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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

čtete-li tyto řádky, je jisté, že jste v minulých dnech viděli dohořet čtyři adventní
svíčky, rozsvícený vánoční stromeček a dárky pod ním, silvestrovskou veselici i novoroční ohňostroje a také to znamená, že společně vstupujeme do roku 2018.
Krátce se ještě ale vrátím k roku uplynulému. V sobotu 2. 12. jsme se mnozí sešli na
vánočních trzích v Obecním domě a následně u rozsvícení Vánočního stromu. Stejně,
jako v letech minulých, i letos je Vánoční strom darován. Měli jsme možnost vybírat
dokonce ze šesti stromů, žádný však nebyl dokonalý a nakonec byl jako nejlepší vyhodnocen strom paní Lucie Kaniové z Hati. Velmi jí za darování stromu děkuji a již nyní
zjišťuji, který strom by mohl být tím pravým na letošní Advent.
V neděli 10. 12. jsme si společně poslechli v kostele sv. Mikuláše tradiční adventní
koncert, který společně pořádali Nezávislí občané pro Ludgeřovice a Obec Ludgeřovice. Velké poděkování patří všem pořadatelům a také manželům Javůrkovým, kteří
opět zajistili výborné účinkující a skvělý program. Tyto koncerty každoročně navodí
skutečně předvánoční atmosféru plnou pohody a jsem velmi rád, že se staly nedílnou
součástí kulturního vyžití v naší obci.
Již tradicí se stala
předvánoční návštěva
Ostrožské Lhoty a návštěva hrobu čestného
občana
Ludgeřovic
a dlouholetého faráře
P. Antonína Dominika. Letos je to již 13 let
od jeho úmrtí, přesto
nám místní lidé potvrzují, že se často na
hřbitově objeví někdo
z naší farnosti a neopomene zapálit svíčku
na jeho památku. Je
poznat, že na tohoto
mimořádného člověka
nezapomínáme ani po
tolika letech. Mnozí dodnes oceňují jeho laskavost a lidskost, která je ve velkém kontrastu s realitou dnešních dnů. Stačí si pustit televizi nebo rozhlas, či chvíli poslouchat
běžné hovory lidí a zjišťujeme, že dnes, bohužel, převládá hrubost a hulvátství. Proto
přeji všem do Nového roku 2018 co nejvíce lásky, pohody a laskavosti. Věřte, že tak se
nám všem určitě bude žít lépe…
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Z 18. zasedání zastupitelstva obce

Jednání zastupitelstva obce se
konalo 13. prosince 2017 v sále
Obecního domu. Přítomno bylo
13 zastupitelů, jejich jednání sledovalo několik zaměstnanců obce
a jen tři další občané. Před projednáváním jednotlivých bodů
zasedání zastupitelé ocenili stodvacetinásobného dárce krve pana
Jiřího Mrkvu.
Z nejdůležitějších bodů jednání:
Zastupitelé především projednali a schválili rozpočet obce na
rok 2018. Rozpočet je vyrovnaný
a téměř dosahuje 100 milionů Kč, z čehož asi 30 milionů Kč budou investice. Obec nemá
žádné dluhy.
Zastupitelé vzali bez připomínek na vědomí drobné úpravy letošního obecního rozpočtu,
provedené radou obce v době od 17. zasedání zastupitelstva, které reagují na skutečný vývoj
obecních financí.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej pěti stavebních pozemků v lokalitě u rybníků zájemcům, kteří uspěli v obcí vyhlášeném výběrovém řízení.
Starosta Mgr. Daniel Havlík závěrem pak všem poděkoval za letošní práci pro obec,
popřál pohodové vánoce a šťastný nový rok.

AV.

Výtah z Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice
(dále jen ZO), konaného dne 13. 12. 2017 v sále Obecního domu v Ludgeřovicích

• ZO schválilo program 18. zasedání, který předložil starosta obce. ZO rozhodlo, že
o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
• ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 17, konaného dne 11. 10. 2017.
• ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce č. 16
a 17.
• ZO rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou
vyhlášku obce Ludgeřovice č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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• ZO rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2017 o místních poplatcích.
• ZO vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 4, 5, 6, 7/2017 provedených Radou obce
Ludgeřovice dle pověření Zastupitelstva obce Ludgeřovice ze dne 11. 10. 2017, bod č. 4)
programu zasedání.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) a na základě doporučení Rady obce Ludgeřovice, o uzavření smlouvy
o přijetí revolvingového úvěru ve výši 20 mil. Kč s obchodní společností Komerční banka, a.s. se sídlem Praha I, Na Příkopě 969/33.
• ZO schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Ludgeřovice ve znění návrhu, zpracovaného vedoucí finančního úseku Ing. Jarmilou Thomasovou.
• ZO schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) rozpočet obce Ludgeřovice na rok 2018 ve znění návrhu zpracovaného vedoucí finančního úseku Ing. Jarmilou Thomasovou takto:
Celkové příjmy v rozpočtu ve výši
Financování ve výši
CELKOVÉ ZDROJE ROZPOČTU VE V ÝŠI

77 500 060,00 Kč
21 656 300,00 Kč
99 156 360,00 Kč

Běžné výdaje ve výši
Kapitálové výdaje ve výši
CELKOVÉ V ÝDAJE ROZPOČTU VE V ÝŠI

65 866 360,00 Kč
33 290 000,00 Kč
99 156 360,00 Kč.

• 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), X X X (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem, Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec Ludgeřovice kupujícímu pozemek parc. č. 3088/25
(orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu 827.820,– Kč bez DPH (1.001.622,20 Kč
vč. DPH).
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/42 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
798.395,– Kč bez DPH (966.057,95 Kč vč. DPH).
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/3 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
1.091.881,– Kč bez DPH (1.321.176,– 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
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mezi Obcí Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm,
advokátem, Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec Ludgeřovice kupujícímu pozemek parc. č. 3088/19 (orná půda)
v k.ú. Ludgeřovice za cenu 981.516,– Kč bez DPH (1.187.634,36 Kč vč. DPH).
ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/13 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
841.500,– Kč bez DPH (1.018.215,– Kč vč. DPH).
ZO schválilo mechanismus prodeje 12 pozemků v lokalitě u rybníků v VIII. 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,
parc.č. 3088/23, orná půda o výměře 948 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. 3088/27, orná půda o výměře 948 m 2,
parc.č. 3088/28, orná půda o výměře 948 m 2,
parc.č. 3088/31, orná půda 0 výměře 1 033 m 2,
parc.č. 3088/33, orná půda o výměře 1 032 m 2,
parc.č. 3088/43, orná půda o výměře 923 m 2.
ZO rozhodlo o prodeji části obecního pozemku parc. č. 3237/2 – ostatní plocha, jiná
plocha, k.ú. Ludgeřovice, dle geometrického plánu č. 3017-48/2017 označeného jako
parc. č. 3237/9 o výměře 83 m 2, XXX, za kupní cenu 8.819,58 Kč + 1/2částky za pořízení znaleckého posudku tj. 250,– Kč, celkem 9.069,58 Kč. Prodejní cena bude uhrazena
převodem na účet obce do 15 dnů od podpisu smlouvy.
ZO rozhodlo o prodeji části obecního pozemku parc. č. 3237/2 – ostatní plocha, jiná
plocha, k.ú. Ludgeřovice, dle geometrického plánu č. 3017-48/2017 označeného jako
parc. č. 3237/10 o výměře 30 m 2, XXX, za kupní cenu 3.187,80 Kč + 1/2částky za pořízení znaleckého posudku tj. 250,– Kč, celkem 3.437,80 Kč. Prodejní cena bude uhrazena
převodem na účet obce do 15 dnů od podpisu smlouvy.
ZO zmocnila starostu k podpisu kupních smluv dle bodu ZO 8.1 a) a ZO 8.1 b) tohoto
usnesení.
ZO rozhodlo o prodeji obecního pozemku parc. č. 375/4 – zahrada, k.ú. Ludgeřovice, výměře 721 m 2, XXX, za 278.500 Kč + částku za pořízení znaleckého posudku tj.
1.000,– Kč, celkem 279.500,– Kč. Prodejní cena bude uhrazena převodem na účet obce
do 15 dnů od podpisu smlouvy.
ZO rozhodlo, že součástí kupní smlouvy bude i břemeno služebnosti inženýrské sítě na
pozemku parc.č. 375/4 ve prospěch obce Ludgeřovice, z důvodu uložení řadu splaškové
kanalizace na tomto pozemku.
ZO zmocnilo starostu obce k podpisu kupní smlouvy dle bodů ZO 8.2 a) a ZO 8.2 b)
tohoto usnesení.
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• ZO rozhodlo o uzavření Kupní smlouvy č. KS-2017-25 o koupi pozemků parc. č. 2573/2
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m 2 a pozemku parc. č. 2573/3 – zastavěná
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 958 m 2 mezi Zemědělským podnikem Razová,
státní podnik v likvidaci se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy (prodávající) a Obcí Ludgeřovice (kupující). Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu výše
uvedené pozemky za kupní cenu 368.567,62 Kč.
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu kupní smlouvy dle bodu ZO 8.3 a) tohoto usnesení.
• ZO rozhodlo o uzavření Darovací smlouvy mezi XXX (dárce) a Obcí Ludgeřovice (obdarovaný), jejímž předmětem je darování pozemku parc. č. 3088/4 – orná půda o výměře
84 m 2.
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu darovací smlouvy dle bodu ZO 8.4 a) tohoto
usnesení.
• 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 obce k podpisu jednotlivých smluv o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků dotčených stavbou splaškové kanalizace,
uvedených v příloze č. 1, která bude nedílnou součástí tohoto usnesení.
• ZO schválilo plán práce Kontrolního výboru ZO na rok 2018, předložený předsedou
kontrolního výboru Ing. Petrem Baránkem.
• ZO schválilo plán práce Finančního výboru ZO na rok 2018, předložený předsedou
kontrolního výboru Ing. Přemyslem Havlíkem.
• ZO schválilo termíny zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice pro rok 2018 takto:
14. 3. 2018, 13. 6. 2018, 12. 9. 2018, 12. 12. 2018.
• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 18. zasedání ZO Ludgeřovice.

