 – Ludgeřovice.
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Obecní zastupitelstvo
Do obecního zastupitelstva Ludgeřovice byli v komunálních volbách v listopadu 1990 zvoleni
tito kandidáti“ 1. Petr Bělan Mudr., 2. Erich Havlík Ing., 3. Osvald Mušálek, 4. Reinhold Lukáš,
5. Petr Baránek Ing., 6. Petr Kolarz prof., 7. Otmar Lukáš, 8. Eva Porubová Ing., 9. Anežka
Pientková, 10. Jiří Zegzulka Ing., 11. Evald Bunček, 12. Jan Vjačka Ing., 13. Přemysl Váňa Ing.,
14. Ladislav Matušík, 15. Alfréd Bunček, 16. Jindřich Smolka, 17. Irena Florková, 18, Hubert
Chorovský, 19. František Lach, 20. Beata Pavlíková, 21. Rostislav Golla Ing., 22. Helmut Preissner, 23. Šárka Havlíková Ing., 24. František Janáček Ing., 25. Jan Dočkal, 26. Alois Smolka,
27. Richard Lange, 28. Milan Konečný Ing., 29. Jaroslav Robenek.
2. zasedání zastupitelstva 28. ledna 1991 body 4 a 5:
- Odvolání zástupce starosty Ing. Jana Vjačky na jeho vlastní žádost a jmenování do této funkce
Ing. Šárku Havlíkovou.
- Stanovisko obecní rady k výpovědi na vyklizení I. mateřské školy k 30. 6. 1991 a předání této
budovy církevnímu řádu – Kongregaci sester v Bohumíně. Obecní rada nesouhlasí a bude s Kongregací sester jednat.
Obecní radu tvoří:
starosta Osvald Mušálek, zástupce starosty Ing. Šárka Havlíková, členové Ing. František Janáček, Mudr. Petr Bělan, Ing. Přemysl Váňa, prof. Petr Kolarz, Ing. Petr Baránek, Alfréd Bunček,
Ladislav Matušík.
Členové obecního zastupitelstva a zejména obecní rady to tehdy měli velmi složité. Měli sice elán, chyběly však zkušenosti s řízením obce ve zcela změněných podmínkách. Potřebná legislativa se postupně teprve rodila, byla v něm řada nejasností,
překotně se měnilo ekonomické prostředí, obtížně vznikala rozumná a ekonomicky
přijatelná vize rozvoje obce.
Československá strana lidová
Činnost místní organizace Československé strany lidové byla obnovena v roce 1968. Její členové
se scházeli v počtu asi 20 lidí na poutích pořádaných stranou a na pravidelných schůzích. Úzká
spolupráce se vytvořila s místním církevním úřadem, naši členové vypomáhali na úpravách našeho
farního kostela, chráněného památkovým úřadem, církevní představitelé se zúčastňovali našich
akcí a vedli duchovní vzdělávání našich členů.
Prvním předsedou obnovené ČSL byl František Pašek. Po něm následovali Josef Fišer, Ing. Václav Švejnoha. V současné době vede členskou základnu Ing. Tomáš Chorovský.
Po listopadových událostech 1989 stoupla členská základna naší organizace o 50 %, věkový
průměr se snížil, činnost se stala bohatší a rozmanitější.
V prvních svobodných volbách každý pátý obyvatel naší obce dal svůj hlas ČSL, naši členové
jsou zastoupeni ve vyšších orgánech ČSL, a to v okresním a moravskoslezském výboru. V současné
devítičlenné radě obecního úřadu jsou zastoupeni 3 členové naší organizace – Ing. Šárka Havlíková, Ing. Petr Baránek a Alfréd Bunček.
Svoboda přinesla i otevření hranic a možnost volného cestování, což se promítlo ve zvýšených
možnostech pořádat zájezdy na významná poutní místa v zahraničí (Lurdy, Medžugorje aj.).
Organizace rozšiřuje časopisy, knihy a jinou literaturu křesťanského zaměření.
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Občanská demokratická strana
Dne 27. 6. 1991 byl zvolen na ustavující schůzi místního sněmu ODS v Ludgeřovicích výbor
MS za přítomnosti oblastní rady ODS. Do výboru byli zvoleni předseda Miroslav Pröschl, místopředseda Jaroslav Robenek, pokladník Adolfa Balgarová. Na této schůzi byly rovněž schváleny
stanovy MS ODS a bylo požádáno o přidělení licence. Ke dni založení MS ODS představovalo
7 členů. MS ODS pořádalo pravidelně 1x měsíčně schůzi členů.
18. 11. 1991 byl uspořádán pro členy MS a občany Ludgeřovic odborný seminář o kuponové
privatizaci.