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Beseda s cestovateli

Manželé Monika a Jiří Vackovi se 1. prosince 2017 podělili s žáky základní školy
o své cestovatelské zážitky. Besedu zorganizovala ve školní jídelně obecní knihovna.
Vackovi na jízdních kolech procestovali již
řadu kontinentů. Beseda byla o jejich cestě
po Austrálii a tasmánském ostrově. Cestovali i se svými dvěma dětmi v předškolním
věku. Po příletu do Perthu na kolech ujeli
okruh o délce přes 2 000 km. Přeletěli do
Adelaide a na kolech přejeli do 1 200 km
vzdáleného Melbourne. Pak přeletěli do
6
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Tasmánie, kde na kolech absolvovali třítýdenní okruh. Letadlem přeletěli do Sydney a odtud domů do Prahy. Cestování trvalo na přelomu let 2016 a 2017 celkem 3 měsíce. Při cestování na kolech spávali všichni čtyři v jednom nevelkém stanu a jídlo si sami připravovali na
veřejných turistických odpočívadlech vybavených grilem. Nejvíce je trápily miliony malých
neodbytných mušek, častý protivítr, občas i velké vedro a nutnost vozit s sebou veškerou
potřebnou vodu někdy i na několik dnů. Vše dobře zvládli bez úrazů a nemocí. Je to obdivuhodný výkon.
Žáky beseda velmi zaujala, nejvíce se líbila povídání a videa o australských zvířatech,
např. o klokanech, medvídcích koala, atd.
AV.

Spevokol z Tisovce v Ludgeřovicích

Obec Ludgeřovice uspořádala
24. listopadu 2017 v sále Obecního domu zajímavou kulturní akci.
V 1. části vystoupil mužský pěvecký soubor Spevokol z družebního města Tisovec na Slovensku.
(Článek obsahující podrobnosti
o členech souboru, o jeho historii,
repertoáru a úspěších byl otištěn
v listopadovém čísle Ludgeřovického zpravodaje.) Tento zajímavý
a pestrý koncert, v němž se střídaly vážné písně s veselými od autorů vážné hudby až po písničky lidové, sledovalo asi 60 posluchačů.
Všichni, účinkující i posluchači, byli velmi spokojeni a nakonec si zazpívali společně. Kromě
jmenovaného souboru zazpívala 2 árie členka zastupitelstva města Tisovec Mgr. Marta Svobodová. Ve 2. části se představil vrablovecký soubor Šlapeto.

AV.
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Obecní vánoční trhy 2017

Letošní již 13. vánoční trhy se uskutečnily v sále Obecního domu 2. prosince. Tuto
tradiční akci každý rok pořádá Obec Ludgeřovice a tak jako v minulých letech byl
o trhy velký zájem jak ze strany prodejců, tak kupujících. Příchozí mohli ochutnat
při příchodu linecké cukroví, vánoční atmosféru navodily i koledy, které zněly v sále
i venku. Nabídka zboží byla bohatá, celkem ho nabízelo 27 prodejců. O občerstvení
se postarala restaurace pana Myslivce. Návštěvníci oceňovali, že hospoda už není
zamořena cigaretovými zplodinami.
Trhy i letos za velkého zájmu rodičů zpestřovala krásná vystoupení žáků Základní
a mateřské školy Ludgeřovice. Z tzv. Dolní školy vystoupily děti z mateřské školy
pod vedením Bc. Chobotové a Bc. Šenkyříkové a žáci z 2. B pod vedením Mgr.
Rajnochové společně se žáky 2. A z tzv. Horní školy pod vedením Mgr. Kryglerové. Vystoupily i děti z mateřské školy Vrablovec pod vedením Bc. Olšákové a p. uč.
Markovičové.
Trhy byly pestré, zajímavě a dobře připravené, všichni účastníci byli spokojeni.

MŠ Dolní škola
8
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2. třídy ZŠ Ludgeřovice

MŠ Vrablovec

AV.

Rozsvícení obecního vánočního stromu

Slavnost rozsvícení vánočního stromu se již popáté uskutečnila po setmění 2. prosince
2017 na Menšíkové louce za celkem příznivého počasí s teplotou těsně nad nulou, nepadaly
žádné srážky. Ke správné atmosféře přispěla pěticentimetrová vrstva sněhu. Pro návštěvníky
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byly připraveny stánky s občerstvením, kde se mimo jiné prodával kotlíkový guláš, medovina, grog apod. a pro zahřátí byla připravena také dvě ohniště. Na pódiu zpívali žáci 4. B
a 5. B ludgeřovické základní školy pod vedením Mgr. Bartuskové a Mgr. Jurákové a po nich
vystoupil pěvecký sbor studentů Gymnázia Hlučín pod vedením Mgr. Hrabovského. Návštěvníků přišlo hodně, všechny přivítali starosta obce Mgr. Daniel Havlík a místostarostka
Ing. Alena Janošová. Starosta o letošním obecním vánočním stromu řekl, že tak jako v minulých letech, je to strom darovaný, letos od majitelky p. Lucie Kaniové z Hati. Byl vybrán
jako nejvhodnější ze šesti nabídek.
V 18 hodin vánoční strom posvětil ludgeřovický farář Mgr. Václav Koloničný, poté byl
strom rozsvícen a rozzářil se v plné své kráse (výzdobu stromu instalovala firma EL-EKO
p. Jana Ondruše). Návštěvníci si pak ještě dost dlouho užívali předvánoční atmosféry.
Celou tuto vydařenou akci dobře připravili zejména zaměstnanci obce, Technických služeb Ludgeřovice a ludgeřovičtí hasiči.
AV.

Mikuláš v areálu u chovatelů

Mikulášskou nadílku pořádalo 3. prosince 2017 ludgeřovické hnutí ANO, účastnilo se
jí přes 70 dětí, jejich rodiče a někteří prarodiče. Mikuláš i jeho družina byli impozantní,
Mikuláš i čert byli téměř dvoumetroví a vzbuzovali velký respekt. Vše dopadlo dobře, nikdo
nebyl odnesen do pekla, naopak všechny děti dostaly dárečky. Tato akce patří mezi již tradiční akce v naší obci, byla pečlivě připravená i dobře provedená.

AV.

Předvánoční jarmark v Charitním domově sv. Mikuláše

Tento jarmark je vždy rozmístěn po chodbách budovy charitního domova ve všech třech
podlažích a v přízemí, také v prostorách terapeutické dílny. Ve společenské místnosti se
mohou návštěvníci občerstvit. Prodejci nabízeli 7. prosince 2017 nejrůznější zboží s vánoční tématikou, výrobky svých klientů nabízela také terapeutická dílna. Návštěvníků přišlo
dost, akce už má v naší obci tradici. Jarmark je také zajímavým zpestřením dne pro klienty
charitního domova.
10
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AV.

Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše

Tento tradiční koncert pořádala 10. prosince 2017 obec Ludgeřovice a Nezávislí
– občané pro Ludgeřovice. Hráli a zpívali
studenti a pedagogové Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (Smíšený pěvecký sbor JKO,
Komorní orchestr JKO, sólisté – studenti
JKO). Koncert slovem provázel Mgr. Jaromír Javůrek, u nás především známý jako
ředitel mezinárodního hudebního festivalu
Janáčkův máj.
Dirigentem byl Ondřej Pastrňák, student
6. ročníku JKO, sbormistryní Mgr. Daniela
Střílková, Ph.D. (pedagog JKO).
Úvodem zněla krásná varhanní hudba Johanna Sebastiana Bacha v suverénním podání
studenta 6. ročníku JKO Vojtěcha Trubače. Mgr. Jaromír Javůrek k tomu dodal, že vynikající ludgeřovické varhany by bylo škoda při koncertě nepoužít. Program pokračoval díly
Adama Michny z Otradovic, Pavla Josefa Vejvanovského a Eduarda Marhuly.
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Byl to krásný koncert, posluchači byli nadšeni. Janáčkova konzervatoř v Ostravě opět
předvedla svou vysokou úroveň. Po koncertě se organizátoři, přední účinkující a významní
hosté sešli v jídelně základní školy k přátelskému posezení.

AV.