19. 12. 1991 uspořádalo MS ODS vánoční besídku pro děti členů a příznivců ODS. Bylo
přítomno 124 dětí a 52 rodičů. V kulturním programu vystoupili přizvaní umělci a v proslovu přítomným p. farář Dominik připomenul dětem náboženský význam vánočních svátků.
Finanční částkou a věcnými dary přispělo na konání akce 11 sponzorů z řad místních podnikatelů.
K 31. 12. 1991 se MS rozšířilo na 12 evidovaných členů. Počet příznivců je značný, ale MS
ODS neprovádí jejich evidenci.
Privatizace
Chceme vás seznámit ve stručnosti s postupem privatizace v naší obci. V uplynulém krátkém
období jsme zaznamenali značný vzestup změn majetkoprávního charakteru. Jedná se zejména
o privatizaci majetku Drobných provozoven řízených MNV, dále je to navrácení majetku podle
zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon o mimosoudních rehabilitacích,
zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, rovněž majetek získaný aukčním prodejem.
Těchto tzv. privatizačních zákonů je mnoho, proto vás nejdříve seznámíme s postupem privatizace majetku Drobných provozoven. Činnost Drobných provozoven při MNV Ludgeřovice byla
zrušena na 3. zasedání obecního zastupitelstva dne 25. 3. 1991. Následně byl proveden výmaz
z podnikového rejstříku u Okresního soudu v Ostravě. Ve znění zákona o majetku obcí je zřejmé,
že veškerý majetek DP přešel do majetku obce a tudíž nepodléhá aukčnímu řízení. Výhradní právo
disponovat s tímto majetkem má obecní zastupitelstvo. Rozhodujícím faktorem k prodeji a nájmu
majetku je souhlas třípětinové většiny členů obecního zastupitelstva.
Nyní konkrétně:
Budova hostince na osadě Vrablovec včetně vnitřního vybavení je v pronájmu soukromé osobě
Petru Pudichovi od 21. září 1991 na dobu 10 let.
Budova správy Drobných provozoven je dosud v majetku Obecního úřadu Ludgeřovice. Tato
nemovitost bude zřejmě vydána v souladu se zákonem 87/91 Sb. původním majitelům.
Objekt stolárny je pronajat včetně vnitřního vybavení soukromé osobě Františku Lachovi, který
provozuje stolařství.
Provozovna pekárny I byla umístěna v rodinném domku pana Kučery, nyní je zrušena a v současnosti je zde provozovna cukrárny Vanilka.
Provozovna pekárny II byla také v objektu rodinného domu pana Kolibače. Majitel domu zařízení pekárny odkoupil a provozuje soukromou činnost pekařství.
Provozovna mandlovny je rovněž v rodinném domku, zařízení bylo prodáno Ludmile Schejokové, která v mandlování prádla pokračuje.
Provozovna zahradnictví – Unimo buňka – byla obcí dána do nájmu Karlu Paskudovi, který
v ní provozuje soukromou činnost – prodej pekařských výrobků a piva.
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Provozovna krejčovství byla v rodinném domku, který nyní vydáváme původnímu majiteli. Zařízení bylo prodáno soukromým osobám salonu Blanka, část byla odprodána na veřejné burze dne 12. 4. 1991.
Budova autodopravy (na faře) je dosud ve správě Obecního úřadu Ludgeřovice. Je nutno
sdělit, že ani zákon 338/91 Sb. o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů změnu majitele v našem případě neřeší. Zařízení autodopravy je v majetku obce. Část vozidel
autoparku slouží pro potřeby obce a část vozidel umístěná v garážích je navržena obecním
zastupitelstvem k odprodeji formou výběrového řízení. Dále je v majetku obce zařízení betonárky, která je umístěna v přístavbě správní budovy Drobných provozoven.
A nyní privatizace v obci. Provozovna restaurace Na rozhraní je v majetku paní Zvonkové, nemovitost kina byla vrácena původní majitelce paní Gurkové. Prodejna Smíšené zboží
je umístěna v rodinném domku pana Pavlíka. Paní Marie Bartusková podniká v nájmu.
Provozovna salonu Blanka a projekční kancelář Perfektservis pana Řehy je v nájmu v RD
paní Hurníkové.
Mezi zdravotnickým střediskem a prodejnou Jednoty je prodejna novin a smíšeného zboží.