Kalendář akcí

5. 1. 2018	Výroční valná hromada SDH Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
6. 1. 2018
Obecní ples (sál Obecního domu)
9. 1. 2018	Tři králové v Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
10. 1. 2018 	Schůze uličního výboru Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
12. 1. 2018
1. kolo volby prezidenta ČR
13. 1. 2018
1. kolo volby prezidenta ČR
13. 1. 2018	Výroční valná hromada SDH Ludgeřovice
(prostory nad hasičskou zbrojnicí)
17. 1. 2018	Výroční schůze Klubu důchodců Ludgeřovice
(sál Obecního domu)
19. 1. 2018
Ples mladých (sál Obecního domu)
20. 1. 2018
Školní ples (sál Obecního domu)
21. 1. 2018
Dětský maškarní ples MŠ Hlučínská (sál Obecního domu)
23. 1. 2018	Výroční schůze Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
26. 1. 2018
příp. 2. kolo volby prezidenta ČR
27. 1. 2018
příp. 2. kolo volby prezidenta ČR
27. 1. 2018
Farní ples (sál Obecního domu)
2. 2. 2018
Ples firmy HP Trend (sál Obecního domu)
3. 2. 2018
Párty ples pro mladé (sál Obecního domu)
10. 2. 2018
Večírek Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
10. 2. 2018
Ples ČČK Vrablovec (Hostinec na Vrablovci)
11. 2. 2018
Dětský maškarní ples SRPDŠ (sál Obecního domu)
17. 2. 2018
Hasičský ples (sál Obecního domu)
20. 2. 2018	Maškarní rej Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
12
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Plesová sezóna
v Obecním domě v Ludgeřovicích
06. 01. 2018

Obecní ples

19. 01. 2018

Ples mladých
p. Thiel Nikolas, tel. 608 951 101

20. 01. 2018

Školní ples
SRPDŠ, Ing. Borek – tel. 776 661 580

21. 01. 2018

Dětský maškarní ples
MŠ Hlučínská

27. 01. 2018

Farní ples

02. 02. 2018

Ples firmy HP TREND
p. Strachotová – tel. 737 272 633

03. 02. 2018

Párty ples pro mladé
p. Machala – tel. 775 435 376

10. 02. 2018

Večírek
Klub důchodců Ludgeřovice

11. 02. 2018

Dětský maškarní ples
SRPDŠ

17. 02. 2018

Hasičský ples
p. Bielan – tel. 723 426 251

03. 03. 2018

Ples TJ Ludgeřovice
p. Kolenková – tel. 724 110 109, p. Šafarčík – tel. 602 533 373

21. 04. 2018

Jarní veselice ANO
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Klub nadaných žáků

Ve spolupráci s Mensou ČR jsme
na naší škole založili Klub nadaných
dětí, který funguje od října 2017.
Jeho účelem je podchytit skupinu
velmi nadaných dětí již v raném
věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Četnost schůzek je zpravidla jednou za
dva týdny a náplní jsou především
exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a deskové hry.
V rámci činností klubu již děti
absolvovaly odpoledne s chemickými pokusy, matematickými hrátkami, ale také dopolední exkurzi ve firmě LENA Hračky s.r.o. v Dolním Benešově.
Ceníme si nadání našich žáků – chceme je inspirovat a posouvat dále.

Mgr. Lucie Fojtíková

Akce školního parlamentu

Školní parlament při ZŠ Ludgeřovice připravil
na 31. října 2017 pro žáky 2. stupně program na
oslavu Halloweenu. Bohatý program začal rejem
masek, kdy každá třída měla dopředu vylosovanou
svou „příšerku“ a tematicky vyzdobila i svou třídu.
Bylo tak možno vstoupit do tajné laboratoře šíleného doktora a jeho Frankensteina, otevřela se upí-

rova hrobka, bylo možné zaslechnout
vytí zlověstného vlkodlaka, bloumání
nemrtvých zombie i chrastění kostlivců. Ohromilo i dýňové pole, duchařská
dílna nebo slet čarodějnic, zlověstných
klaunů nebo sraz svérázných skřítků.
Výuka byla protkána halloweenskými
tématy a na úplný závěr se soutěžilo
14
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v netradičních a tematicky laděných soutěžích. Celý vyšší stupeň si program velmi pochvaloval, za což patří dík především zástupcům školního parlamentu, kteří naplánovali a hlídali
svá stanoviště a pomohli také s vyhlášením vítězů.
Mgr. Jitka Šílová

Vyhodnocení soutěže

V areálu ČSCH v Ludgeřovicích se 18. – 19. listopadu 2017 konala výstava papoušků,
která je svým rozsahem vystavovaných druhů ojedinělá v našem regionu, o čemž svědčí
i mezinárodní účast chovatelů.
Děti vyzdobily svými obrázky areál chovatelů a nejkrásnější z nich byly odměněny sladkostí. Nejlépe se to podařilo na nižším stupni třídě 4. B. Z vyššího stupně největšího úspěchu zaznamenali žáci v 6. B.
Děkujeme pořadatelům za dobrou spolupráci, sladké odměny pro žáky a přejeme jim
hodně úspěchů.

Ing. Marie Plačková

SOUTĚŽ „PIšQworky“
V roce 2017 se naši deváťáci
zapojili do soutěže, která je určena pro střední školy a žáky z vyššího stupně základních škol.
Z výherců školního kola bylo
sestaveno družstvo, které hájilo
naše barvy 20. listopadu 2017 na
Mendelově gymnáziu v Opavě.
I když měli docela silné soupeře
ze středních škol, vedli si skvěle
a skončili na 5. místě.
Blahopřejeme.
Ing. Marie Plačková
15
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Česko – slovenský projekt
Záložka do knihy spojuje školy
Tajuplný svět knižních příběhů

Do tohoto projektu se už druhým rokem s radostí zapojujeme a vnímáme ho jako skvělou příležitost rozvíjet u dětí zájem o knihu, čtení a spolupráci. Zájem na naší škole byl ještě větší než
minulý rok. V letošním školním roce spolupracujeme se ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec. Výroba
záložek byla ideální do deštivých dnů, kdy jsme je
vytvářeli a četli si u toho tajuplné příběhy. Někteří
žáci použili při výrobě vlastní představivost, ostatní jsme inspirovali obrázky z knížek. Při předávání záložek jsme si se všemi zúčastněnými třídami
zazpívali písničky, zatančili, ukázali partnerskou
školu a vybrali jednu z krásných záložek. S partnerskou školou do budoucna plánujeme společné
setkání a spolupráci.

Úspěch ve školní lize házené

Mgr. Natálie Nevřelová

21. listopadu 2017 se uskutečnilo další kolo školní ligy házené
v Ostravě. Jako obvykle se hrálo
ve dvou kategoriích – mladší (3. +
4. třída) a starší (5. třída). V obou
kategoriích dokázali naši žáci
zvítězit, když si poradili se všemi
ostatními soupeři, kterými byli
ZŠ Nádražní, ZŠ Bohumínská
a ZŠ Hlučín – Rovniny. Všem
žákům patří velká gratulace, protože dvě 1. místa jsou samozřejmě krásným výsledkem.
Mgr. Petr Stočes

Fotosoutěž

Střední stavební škola a Asociace středoškolských klubů České republiky pořádali již
osmý ročník foto soutěže, která byla určena všem milovníkům fotografování. Letošním
tématem foto soutěže byla škola a studentský život vůbec. Do soutěže bylo zasláno 220
fotografií nejen ze školních lavic, ale také snímky ze studentského života, z volnočasových
aktivit, z výletů, z prázdnin apod.
16
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Václav Košák ze 7. B získal cenu
Asociace středoškolských klubů České
republiky a byl 27. listopadu 2017 na
slavnostním vyhlášení vítězů soutěže
oceněn věcnými cenami. Fotografie ze
soutěže budou v roce 2018 vystavovány
na různých místech Moravskoslezského
kraje.
Blahopřejeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci školy.
Ing. Marie Plačková

Soutěž Ministerstva obrany

Hana Kajzarová z 8. A obdržela cenu od Ministerstva
obrany za správné odpovědi ve vědomostní listopadové
soutěži 2017 týkající se problematiky přípravy občanů
k obraně státu.
Blahopřejeme.
Ing. Marie Plačková

Inspirativní setkání

Během listopadu v naší škole
proběhla podzimní inspirativní
setkání v rámci Google Education
Group, na kterém jsme předávali
své zkušenosti učitelům z Moravskoslezského kraje.
V první části jsme se věnovali
Dílně čtení s iPadem a Digitálnímu portfóliu žáků Seesaw. Akce se nám díky mnoha dotazům ze strany účastníků protáhla
až do pozdních odpoledních hodin, ale účastníci odcházeli s mnoha novými poznatky velmi
spokojeni. Workshopy vedly Mgr. Alena Rajnochová a Mgr. Jana Grzychová.
Druhé inspirativní odpoledne v rámci Google Education Group bylo v režii Mgr. Karla
Morice a věnovali jsme se testovacím aplikacím Socrative a Kahoot. Poté Mgr. Natálie Nevřelová představila aplikaci Apple Classroom a její praktické využití ve výuce. Jsme velice
rádi, že můžeme své zkušenosti předávat dále. My jsme Ludgeřovice!!!
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Den otevřených dveří v základní škole

Tak jako už řadu let, tak
i 30. listopadu 2017, tuto akci
v předvánočním čase připravili
dohromady učitelé, žáci a rodiče. Museli na přípravě pracovat
asi několik týdnů, aby vyrobili
tak velké množství nejrůznějších ozdobných, zejména
vánočních předmětů, napekli
všelijakého cukroví, připravili
a vyzdobili prostory, kde budou
své výrobky předvádět, ukazovat, nabízet. Museli také pro
předvedení nacvičit písničky,
ušít potřebné kostýmy. Připravili také sérii zajímavých fyzikálních pokusů, které žáci předvedli. Vše se podařilo, letošní den otevřených dveří byl od
rána do večera moc hezký a zajímavý. Zájem veřejnosti byl velký, žáci s chutí a elánem
nabízeli a prodávali své výrobky. Hezké bylo i vystoupení žáků, nejdříve s čertovskými a pak
vánočními písničkami. Nakonec v 17 hodin všichni vyšli před školu a tam rozsvítili vánoční
stromek. Myslím, že zejména učitelé si pak oddechli, mohli konstatovat „vše se podařilo
a naše škola se opět předvedla v tom nejlepším světle“.

AV.

Mladí nadšenci informačních technologií

Mladí nadšenci informačních technologií z 8. a 9. tříd z celého okresu se sešli 1. prosince 2017 na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě v IT workshopech.
Žáci, kteří už výborně zvládli základy práce s počítačem, získali tak nové dovednosti
v této oblasti a vyřešili náročné úkoly.
18
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Ing. Marie Plačková

Recitační soutěž v německém jazyce

V Šilheřovicích na zámku se uskutečnila 7. prosince 2017 recitační soutěž v německém
jazyce věnovaná dílu Josepha von Eichendorffa. Jsme pyšní, že ve dvou kategoriích se umístily na 3. místě žákyně naší školy (Julie Kadlecová ze 7. A a Simona Bebrová z 8. A), které
tímto úspěchem získaly i možnost zúčastnit se zájezdu do Vídně.
Blahopřejeme a děkujeme za vynikající výkon a skvělou reprezentaci naší školy v soutěži
s mezinárodní účastí.

Ing. Marie Plačková

Virtuální síť

8. prosince 2017 vystoupili na žákovském sympoziu „Nebezpečí virtuální sítě“ žáci naší
školy. Za své přínosné vystoupení byli oceněni power bankami.
Děkujeme Sofii Vídeňské z 8. A, Richardu Šulovi, Tereze Martiníkové, Kláře Partilové,
Báře Andělové, Kristýně Platzkové, Kristýně Stráníkové z 8. B za výbornou reprezentaci
naší školy.
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Ing. Marie Plačková a Mgr. Veronika Seidlová

KODU CUP ČESKO 2017

Jakub Černík z 9. A postoupil do národního kola soutěže KODU CUP ČESKO 2017
a reprezentoval nás a Moravskoslezský kraj
reprezentovat 21. prosince 2017 na Univerzitě
v Pardubicích. Srdečně blahopřejeme.
(Vzhledem k tomu, že Jakub bude soutěžit po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje, podělíme se
o výsledky v únorovém čísle.)

Ing. Marie Plačková

Cambridge Exams na naší škole

Základní škola se opět může pochlubit další úspěšnou akcí. V sobotu 9. prosince 2017 se u nás
konal historicky první ročník mezinárodních zkoušek Cambridge Exams z anglického jazyka
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pod záštitou British Council a Cambridge University. Tohoto kola se zúčastnili registrovaní
žáci ze 4., 6. a 8. ročníků. Prvotní nervozita se brzy rozplynula a ve škole zavládla dobrá nálada,
i když byla sobota. V přesně daných časových intervalech žáci absolvovali tři části zkoušky, kdy
se u ústní části prověřovaly znalosti komunikačních dovedností, u písemné pak jejich schopnost
porozumět slyšenému, ale i čtenému slovu v anglickém jazyce. Výsledky budou znát žáci v průběhu ledna až února 2018, kdy obdrží mezinárodně uznávaný certifikát.
Mgr. Jitka Šílová

SPOLKY
Výstava nejúspěšnějších poštovních holubů
v hlučínské oblasti

25. listopadu 2017 připravil spolek chovatelů
holubů z Darkoviček oblastní výstavu poštovních holubů v areálu ludgeřovických chovatelů. Na výstavě bylo celkem 120 holubů, kteří
se vraceli mezi prvními z letošních závodů, kdy
jich jsou stovky v autech odvezeny na místo
startu konkrétního závodu (150 až 1 000 km)
a tam jsou všichni najednou vypuštěni k návratu domů. Vystavováni byli i nejlépe vypadající
holubi, ale i ti musí mít absolvován určený počet
závodů, ve kterých byli úspěšní. Na výstavě byli i výborní holubi ludgeřovických chovatelů, např. p. Arnošta Vraníka nebo p. Jindřicha Svobody.
Spolky holubářů jsou velmi aktivní, jejich členové věnují svým holubům hodně péče,
času, peněz na krmení atd., ale je to pro ně zpravidla životní koníček, který se v rodinách
dědí i po několik generací.
AV.

Vítání zimy na Vrablovci

V sobotu 25. listopadu 2017 jsme po roce opět rozsvítili vánoční stromek na Vrablovci za hojné účasti občanů, členů Klubu důchodců z Vrablovce a dětí všech věkových kategorií. Děti
z vrablovecké mateřské školy se svými rodiči zhotovily ozdoby
na vánoční stromek. Připravená byla také výstavka adventní
a vánoční vazby a ručně vyrobené keramiky. Ke konzumaci
byly různé pochutiny, sladké a slané dobroty, které připravily
členky z SDH Vrablovec. Po setmění a hudebním vystoupení
bratrů Strachotových, kteří nám zahráli koledy, jsme rozsvítili
vánoční stromek a děti si vypustily balónky s přáníčky.
Všem děkuji za účast na této akci.
za SDH Vrablovec Marie Blokešová, starostka
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Výprava skautů po hornických stopách
se sv. Barborou

Poslední letošní výprava dne 2. prosince 2017 nás vedla po stopách
horníků a jejich patronky svaté Barborky, jejíž svátek slavíme 4. 12.
V hojném počtu (31 dětí a 6 vedoucích), v mrazu 3 °C, ale v naprostém bezvětří, jsme se ráno vydali na Landek, do areálu hornického
muzea. Jako první jsme po příjezdu absolvovali exkurzi do dolu, kterou pak střídala
další do muzea báňského záchranářství. Zde jsme se dozvěděli spoustu informací
a taky si vyzkoušeli, jak např. záchranáři trénují. Po prohlídkách jsme si rozdělali
oheň, vytáhli svačiny a termosky s čajem a pořádně se posilnili na další aktivity. Po
jídle se starší děti rozdělily do svých družinek a začaly plnit úkoly podle instrukcí.
Všichni si vyzkoušeli různé techniky záchrany lidského života a také si zkusili
z materiálů, které našli v okolí, udělat konstrukci podobnou ocelovým výztužím
v dole dle návrhu inženýra Heitzmanna. Naši nejmenší, tzv. Benjamínci, strávili
odpoledne hornickými i sněhovými aktivitami. Bobovalo se, hrála se „hoňka“ ve
sněžných uličkách, stavěly se těžní věže ze sněhu a větví, překládala se hromada
„uhlí“ z dolu přes několik překladišť až do vagónu, hrál se ledový fotbal a vymýšlela a dělala se spousta
dalších aktivit. Skauty
čekal nakonec s pomocí mapy výšlap na
landeckou rozhlednu.
Tam jsme společnou
hornickou modlitbou
ke sv. Barboře ukončili program výpravy. Benjamínci to samé absolvovali v menším měřítku po schodech nad petřkovickou Venuší. Po náročném a mrazivém dni
jsme se všichni v pořádku vrátili domů. Zdař Bůh!
• Nadále probíhá rekonstrukce prostor budoucí klubovny. V únoru 2018 snad
již bude vše hotovo. Všem přispěvatelům na tento projekt ze srdce děkujeme
(https://www.darujme.cz/projekt/1200562).
• V neděli 17. 12. 2017 jsme při mši svaté v 10:00 hodin slavnostně přinesli Betlémské světlo do našeho ludgeřovického kostela,
kde bylo k dispozici všem zájemcům.
• Dne 22. 12. 2017 se uskutečnil, za účasti delegátů okresní
rady Junáka, zakládající sněm nového samostatného skautského střediska Ludgeřovice, dále vedeného pod oficiálním názvem Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice, z.s. (www.skautludgerovice.cz).
Bc. Marek Schneider
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Mikuláš v Klubu důchodců Ludgeřovice

9. prosince 2017 si ludgeřovičtí důchodci čekání na Mikuláše v sále Obecního domu
zpestřovali konzumací dobrot ze svépomocného bufetu a také poslechem hudby vrablovecké
skupiny ARENA, ale i tancem. V 18 hodin přišel mezi 150 členů klubu důchodců Mikuláš
s doprovodem dvou krásných andělíčků a jednoho ošklivého čerta. Čert se sice snažil strašit,
ale senioři se jaksi nebáli. Andělíčci rozdávali dárkové balíčky připravené výborem klubu.
Po necelé půlhodině už měl v sále každý svůj mikulášský dárek, Mikuláš a členové jeho
družiny naposled důchodcům zamávali a odešli na další štaci. Večer pokračoval dobrou večeří z restaurace pana Myslivce a samozřejmě opět přišel na řadu tanec. Domů se účastníci
rozcházeli po 21. hodině.
Celá akce byla výborem klubu dobře připravená, všichni byli spokojeni. Byl to příjemný
večer v klubu důchodců.