Budova hasičské zbrojnice je v majetku Obecního úřadu. Budovu restaurace „Na rozcestí“
předáváme podle zák. 87/91 Sb. o mimosoudních rehabilitacích paní Hurníkové (dř. Pchálkové). Současně s touto budovou a přilehlými pozemky je jí vydávána budova kadeřnictví.
V jedné polovině této budovy provozuje paní Monika Branková prodejnu „Privat Flora“
– prodej květin, vázání kytic a věnců. Budovy zámečnictví a betonárky pod hostincem „Na
rozcestí“ dal obecní úřad do nájmu od 1. 6. 1991 panu Gregořicovi, který od srpna provozuje
prodejnu Instalplast a od října provoz lisovny plastických hmot. Podnik Potraviny Ostrava ukončil k 30. září 1991 svou činnost v RD manželů Foltýnkových. V současné době je
prodejna potravin po adaptaci pro občany opět otevřena. V sousedství je salon kadeřnictví
„Daniela“ paní Budinské.
Budova „Společenského domu“ byla předána do majetku původní vlastnici paní Lucii Volné. Nemovitost přešla do jejího majetku podle zákona č. 403/90 Sb. o zmírnění následků
některých majetkových křivd. Dohoda o vydání věci byla registrována státním notářstvím
v Opavě dne 13. 8. 1991. Paní Volná odkoupila část vnitřního vybavení, část vybavení
byla přesunuta do 1. patra hasičské zbrojnice a část do hostince Na osadě Vrablovec. Jedná se
o židle, elektrický sporák, lednici, restaurační sklo.
Paní Volná sice dostala svůj dřívější majetek zpět, ale neměla sílu ani prostředky na jeho
provoz a údržbu. Celý objekt začal rychle chátrat a přestal být použitelný. V obci pak byl jen
sál v hospodě na Vrablovci, kde se daly pořádat plesy a podobné akce. V nouzi se používala
místnost v 1. patře hasičské zbrojnice nebo v areálu chovatelů. Tento stav trval až do roku
2002, kdy obec tento objekt restaurace „U Volných“ (původní název) koupila, opravila a vylepšila na současný „Obecní dům“.
Dále je na Hlučínské ulici otevřena prodejna smíšeného zboží, kterou má v nájmu Státního
statku pan Rebok z Kobeřic. Dále je prodejna potravin, kterou získal do svého majetku pan Wippler aukčním prodejem. V rodinném domě manželů Ostárkových (ul. Na Návsi – nad hřištěm) byla
otevřena prodejna s potravinářským a průmyslovým zbožím. Chléb a pečivo se prodává v pekárně
pana Kolibače.
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Centrum dolního konce obce tvoří motorest pana Piatka, trafika manželů Bauerových a provozovny v obytných domech, které jsou v majetku obce.
Obytný dům čp. 183 získal nové nájemce svých nebytových prostor, a to Ing. Janu Smolkovou
pro prodejnu Textil a pana Arnošta Gregořicu pro prodejnu železářství. Prodejna potravin v oblasti finských domků bude privatizována. Prodejna potravin na osadě Vrablovec byla vydražena
tzv. holandskou dražbou za polovinu vyvolávací ceny. Do majetku ji získal pan Karel Wetrzak
z obce Hlubočec. V rodinném domě pana Vystrka je otevřena vinárna Karát.
Je tady ještě jedna budova, kterou budeme vydávat původnímu majiteli. Jedná se o budovu mateřské školy I, kterou podle zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého získala zpět do svého vlastnictví kongregace slezských sester
služebnic Neposkvrněného početí panny Marie se sídlem v Bohumíně. Ve znění zákona můžeme
školku provozovat 10 let za placený nájem 46 000 Kčs ročně.
Závěr
Údaje pro kroniku jsem čerpala ze zápisů plenárních zasedání zastupitelstva, obecní rady, ze
zápisů komisí při obecním úřadě, od předsedů společenských organizací, stran a hnutí, starosty obce
pana Osvalda Mušálka, z „Ludgeřovického zpravodaje“.
Rok 1991 jsme prožili v míru, ale byl to rok doslova výbuchu soukromé činnosti občanů, z nichž
většina chtěla co nejdříve zbohatnout. Pro tuto činnost ještě nebyly vytvořeny nové zákony, docházelo
k velkým daňovým únikům. Díky vládou povolené liberalizaci cen zvedly se tyto velice, např.:

mléko

Začátek roku 1990
cena v Kčs za kg/litr

Rok 1991
cena v Kčs za kg/litr

40

88

máslo
chléb

2

2,60

6 až 8

8

15 až 19

17 až 30

23 až 90

tvaroh

6,40

mouka hrubá

3,80

cukr

maso hovězí

maso vepřové
salámy

3 až 7

20 až 35

15 až 60

32
7

38 až 100
35 až 120

Došlo k propouštění lidí z práce, začaly se projevovat rozdíly v platech – soukromníci platili
2 – 3x více než státní podniky, ovšem zpětně se tyto peníze získaly zvýšením svých cen. Nejhůře na
tom byli důchodci a rodiny s malými dětmi, u kterých valorizací vzrostl příjem asi o ¼, kdežto ceny
základních potravin zhruba 3 – 4x.
Zápis kroniky byl schválen Obecní radou Ludgeřovice dne 20. 8. 1992.
Zapsala kronikářka Soňa Smetanová.

AV.
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INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – březen 2018
Anna Kocurová
Josef Klímek
Evald Ulrich
Norbert Jochym
Jan Kubesa
Marta Šustková
Lucie Vilkusová

91 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Vítání občánků
Vážení rodiče,

v sobotu 28. dubna 2018 se uskuteční vítání dětí.
Přihlásit se můžete, 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.
Uzávěrka přihlášek na jarní vítání je ve středu 18. dubna 2018.
Lenka Jurečková, úsek správních činností

Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Sobota 21. 04. 2018
Parkoviště u Obecního úřadu Ludgeřovice	  8:00 hod. – 11:00 hod.
Prostranství u rybníka č. 5 (pod Finskými domky)
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Zápis dětí do MŠ Ludgeřovice,
příspěvková organizace, na Hlučínské ulici
Dne 10. 5. 2018 od 8:00 – 16:00 hodin
se uskuteční zápis dětí pro školní rok 2018/2019
v budově MŠ na Hlučínské ulici.
Žádáme zákonné zástupce, aby přišli k zápisu s potvrzením
od paní lékařky o řádném očkování a s rodným listem dítěte.
Pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2018 se stává
předškolní vzdělávání povinným.
Žádost o přijetí a evidenční list je k dispozici ke stažení na našich
internetových stránkách:

www.ms-ludgerovice-hl.eu
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Obec Ludgeřovice nabízí zájemcům z řad veřejnosti
ke koupi pozemky ve vlastnictví obce v k.ú. a obci
Ludgeřovice.
Pozemky budou prodávány obálkovou metodou na základě nejvyšší nabídky. Nabídky se budou podávat v zalepené obálce na adresu Obecního úřadu v Ludgeřovicích,
Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice v termínu do 11. 5. 2018 do 12:00 hod.
Obálka bude označena nápisem:

„Pozemky U Rybníků NEOTEVÍR AT“
Nejnižší nabídková cena je 850,– Kč/m 2 + DPH
a bude uvedena ve formátu Kč/m 2 bez DPH.
Zájemce je oprávněn učinit pouze jednu nabídku k jednomu konkrétnímu pozemku1. Součástí nabídky bude kromě údaje o nabídkové ceně i adresa zájemce,
telefon a e-mail. Vítězný zájemce bude ten, kdo učiní nejvyšší nabídku. Vyhodnocení provede komise složená z členů Rady obce Ludgeřovice v termínu do 15 dnů
od ukončení podání nabídek. Pro případ, že bude podána vícero uchazeči nabídka
se stejnou cenou, bude vybrán ten uchazeč, který podal nabídku jako prvý. Pro tyto
účely bude přijetí každé nabídky opatřeno datem a přesným časem hodiny, minut
a vteřin přijetí nabídky.
Vítězný zájemce bude vyzván k uzavření kupní smlouvy se smlouvou o advokátní úschově v termínu do 15 dnů od data vyhodnocení nabídek. Úhrada kupní ceny
a její vypořádání bude upravena smlouvou o advokátní úschově JUDr. Milana Čichoně, právního zástupce obce, advokáta ČAK 10149 se sídlem Kpt. Vajdy 3046/2,
700 30 Ostrava – Zábřeh. Vítězný zájemce bude povinen uhradit do 15 dnů od
uzavření kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově na účet advokátní úschovy
prvou část kupní ceny ve výši 300.000,– Kč. Pokud tak vítězný zájemce v daném
termínu neučiní, právní účinky kupní smlouvy zaniknou. V tomto případě komise
k vyhodnocení nabídek vyzve k uzavření kupní smlouvy zájemce, který učinil druhou nejvyšší nabídku. Pokud byl prvý uchazeč vybrán ze dvou stejných nabídek,
pak vyzve toho, kdo učinil návrh jako druhý s tím, že bude postupováno stejně jako
v prvém případě. Pokud nesloží prvou část kupní ceny ani tento uchazeč, budou
postupně vybíráni uchazeči podle pořadí, v jakém se umístili a bude postupováno
stejně jako v prvém případě. Pokud nedojde k naplnění účinků kupní smlouvy,
protože žádný z uchazečů neuhradí prvou část kupní ceny, bude vyhlášeno nové
1