AV.

Mikuláš v Klubu důchodců Vrablovec

Tak jako vloni, tak i letos, navštívil náš klub Mikuláš. Všichni se už na něj těšili a nejvíc pak na rozdělování dárků. Přišli mezi nás také s Mikuláškem z MěÚ Hlučín pan starosta Mgr. Pavel Paschek, paní místostarostka Blanka Kotrlová a za komunitní plánování
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Ing. Tereza Šimánková a popřáli nám všem krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví
do nového roku. Po krátké schůzce nastalo malé pohoštění. Zazpívali jsme si u harmoniky
koledy a nastala veselá atmosféra.
Eva Vojevodová, předsedkyně KD Vrablovec

Statistiky výjezdové činnosti hasičů v roce 2017
JSDH Ludgeřovice opět bilancuje svou výjezdovou aktivitu loňského roku.

Tak jako předešlá léta, jednotka závěrem roku přináší
přehled své zásahové činnosti.
Mimo ni se samozřejmě členové zapojovali do kulturních
i společenských akcí v obci
i mimo ni. Možná si nás pamatujete z kácení máje, plesu,
či vánočního stromu. Možná
vzpomenete, kdo dlouhá léta
asistuje při zapalování hranice při pálení čarodějnic. Loni
hasiči také aktivně uklízeli koryto potoka v rámci Dne země.
Opět pořádali soutěže pro malé
i velké. Prezentovali techniku
ve školkách, pravidelně se starali o svěřené prostředky.
Jednotka hasičů je stejně, jako např. městská policie, zřízena obcí. Členové uzavřeli s obcí
smlouvy, kde se zavázali toto členství naplňovat. Pomáhat druhým. Jak si loni ale vedli? Je
třeba říci, že zhruba před rokem k nám zavítal nový požární vůz – cisterna Tatra. Od té
doby začalo ihned období půstu – zřejmě dobrá hasičská prevence. Jak jinak si vysvětlit, že
loňský rok byl, co se týče zásahové činnosti, velice podprůměrný. Laicky řečeno, zasahovalo
se všude v okolí, kromě naší obce.
Již nějaký ten pátek také rozlišujeme tzv. akutní a neemergentní události. Celkem jich
pak k 7. 12. 2017 evidujeme 21. Osm akutních a třináct neakutních, kdy není něco bezprostředně ohroženo.
Oproti předešlým rokům se jedná o výrazný propad co se týká akutních zásahů:
r. 2017 – 8 zásahů, r. 2016 – 27, r. 2015 – 16, r. 2014 – 20 zásahů.
Neakutní události (výjezdy např. na hmyz, požární asistence, neakutní čerpání apod.)
pak zůstaly zhruba shodné:
r. 2017 – 13 zásahů, r. 2016 – 14, r. 2015 – 24, r. 2014 – 20 zásahů.
Nejzajímavější zásahy uplynulého roku 2017:
10. května
ráno začal hořet osobní automobil u církevní školky,
26. května
v noci jednotka na ul. Lípové snášela pacienta z rodinného domu,
2. června
jednotka vyjela k požáru stodoly do Šilheřovic,
12. června
v noci hasiči snesli do sanity pacienta na ul. Vrablovecká,
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1. srpna
8. srpna
5. října
16. listopadu

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

žně v Markvartovicích gradovaly požárem pole,
jednotka byla vyslána do Šilheřovic, ohlášen byl kouř z lesa,
foukalo, spadl strom na frekventované nové Hlučínské,
večer byl ohlášen požár sazí v komíně, ul. Na Mokřinách.

Loňský rok tedy patřil k těm méně rizikovým. Náš zásah nebyl nutný tak, jak tomu bylo
v letech předešlých. Na jednu stranu tak klesly výdaje na provoz jednotky a roční celkové
hodnoty uchráněného majetku, ovšem na stranu druhou se muselo hodně školit, aby členové
nevyšli ze cviku. Ale lépe pětkrát cvičit, než jednou zasahovat někde, kde jde o životy či
majetek.
I v tom roce letošním přejeme všem našim spoluobčanům, aby nás potřebovali co nejméně.
Ing. David Lange, hasiči obce Ludgeřovice

ZAJÍMAVOSTI
Muzeum Hlučínska zve k návštěvě výstav

Unikátní betlémy
Muzeum Hlučínska připravilo prezentaci dvou vyřezávaných betlémů z dílen známých řezbářů Horsta Benka
a Gerharda Jandy. Betlémy nepatří k nejmenším, společně
zabírají celou místnost a jsou zajímavé zejména tím, že je
autoři zasadili do hlučínských reálií. Zatímco Hlučínský
betlém v duchu svého jména zobrazuje na pozadí vyřezávané panorama města Hlučína, pak Slezský betlém odkazuje
ke Kravařím, kde byl vyřezán. Prostředí vzniku obou betlémů se promítlo i do vypodobnění některých postaviček,
mezi nimiž je možno najít například historické osobnosti
jako byl sochař Johannes Janda nebo malíř Johannes Bochenek, ale i osoby ze současnosti či nedávné minulosti. Zejména pamětníkům tak neujdou postavy kravařského děkana,
kostelníka Vincka, hlučínské spisovatelky Jany Schlossarkové, či potulných žebráků Aloise
a Janka.
Život aristokratických dětí
Po dvou stech letech se na hlučínském zámku opět usídlila aristokracie. A nejen tak ledajaká. Z celého království
sem přijely hračky šlechtických dětí, aby mohly být prezentovány na výstavě o výchově a vzdělávání urozených dětí od
jejich narození až po dospělost. Už v raném věku se odlišoval svět chlapců a dívek jak při hře, tak při výuce a dalších
činnostech. Nároky na vzdělání byly vysoké, právě tak jako
na budování morálních a náboženských hodnot. Exponáty,
které jsou na výstavě k vidění, jsou zcela autentické a často
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velmi vzácné. Návštěvníci uvidí technické hračky z přelomu 19. a 20. století, historické
učební pomůcky a sportovní potřeby, puzzle z roku 1880 nebo naučné a vzdělávací stolní
hry. Dívky jistě zaujmou malé porcelánové servisy i celé kuchyňky. Zajímavé pro současné
děti bude zjištění, že bohaté děti byly často velmi přísně vedeny a pamlsky dostávaly jen
občas a za odměnu. Zcela běžně se domluvily několika jazyky, a ještě zvládaly společenské
chování.
Obě výstavy jsou na hlučínském zámku k vidění do 4. 2. 2018.

Z kroniky obce za rok 1988

Dění ve světě bylo hodně zajímavé. Nový generální tajemník KSSS Gorbačov výrazně změnil politiku SSSR a dohodnul se s americkým prezidentem Reaganem na
výrazném omezení strategických jaderných zbraní, studená válka začala polevovat.
V samotném SSSR nastoupili cestu zásadní hospodářské reformy. Byla vyhlášena
prohibice ve snaze omezit mimořádně rozbujelý alkoholismus. Reformy však tvrdě
narážely na vedoucí stranické funkcionáře po celém SSSR. Hospodářská situace Sovětského svazu se nepřestala zhoršovat. Pokusy o rozsáhlou reformu řízení hospodářství v SSSR vylekala komunistické pohlaváry v ostatních zemích „socialistického
tábora“, kteří se právem obávali o své postavení. Sice mluvili o potřebě reforem, ale
přistupovali k nim většinou jen „na papíře“.
Rok 1988 byl v Československu hodně bouřlivý. Přibývalo protestních demonstrací proti režimu, proti kterým Veřejná bezpečnost tvrdě zasahovala:
25. března se v Bratislavě konala několikatisícová tzv. svíčková demonstrace za
náboženskou svobodu. VB zakročila obušky a vodními děly.
26. dubna zemřel ve vězení v Hradci Králové po dlouhých brutálních výsleších
politický vězeň, 35 letý Pavel Wonka. Na pohřeb přišlo 2 000 lidí včetně představitelů Charty 77.
17. června jednal ÚV KSČ o řešení zoufalého nedostatku toaletního papíru. Protesty obyvatel donutily urychleně nakoupit velké množství za nedostatkové devízy
z Rakouska a Číny.
21. srpna byla na Václavském náměstí velká protestní demonstrace za zrušení cenzury, za odchod sovětských vojsk z ČSSR, za svobodné volby a dodržování lidských
práv. Tvrdě zakročila VB, zadržela přes 100 lidí, 13 obvinila.
10. října narůstající hospodářské problémy donutily federální vládu Lubomíra
Štrougala k odstoupení, nahradila ji vláda Ladislava Adamce, ubylo ministerstev, ve
vládě však zůstaly stejné tváře.
28. října velká protestní demonstrace na Václavském náměstí, tvrdě zakročila VB,
použila pendreky, vodní děla, obrněné transportéry a psy. 133 účastníků zadrženo,
29 obviněno.
8. a 9. prosince byl v ČSSR na návštěvě francouzský prezident François Mitterrand. K velké nelibosti „strany a vlády“ se sešel se zástupci Charty 77 a dalších opozičních sdružení v čele s Václavem Havlem.
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10. prosince v Praze na Škroupově náměstí demonstrace asi 3 000 účastníků ke
Dni lidských práv, kterou si nedovolila „strana a vláda“ zakázat. Hymnu zazpívala
zakázaná Marta Kubišová, promluvil Václav Havel. Účastnící odhlasovali resoluci
požadující propuštění politických vězňů.
Bylo zřejmé, že situace spěje v naší republice k nějaké společenské změně.
Zde je šikmým písmem uveden doslovný opis vybraných částí kroniky obce Ludgeřovice za rok 1988, doplněný komentáři svislým písmem:
V roce 1988 jsme si připomenuli pro nás nejdůležitější událost v historii naší země –
konec třistaleté poroby a vznik samostatného československého státu v roce 1918. Náš kraj
– hlučínské Slezsko – však získal svobodu až o 2 roky později 4. 2. 1920 po Versailleské
mírové smlouvě.
Rok 1988 znamená pro všechny země socialistického tábora prosazování přestavby do
všech oblastí národního hospodářství, znamená také reformu politického systému, nastolení
demokracie a sociální spravedlnosti.
K nejvýznamnějším událostem ve světě patřilo 4. a 5. setkání na nejvyšší úrovni Ronalda Reagana a Michaila Gorbačova. Začátek rozhovorů byl v Ženevě v roce 1985,
v roce 1986 Reykjavík, v roce 1987 Washington. V květnu 1988 se sešli v Moskvě, aby si
předali ratifikační listiny o likvidaci sovětských a amerických raket středního doletu. Byla
to první odzbrojovací smlouva mezi SSSR a USA. Další setkání v prosinci v New Yorku se
opět konalo v duchu mírových dohod a návrhu Michaila Gorbačova o snížení vojsk RVHP.
Dalším nejbližším cílem je smlouva o 50 % snížení počtu strategických útočných zbraní, což
je jedna etapa z programu generálního tajemníka ÚV KSSS – zbavit svět všech jaderných
zbraní.
Schůzka v New Yorku však byla, bohužel, předčasně přerušena pro ničivé zemětřesení,
které 7. 12. 1988 postihlo severní Arménii. Tato živelní katastrofa si vyžádala 25 000
lidských životů a sjednotila solidaritu celého světa na pomoc arménskému lidu.
Pro mezinárodní vztahy znamená rok 1988 velkou kvalitativní změnu. Koncem října
navštívil západoněmecký kancléř Helmut Kohl Michaila Gorbačova v Moskvě. Předseda
bonnské vlády přijel do Moskvy krátce po rakouském kancléři a italském premiérovi. „Ledy
se pohnuly“.
41. prezidentem USA byl zvolen 8. 11. 1988 George Bush, který se ujal vlády v Bílém
domě 20. 1. 1989.
V srpnu došlo v Súdánu k obrovské živelní katastrofě. Po třináctihodinovém lijáku se
Nil vylil z břehů a zatopil celý úrodný pruh země podél Nilu, miliony lidí přišly o možnost
obživy.
Události v obci:
16. 2. 1988 obdržela ZO ČSČK v Ludgeřovicích stříbrnou plaketu „Vzorná ČSČK
II. stupně“.
23. 2. 1988 ZO ČSČK v Ludgeřovicích – Vrablovci obdržela zlatou plaketu „Vzorná
ČSČK“.
1. 5. 1988 se uskutečnil prvomájový průvod, kterého se zúčastnili občané Ludgeřovic,
Markvartovic a Šilheřovic.
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9. 5. 1988 proběhlo ve Společenském domě v Ludgeřovicích slavnostní zasedání NV.
V květnu 1988 uspořádala TJ Ludgeřovice „Pochod za zdravím“. Převážná část trasy
vedla šilheřovickým pralesem.
V květnu 1988 se uskutečnila v tělocvičně ZŠ zdařilá akademie, na které se představila
převážná část žáků ZŠ.
1. 8. 1988 oslavily 20 let trvání Drobné provozovny MNV.
9. 10. 1988 se uskutečnil 5. ročník „Ludgeřovické dvacítky“ za účasti 75 běžců.
6. 11. 1988 prošel Ludgeřovicemi lampionový průvod k zahájení Měsíce československosovětského přátelství.
Ludgeřovice jsou samostatnou střediskovou obcí, která měla k 1. 8. 1988 4 495 obyvatel
a k 31. 12. 1988 4 584 obyvatel.
V čele obce je předseda MNV Ing. Alfréd Lokaj, tajemnicí MNV je Anežka Robenková.
Pro zvládnutí náročných požadavků masově politické práce má MNV dobré předpoklady.
Od voleb v roce 1986 nedošlo ke změnám ve složení místního národního výboru. Plénum
tvořilo 88 poslanců MNV, rada MNV byla 11 členná. V roce 1988 pracovaly u národního výboru tyto komise: finanční a plánovací, výstavby, místního hospodářství, pro byty
a dopravu, sociální a zdravotní, školská a kulturní, pro ochranu veřejného pořádku, pro
obchod a cestovní ruch, pro mládež a tělovýchovu, pro životní prostředí. Dále pracovaly
správní komise, a to komise pro projednávání přestupků, komise pro rodinu a děti, Sbor pro
občanské záležitosti, výbor lidové kontroly.
V letošním roce byla práce KSČ a jejího ÚV charakterizována zvýšeným úsilím ve zpracování materiálů na zasedáních ÚV k problematice přestavby hospodářského mechanizmu,
demokratizace, aktivizace a dalších zásadních problémů současného vývoje u nás ve všech
oborech činnosti.
Tento způsob „práce“ vesnických organizací KSČ byl typický. Jimi zpracované
materiály obsahovaly zejména opisy úvodníků Rudého práva a materiálů z OV KSČ,
což vydávaly za „rozpracování úkolů strany na místní podmínky“.
Funkci předsedy VO KSČ zastával Ing. Jiří Slivka, výbor byl sedmičlenný. Členské
schůze se konaly pravidelně jednou za měsíc v zasedací místnosti národního výboru. Schůze
výboru byly svolávány jednou za 14 dnů.
Stranická organizace zabezpečovala důsledně na členských schůzích, na výborových
schůzích a na veřejných schůzích řešení problematiky národních výborů a informovanosti
o přijatých a zabezpečených opatřeních. Tyto úkoly organizace zabezpečovala v oblasti práce s místním výborem Národní fronty, Jednotným kulturním střediskem, Jednotným plánem kulturně výchovné činnosti, masově politickou prací u příležitosti různých politických
nebo jiných výročí. V samotné organizaci se tyto úkoly realizovaly ve stranické výchově.
Je však třeba se zamyslet nad další činností stranických organizací v místě a posoudit, zda
úkoly, kladené na VO, jsou realizovatelné. Základní členové VO jsou převážně starobní
důchodci nad 60 let, invalidní důchodci, ženy v domácnosti a minimum pracovníků v aktivním věku. Naše organizace má následující strukturu: starobní důchodci – 20, invalidní
důchodci – 4, aktivní pracující – 3, ženy v domácnosti – 4. Věk nad 70 let – 3, 60 – 70 let
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– 14, 50 – 60 let – 10, do 50 let – 4. Celkem 31 členů VO. Registrovaných členů je v naší
obci 254, což je vysoké číslo. Zapojit tyto členy do aktivní práce v rámci VO je neřešitelný
problém, dokud v centru nepřijmou opatření k registraci v místě bydliště. Další možnost
zkvalitnění členské základny by byla ve sloučení se školskou organizací na ZŠ. Ani v tom
však VO KSČ neuspěla.
V rámci místního výboru Národní fronty pracovala v naší obci i Československá strana
lidová, jejímž předsedou byl Bernard Košák. Nebyla však příliš aktivní a její členové se
zapojovali do života obce spíše jako členové jiných organizací NF.