Zájemce o koupi se může ucházet o koupi pouze jediného pozemku v této lokalitě a nelze podat nabídku
k více pozemkům, nabízeným v této lokalitě k prodeji. Nedodržení této podmínky bude mít za následek
vyřazení všech nabídek ze soutěže, podaných jedním uchazečem.
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kolo výběrového řízení. Druhou část kupní ceny bude povinen zaplatit kupující
do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Do úplného zaplacení kupní ceny budou
všechny vyhotovení kupní smlouvy v advokátní úschově s tím, že k podání návrhu na vklad dojde až poté, co bude zaplacena celá kupní cena. Pro případ, že se
tak nestane a vítězný zájemce neuhradí v daném termínu zbylou část kupní ceny,
je oprávněna Obec Ludgeřovice odstoupit od uzavřených smluv. Vítězný zájemce
bude povinen uhradit smluvní pokutu sjednanou v kupní smlouvě. Na jeho místo poté nastoupí zájemce, který učinil druhou nejvyšší nabídku. Pokud nedojde
k naplnění účinků kupní smlouvy, protože žádný z uchazečů neuhradí celou kupní
cenu, bude vyhlášeno nové kolo výběrového řízení. Součástí kupní smlouvy bude
rovněž závazek kupujícího provést stavbu v čase stanoveném zastupitelstvem obce.
Pro případ porušení této povinnosti ze strany kupujícího bude v kupní smlouvě
sjednána smluvní pokuta. Za účelem zamezení spekulací s předmětnými pozemky bude součástí kupní smlouvy rovněž ujednání o zákazu zcizení, podle kterého
bude zakázáno do doby kolaudačního souhlasu stavby postavené na předmětném
pozemku úplatně nebo bezúplatně převádět daný pozemek na jinou osobu.
K hranici pozemků budou přivedeny inženýrské sítě, tj. vodovod, plyn, přívod
elektrického napětí a kanalizace, a to nejpozději do 30. 6. 2018.
Po úplné úhradě kupní ceny podá advokát návrh na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí v termínu do 10 dnů od připsání celé kupní ceny na účet
advokátní úschovy. K výplatě kupní ceny Obci Ludgeřovice dojde do 10 dnů od
pravomocného povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Advokátní úschova bude zřízena bezúplatně.
S dalšími dotazy se můžete obracet na:
Mgr. Daniela Havlíka, starostu obce, tel. 553 876 010, 725 141 569,
Mgr. Ing. Jindřicha Hudečka, tajemníka OÚ Ludgeřovice, tel. 553 876 022
Pozemky, které obec nabízí k prodeji:

parc.č. 3088/2, travní porost o výměře 2 082 m 2,
parc.č. 3088/15, orná půda o výměře 956 m 2,

parc.č. 3088/17, orná půda o výměře 941 m 2,

parc.č. 3088/18, orná půda o výměře 936 m 2,

parc.č. 3088/24, orná půda o výměře 947 m 2,
parc.č. 3088/26, orná půda o výměře 947 m 2,

parc.č. 3088/44, orná půda o výměře 841 m 2.