Místní výbor Národní fronty koordinuje činnost všech společenských organizací, zabezpečuje plnění volebního programu NF, podílí se na plnění Jednotného plánu kulturně
výchovné a zájmové činnosti. Místní výbor Národní fronty byl složen ze zástupců všech
společenských organizací působících v naší obci. Předsedou byl Josef Konečný, předsednictvo
má 6 členů – Josef Konečný, Anežka Robenková, Dagmar Seidlová, Marcela Košáková,
Marie Gorná, Irma Važíková. Plénum NF má 17 členů.
Plnění volebního programu a akce Z:
Akce volebního programu na volební období 1986 – 1991 byly každoročně zahrnuty do
celoobecního závazku. Do závazku byly zahrnuty nejen investiční akce, ale také stavby
a úpravy sloužící k dalšímu zvelebení obce.
V investiční akci Z byla prováděna rekonstrukce a přístavba Společenského domu.
Stavba byla zcela stavebně ukončena, byly provedeny terénní úpravy kolem budovy, byla
ukončena dodávka el. zařízení topného systému včetně úprav rozvaděče. Bylo instalováno
zařízení pro akumulátorovou stanici včetně nouzového osvětlení. Dyhor Ostrava začal
s obkládáním stěn a výčepního pultu v banketní místnosti.
Vodovod 6. stavba – toto byla poslední a tím konečná etapa položení vodovodní sítě
v obci. V této etapě byl dokončen vodovod na Vrablovci, u Vrabloveckého mostu a v ulici
Nad Plynárnou. SMVaK Hlučín provedly výměnu vodovodního potrubí U Rybníků.
Byly zahájeny stavební práce na budově, ve které bude umístěna pošta a spořitelna.
Celkový náklad na přestavbu činí 526 tisíc Kčs s termínem dokončení prosinec 1989.
K výstavbě nákupního střediska v Ludgeřovicích se zahájením stavby v roce 1989 byly
provedeny přípravné práce a zpracována projekční připravenost. Projektový úkol nákupního střediska je zpracován a byl projednán se všemi ke schválení nutnými partnery. Po
dodání PÚ elektrocentra bude nutno zajistit jeho schválení. Další podmínkou je zajištění
zemního plynu až k plánovanému nákupnímu středisku a výkup pozemku.
Už koncem roku 1988 bylo jasné, že se zahájení výstavby nákupního střediska
nemůže v roce 1989 stihnout.
Neinvestiční akcí Z je rozšíření plynofikace obce. Proto bylo přikročeno k rozšíření stávajícího řádu po ulici Hlučínské směrem na Hlučín. Po schválení v komisi výstavby byla
provedena změna proti projektu a to tak, že plyn byl veden přes pozemek MNV – mateřská
škola na ulici U školky a dále po ulici Horní a Lípové. Změna proti projektu byla provedena
proto, aby se předešlo možným komplikacím u zastávky DPMO, na křižovatce ulic Hlučínská a Lípová, kde by vznikly problémy s plynovým potrubím JS 300. Další rozšiřování
plynofikace bude prováděno etapově, pokud budou u ONV zajištěny finanční prostředky.
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Jelikož jsme v letošním roce neobdrželi finanční prostředky na regulaci místního potoka,
byla upravena pouze část potoka v délce 40 bm na ulici U můstku. Akce byla provedena
dodavatelsky Zemědělským stavebním sdružením v Opavě.
Poslední akcí je TVRD, v jejímž rámci byla zajišťována příprava stavebních lokalit
v obci. V letošním roce byla provedena TVRD u Vrabloveckého mostu, v ulici Nad Plynárnou a Budovatelské.
TVRD je pravděpodobně „Typová výstavba rodinných domků“.
Ochrana a tvorba životního prostředí:
Ve zlepšování životního prostředí se v naší obci podařilo udělat největší kus práce v jarním období. Při ulici Hlučínská je velmi pěkný zelený pás. O pěkně upravená prostranství
před prodejnami se starají zaměstnanci. Občané udržují pořádek před svými rodinnými
domky, pořádek před veřejnými budovami zajišťují členové NF na jarních a podzimních
brigádách, rodiče pomáhají při úpravách okolí v mateřských školách.
Členové komise pro ochranu a tvorbu životního prostředí zjistili velký počet černých
skládek nejen v okrajových částech obce, ale i v samotné zástavbě. MNV v Ludgeřovicích
bude nucen přijmout přísnější opatření, aby se tato situace zlepšila.
Problémem životního prostředí dětí v naší obci je nedostatek sportovišť.
Je ještě mnoho věcí, které by se v naší obci měly udělat. Komise pro rozvoj a ochranu
životního prostředí se v budoucnu zaměří více na ochranu zemědělského půdního fondu,
vod, přírody a lesů.
Doprava:
Hlučínskou a Markvartovickou ulici má ve správě Okresní správa silnic. Ostatní komunikace v celkové délce 18 km včetně Vrablovecké ulice má ve správě Místní národní výbor
v Ludgeřovicích. Celoročně pečoval o údržbu cest a v zimních měsících zajišťoval odklízení
sněhu z cest a chodníků. Chodníky u hlavní silnice byly též ve správě národního výboru.
V jarních a podzimních směnách upravovali zelené pásy podél cest naši občané brigádnicky
a bez nároku na odměnu.
Více než 90 % pracujících dojíždělo do zaměstnání do ostravských závodů. Zbývající
malé množství pracovalo v Sigmě Dolní Benešov nebo v opavských závodech. Pracující
byli dopravováni do zaměstnání autobusy Dopravního podniku města Ostravy linkou č.
56. Doprava nebyla dobře zajišťována. Kritické připomínky k dopravě měli občané na
všech veřejných schůzích, plenárních zasedáních i na schůzích občanských výborů. Autobusy
ve špičkách nestačily pojmout všechny cestující, některé spoje vynechávaly, ráno přijížděly autobusy přeplněné již z Hlučína, takže místní občany již nebraly. Státní autobusy
ČSAD, které obcí projížděly, odmítaly přepravit naše občany, ČSAD to zdůvodňovala
tím, že naše obec je napojena na městskou dopravu města Ostravy.
Výstavba nové komunikace budovaná v trase bývalé tramvajové dopravy je určena pro
trolejbusovou dopravu. Stavba nové silnice neprobíhá podle plánu. V roce 1987 byla dána
do provozu část silnice z Ludgeřovic od kostela do Hlučína, ale další etapa má značné
zpoždění a ani v roce 1988 nebyla dokončena ta část, která podle plánu měla být v provozu
již v roce 1987.
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Problémy naší obce:
Současná a příští léta kladou velký důraz na ekologii, zlepšování životního prostředí.
Statistické údaje našeho státu jsou ve srovnání s ostatními státy světa alarmující. Úmrtnost
na srdeční a mozkové příhody je značná, průměrný věk občanů v ČSSR je daleko nižší než
v ostatních státech.
Podle posledních zpráv je ovzduší v naší obci silně zamořováno ostravskými podniky,
zejména chemickými závody v Mariánských Horách a Přívoze. Nemalou měrou k tomu
přispívá i lokální topení našich občanů méně hodnotnými palivy s vyšším obsahem síry.
Bylo by nutné urychleně řešit plynofikaci obce.
Další oblastí znečišťování je zanášení potoka splaškovými a fekálními vodami. Byl
prověřen stav vody v potoce na dusičnany a bylo zjištěno, že nejvyšší možná přípustná
hodnota je překračována více jak stonásobně.
Černé skládky nejen, že narušují vzhled obce, ale jsou místem koncentrace hmyzu, hlodavců a znečišťují spodní vody těžkými kovy. Musí dojít k tvrdému postihu při porušování
zákazu odvozu smetí na tyto skládky.
Výdejna základních léků, která byla na základě připomínek hlavně starších občanů,
neplní svůj účel. Taktéž počty pacientů na jednoho ošetřujícího lékaře překračuje celostátní
průměr. Mnoho stížností je na nedostatky v odborném ošetření na poliklinice v Hlučíně,
která nestačí na tuto spádovou oblast a čekací doby na přijetí jsou velmi dlouhé – hlavně na
oddělení neurologie a ortopedie. Touto situací by se měly zabývat odpovědné orgány.
Další kritizovanou oblastí jsou spoje. Na instalaci telefonního přístroje do soukromého
bytu se čeká až 10 let. Zabezpečování prodeje deníků, týdeníků i dalších časopisů je značně
pod úrovní poptávky.
Telefonní síť byla tehdy v Československu snad nejzaostalejší v Evropě. Velká většina občanů musela při potřebě telefonovat zajít na poštu, kde si u okénka hovor objednala a čekala na spojení. U meziměstských hovorů to často trvalo několik hodin,
než se z okénka ozvalo třeba „ta Praha do trojky“. Žadatel o hovor zvednul sluchátko
v kabině číslo 3 (na velkých poštách bylo až 10 kabin), do hovoru mu pak několikrát vstoupila spojovatelka z některé telefonní ústředny na trase spojení s dotazem
„mluvíte?“ a když člověk briskně neodpověděl „mluvíme“, bylo mu spojení ukončeno.
Nakonec se účastník vrátil k okénku, kde hovor zaplatil.
Zapsala kronikářka Soňa Smetanová.
Nová kronikářka obce Soňa Smetanová, důchodkyně, původně učitelka základní školy, vystřídala dlouholetého kronikáře Josefa Baránka. Její zápis má 44 ručně
psaných stran, z toho asi 30 stran je popis činnosti MNV, společenských organizací,
oslav různých výročí a komunistických svátků, čili jakési seznámení nové kronikářky
s těmito oblastmi života obce. Kronikářka se v další části pokouší i o kritické pohledy, vesměs se však omezuje jen na komunální kritiku drobných nešvarů, protože
kritizovat „stranu a vládu“ bylo nežádoucí.
AV.
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INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – prosinec 2017
Alžběta Bednaříková
Hildegarda Gorná
Erna Kupcová
Adéla Bartusková
Marta Vítková
Helmut Schmied
Štěpánka Vichová
Kristina Caderová
Marie Strachotová