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

Letošní již 9. ročník zavedeného veřejného běžeckého závodu Ludgeřovická 15, byl
ve znamení třeskutých mrazů. Takový obrovský mráz –10 °C za celou historii všech
závodů nepamatujeme a to se také odrazilo na celkovém počtu závodníků. Na start
hlavního závodu se postavilo 109 běžců, mezi Čechy byli také Poláci a Britové. Na trasu nordic walking vyšlo 12 účastníků a v kondičním běhu bylo 7 statečných. Dále pak
8 dětí na trasu dlouhou 400 metrů. Všem přítomným dělal společnost sobík KILPI,
který rozdával dětem dárky a každý se s ním rád vyfotil.
Nejrychleji promrzlou a částečně zledovatělou trasu zvládl Jiří Pytlík v čase 54:59.
Dokázal zúročit své zkušenosti ze závodů na Lysou horu, kde jsou tyto podmínky
běžné. Nordic walking vyhrál Janusz Dziubak z polského Rybnika a kondiční závod
na 3 km ovládl člen našeho běžeckého klubu Jakub Kuchař. Jako každý rok byl závod organizačně perfektně připraven. Ne jenom pořadateli na trase, ale i vynikajícími
buchtami z pekařství Velička a výtečnou klobásou v cíli. Na závěr byla bohatá tombola,
ve které vyhrál každý.
Poděkování také patří našim partnerům a sponzorům a to jsou: Obec Ludgeřovice,
KILPI, Hello Bank, Česká unie sportu-sportuj s námi, Motobar 46, Pekařství Velička,
JR Cykloservis, Satelit bar, Rosa květinářství, salon Šárka, Elektro Paskuda, Vinotéka
Thomas drinks, Segafredo, Tony obchod.
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Martin Popek, Běžecký klub Ludgeřovice

Rozlosování 2018 – jaro
Benjamínci U11 (5+1) Městská soutěž sk. A
Poruba : TJ Ludgeřovice

Úterý

17. 04. 2018

16:30

TJ Ludgeřovice : Václavovice

Pondělí

23.04 . 2018

16:00

Vítkovice – dívky : TJ Ludgeřovice

Čtvrtek

03. 05. 2018

16:30

TJ Ludgeřovice : Hlubina

Pondělí

07. 05. 2018

16:00

Třebovice : TJ Ludgeřovice

Úterý

15. 05. 2018

16:30

TJ Ludgeřovice : Svinov

Pondělí

21. 05. 2018

16:00

TJ Ludgeřovice : Vřesina

Pondělí

28. 05. 2018

16:00
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Benjamínci U9 (4+1) TOP Městský přebor
Velká Polom : TJ Ludgeřovice

Úterý

03. 04. 2018

16:00

Vítkovice : TJ Ludgeřovice

Pondělí

09. 04. 2018

17:00

Baník Ostrava : TJ Ludgeřovice

Úterý

17. 04. 2018

16:00

TJ Ludgeřovice : Velká Polom

Středa

25. 04. 2018

16:00

Hlučín : TJ Ludgeřovice

Středa

02. 05. 2018

16:00

TJ Ludgeřovice : Třebovice

Středa

09. 05. 2018

16:00

Petřkovice : TJ Ludgeřovice

Středa

16. 05. 2018

16:00

TJ Ludgeřovice : Ostrava-Jih

Středa

23. 05. 2018

16:00

Polanka : TJ Ludgeřovice

Pondělí

28. 05. 2018

16:30

TJ Ludgeřovice : Vřesina

Středa

06. 06. 2018

16:00

INZERCE

Ceník inzerce
v Ludgeřovickém zpravodaji
Tisk černobílý formátu A5 – 500 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk barevný formátu A5 – 1000 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk černobílý formátu A6 – 250 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk barevný formátu A6 – 500 Kč (+ 21 % DPH)
45

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

Ludgeřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku,
vychází 1x měsíčně v nákladu 630 výtisků.
Vydává: Obec Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, PSČ 747 14 – IČ 00300390
Adresa redakce: Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, PSČ 747 14
Vedoucí redaktor: Vlasta Bortlíková, e-mail: matrika@ludgerovice.cz, tel.: 553 876 012
Místo vydávání: Ludgeřovice, den vydání: 28. 3. 2018, evidenční číslo MK ČR: E 12506
Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky
Uzávěrka každého čísla je 20. dne v měsíci.

Cena 5,– Kč

Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje inzeráty.
A. Vjačka