92 let
90 let
90 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

OZNÁMENÍ
Ve středu 10. 01. 2018 v 17:30 hod. se koná ve Společenském domě na Vrablovci
veřejná schůze Uličního výboru Vrablovec.

Termíny svozů vytříděných plastových obalů v r. 2018

Svozy vytříděných plastových obalů se na území naší obce mimo ul. Vrablovec a ul. Bezová v r. 2018 uskuteční v těchto termínech:
27. 01. 2018, 24. 02. 2018, 31. 03. 2018, 28. 04. 2018, 26. 05. 2018, 30. 06. 2018,
28. 07. 2018, 25. 08. 2018, 29. 09. 2018, 27. 10. 2018, 24. 11. 2018, 29. 12. 2018.

Termíny svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů
v obci Ludgeřovice v r. 2018

Níže uvedené termíny pro bezplatné odevzdání velkoobjemového a nebezpečného
odpadu vyprodukovaného na území obce Ludgeřovice, budou moci pro likvidaci odpadů využít pouze občané s trvalým bydlištěm v obci Ludgeřovice. (Na požádání pra32
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covníka svozové firmy při odevzdávání odpadů svůj trvalý pobyt prokážou příslušným
platným dokladem).
Tyto svozy slouží pouze k likvidaci velkoobjemových a nebezpečných odpadů produkovaných provozem domácností. Stavební odpady a odpady mající původ produkce
podnikatelskou činností zde odevzdat nebude možné.
Sobota 21. 04. 2018
Parkoviště u Obecního úřadu Ludgeřovice	  8:00 hod. – 11:00 hod.
Prostranství u rybníka č. 5 (pod Finskými domky)
12:00 hod. – 15:00 hod.
Sobota 28. 07. 2018
Na Návsi – u vrby	  8:00 hod. – 11:00 hod.
Prostranství u rybníka č. 5 (pod Finskými domky)
12:00 hod. – 15:00 hod.
Sobota 13. 10. 2018
Parkoviště u Hostince na Vrablovci	  8:00 hod. – 11:00 hod.
Parkoviště u Obecního úřadu Ludgeřovice
12:00 hod. – 15:00 hod.
Jiří Olšák, vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a údržby obce

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2018

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK Ostrava a.s. byla v souladu s platnou legislativou schválena nová cena vodného s účinností od 1. ledna 2018 takto:
Voda pitná (vodné)

37,08 Kč/m 3 (bez DPH)
42,64 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

Nová cena bude uplatněna vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po
1. lednu 2018, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce

Ohlédnutí za rokem 2017

Rok 2017 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět rokem plným akcí, aktivit a projektů směřujících k rozvoji
a propagaci regionu.
Ve 26. roce své existence se sdružení podílelo a podpořilo řadu kulturních a společenských akcí. Začátek
února byl tradičně spojen s Bálem Hlučínska, který proběhl v Kravařích. Na Městském úřadě v Hlučíně přijalo
v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 29 pedagogů z Hlučínska. Druhá červencová
neděle patřila opět Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci kterého se na
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Mírovém náměstí v Hlučíně již podeváté představily folklorní a taneční soubory
a kapely z celého Hlučínska. Podzim pak proběhl ve znamení duchovní hudby, kdy
sdružení již tradičně podpořilo setkání a přehlídku schol a chrámových sborů. Organizace Setkání schol regionu Hlučínska se letos ujala obec Hněvošice, Setkání
chrámových sborů regionu Hlučínska proběhlo v Hati.
I v roce 2017 podpořilo sdružení akci „Darujte krev se starosty Hlučínska“, které
se zúčastnilo několik desítek občanů nejen z Hlučínska.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace. Z Moravskoslezského kraje obdrželo v roce 2017
hned 3 finanční podpory, a to na realizaci
projektů „Manažer regionu Hlučínska“ (doplatek dotace ve výši 20 000 Kč), „Festival
kultury a hlučínských řemesel 2017“ (dotace
ve výši 86 578,45 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska II“ (zálohová dotace ve výši
80 000 Kč).
V roce 2017 byla zahájena realizace projektu „ Jak na výuku EV VO
na Hlučínsku?“, v rámci kterého sdružení připravuje
vydání metodických materiálů a pracovních listů pro účely výuky přírodovědných
předmětů na základních školách v regionu. Projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí České republiky a výše dotace může dosáhnout až
843 020 Kč.

V realizaci projektů plánuje sdružení pokračovat i v roce 2018. Ve spolupráci
s polskými gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie probíhala vloni
intenzivní příprava projektu „ Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“, jehož realizace je zahájena v lednu 2018. V rámci projektu dojde
ke komplexnímu zmapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním regionu,
které pak bude podkladem pro jejich likvidaci. Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká
republika – Polsko. Sdružení může na projekt získat dotaci až ve výši 18 520,72
Eur.
Sdružení obcí Hlučínska nezapomnělo ani na nejmladší obyvatele našeho regionu. Starostové a starostky proto podpořili projekt, v rámci kterého vznikla regionální omalovánka s motivy ze všech členských a spolupracujících obcí a měst
regionu.
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Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí a měst, spolků a občanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo na
internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2018 a děkuje všem
starostům a starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím
souborů, občanům, spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří
se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci regionu.

Připravované projekty

Sdružení obcí Hlučínska plánuje realizaci dalších projektů také v příštím roce. Ve spolupráci s polskými partnery
– gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice byly podány 2 žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

Začátkem roku 2018 by měl být zahájen projekt „Hledání ztraceného času“,
v rámci kterého proběhnou např. fotografické workshopy pro zájemce z řad amatérských fotografů, výstavy historických i současných fotografií z regionu nebo
tvorba česko-polského kalendáře.
Sdružení obcí Hlučínska dále plánuje vytvořit nové propagační materiály. Jejich příprava by měla být zahájena na podzim roku 2018 tak, aby byly připraveny
na turistickou sezónu 2019. Pokud bude projekt „Hlučínsko a polské gminy se
představují“ finančně podpořen dotací, můžete se těšit také např. na letní soutěž
zaměřenou na poznávání regionu.
Sdružení využívá k získání financí také dotační tituly vyhlášené Moravskoslezským krajem. Z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2018 bude sdružení žádat o dotaci na
práci projektového manažera.
Letos proběhne již 10. ročník Festivalu
kultury a hlučínských řemesel, a to v neděli
8. července na Mírovém náměstí v Hlučíně.
O dotaci na festival má Sdružení obcí Hlučínska zažádáno v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018.
Mgr. Lenka Osmančíková
referentka Sdružení obcí Hlučínska
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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 15. 2. 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. Vítězný zájemce bude ten, kdo učiní nejvyšší nabídku. Vyhodnocení
provede komise složená z členů Rady obce Ludgeřovice v termínu do 15 dnů od
ukončení podání nabídek. Pro případ, že bude podána vícero uchazeči nabídka se
stejnou cenou, bude vybrán ten uchazeč, který podal nabídku jako prvý. Pro tyto
účely bude přijetí každé nabídky opatřeno datem a přesným časem hodiny, minut
a vteřin přijetí nabídky.
Vítězný zájemce bude vyzván k uzavření kupní smlouvy se smlouvou o advokátní úschově v termínu do 15 dnů od data vyhodnocení nabídek. Úhrada kupní
ceny a její vypořádání bude upravena smlouvou o advokátní úschově JUDr. Milana
Čichoně, právního zástupce obce, advokáta ČAK 10149 se sídlem Hlavní třída
1196, 708 00 Ostrava-Poruba. Vítězný zájemce bude povinen uhradit do 15 dnů od
uzavření kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově na účet advokátní úschovy
prvou část kupní ceny ve výši 300.000,– Kč. Pokud tak vítězný zájemce v daném
termínu neučiní, právní účinky kupní smlouvy zaniknou. V tomto případě komise
k vyhodnocení nabídek vyzve k uzavření kupní smlouvy zájemce, který učinil druhou nejvyšší nabídku. Pokud byl prvý uchazeč vybrán ze dvou stejných nabídek,
pak vyzve toho, kdo učinil návrh jako druhý s tím, že bude postupováno stejně jako
v prvém případě. Pokud nesloží prvou část kupní ceny ani tento uchazeč, budou
postupně vybíráni uchazeči podle pořadí, v jakém se umístili a bude postupováno
stejně jako v prvém případě. Pokud nedojde k naplnění účinků kupní smlouvy,
protože žádný z uchazečů neuhradí prvou část kupní ceny, bude vyhlášeno nové
kolo výběrového řízení. Druhou část kupní ceny bude povinen zaplatit kupující
do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Do úplného zaplacení kupní ceny budou
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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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 nejpozději do 30. 6. 2018 přivedeny inženýrské sítě,
tj. vodovod, plyn, přívod elektrického napětí a kanalizace.
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. 3088/23, orná půda o výměře 948 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. 3088/27, orná půda o výměře 948 m 2 ,
parc.č. 3088/28, orná půda o výměře 948 m 2 ,
parc.č. 3088/31, orná půda o výměře 1 033 m 2 ,
parc.č. 3088/33, orná půda o výměře 1 032 m 2 ,
parc.č. 3088/43, orná půda o výměře 923 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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Informace o změně telefonního čísla
Vzhledem k častým dotazům občanů na telefonní číslo Pošty Ludgeřovice uvádíme, že došlo k jeho změně.
Kontaktní telefon Pošty Ludgeřovice, Markvartovická 42/33, 747 14
Ludgeřovice:

(+420) 954 274 714
Otevírací doba zůstává nezměněna: pondělí – pátek –	  8:00 – 11:00 hod.
13:00 – 18:00 hod.

VB.

SPORT
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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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