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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jak již bývá příjemnou tradicí, každoročně jsou u příležitosti Dne učitelů oceňováni
nejlepší pedagogové. Letos připadl tento slavnostní den na 29. 3. 2017. Dopoledne jsem měl
možnost být v Hlučíně u ocenění nejlepších
pedagogů Hlučínska pod hlavičkou Sdružení
obcí Hlučínska. Zde měla naše obec hned tři
„želízka v ohni“. Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost byly oceněny ředitelka
MŠ Hlučínská paní Margit Hvizdáková
a učitelka ZŠ a MŠ Ludgeřovice Ing. Marie
Plačková, jako výrazná pedagogická osobnost roku byl pak vyznamenán Mgr. Martin
Nevřela. Ještě o stupeň výše je ocenění pedagogických pracovníků Moravskoslezského kraje, kde je pomocí náročných kriterií
vybrána skutečně jen hrstka těch nejlepších
pedagogů v celém kraji. V sále Janáčkovy
konzervatoře Ostrava se této pocty letos dočkal ředitel naší ZŠ a MŠ Ludgeřovice Mgr.
Karel Moric. Při představování úspěchů
jednotlivých osobností i celé školy musím s hrdostí říci, že máme skutečně jednu z nejlepších škol a jak trefně poznamenala moderátorka akce, jasně se ukazuje, že i vesnická
škola může trumfnout spoustu městských, často se tvářících, že jen ony jsou ty nejlepší.
Představení školy a jejího ředitele pod heslem „My jsme Ludgeřovice!“ bylo opravdu parádní. Ještě jednou moc děkuji nejen oceněným, ale všem pedagogům našich škol a školek za skvěle odváděnou práci!
V sobotu 8. 4. 2017 se pak naše obec
opět připojila k akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, tentokrát s názvem „Ukliďme si
naše Ludgeřovice“. I letos bylo co uklízet,
protože se stále mezi námi objevují jedinci, kteří si pletou přírodu se smetištěm.
Během sobotního dopoledne tak dvě skupiny – ludgeřovičtí hasiči a ludgeřovičtí
farníci, spolu se zaměstnanci Technických
služeb Ludgeřovice a paní Bajgarovou se
synem Radovanem dokázali sesbírat 1 430
kilogramů odpadu, 9 pneumatik a navíc
ještě vytřídit 25 pytlů plastu! Díky hasičům tak máme vyčištěný ludgeřovický potok, farníci uklidili farní les kolem myslivecké chaty Ostříž a další farní pozemky, paní Bajgarová
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se synem pak prostory od Vrablovce směrem k rybníkům. Všem zúčastněným patří velká
pochvala a poděkování. Jen doufám, že teď už nám naše životní prostředí skutečně vydrží
co nejdéle čisté.

Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

Panelák
V minulém čísle Ludgeřovického zpravodaje jsem psala o jednom ludgeřovickém paneláku. Z fotografie z 19. dubna 2017 je zřejmé, o který panelák se jedná.

Ing. Alena Janošová, místostarostka obce

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Jana Schlossarková mezi žáky
Obecní knihovna uspořádala 23. března pro žáky 6. tříd ZŠ Ludgeřovice besedu se spisovatelkou p. Janou Schlossarkovou. Paní spisovatelka píše půvabné knížky o lidech na Hlučínsku a často přitom používá hlučínské nářečí, kterým se mluví stále méně a děti je většinou
už ani neznají. Dětem velmi zajímavě povídala o tom, jak v 20. století na Hlučínsku děti žily,
mluvily, hrály si, učily se, pracovaly. Také jak byly trestány, odměňovány atd. Přečetla jim
několik ukázek ze svých knížek. Děti, ze začátku roztěkané, její povídání postupně hodně
zaujalo, pozorně a se zájmem poslouchaly. Byla to hezká beseda.
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Pohádková noc s Andersenem 2017
Tato tradiční akce knihoven se
v té naší konala už po sedmé a to
31. března. Na paměť velkého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena (1805 – 1875) se ten
den v podvečer v knihovně sešlo 12
dětí, aby spolu prožily pohádkovou
noc, tentokrát jako známí komiksoví
hrdinové z časopisu Čtyřlístek a to
Bobík, Fifinka, Mišpulín a Pinďa,
kteří si hrají, sami sebe kreslí, zpívají a zažívají zajímavé věci. Přišla za
nimi Andersenova Ledová Královna
(knihovnice Jana Baránková) a i sám
Andersen (starosta Daniel Havlík). Ti si s dětmi o andersenových pohádkách povídali a četli z nich. Pak se všichni přesunuli do zasedací místnosti na pohádkovou večeři a po ní se
vydali hledat pohádkový poklad. Plní dojmů a řádně unavení malí účastníci pohádkové
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noci pak zalehli na karimatky k osvěžujícímu spánku. Ráno se pak před
budovou obecního úřadu nakonec
ještě společně fotografovali pod stromem Pohádkovníkem, který si sami
vyzdobili.
Byla to pěkná a vydařená akce,
děti byly nadšené. Celou ji už tradičně připravil a vedl trojlístek zaměstnankyň Obce Ludgeřovice Vlasta
Bortlíková, Jana Baránková a Lenka
Jurečková.
AV.

Zuzana Pospíšilová představila své knihy
Pro žáky 4. tříd ZŠ Ludgeřovice zorganizovala obecní
knihovna 7. dubna besedu se
spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Narodila se v r. 1975,
vystudovala na univerzitě psychologii. V prvním zaměstnání
pracovala jako dětská klinická
psycholožka. Dětskou duši tak
zná velmi dobře, ví jak děti zaujmout, jak si s nimi zajímavě
povídat, jak v nich podněcovat
zvědavost, tvořivost a touhu po
poznání.
Své první pohádky a různá
jiná povídání psala pro své malé dcery. Byly zajímavé, od roku 2004 začaly vycházet
v časopise Sluníčko, rok na to vyšla její první knížka, od té doby jich napsala a bylo
vydáno už více než 80. Na jejich ilustrování se už podílelo přes dvacet renomovaných
ilustrátorů a ilustrátorek. Mezi jejími knížkami je i dlouhá řada těch s pohádkami,
například záchranářskými, knihovnickými, hasičskými, prázdninovými, sportovními,
chechtavými, zlobivými, lesními, mokrými, vánočními atd. O širokém záběru autorky
svědčí i názvy některých dalších knih: Malované křížovky a osmisměrky pro prvňáky
a druháky, Johanka a malé prasátko, Prázdniny v talíři, Hravá angličtina v křížovkách,
Záhada školní půdy, Detektivové a falešní stěhováci atd. Prostě její knížky jsou nejen
pro pobavení.
V obecní knihovně děti svým vyprávěním a čtením autorka plně zaujala, nenásilně
poučila i hezky pobavila. Byla to opravdu vydařená beseda.
AV.
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Koncert „Cesta kříže“
Na programu koncertu v kostele sv. Mikuláše 26. března byla křížová cesta v hudbě a obrazech v podání scholy z farnosti Ostrava-Mariánské Hory. Ke každému ze čtrnácti zastavení křížové cesty bylo úvodní slovo a pak schola hrála a zpívala. Ke každému zastavení byl
také na plátně promítnut obraz. Autory všeho jsou členové scholy. Pásmo vytvořili v roce
2014. Vystoupili s ním i v TV Noe. Hudba i zpěv zněly hezky, mluvené slovo potřebovalo
výkonnější ozvučení. Byl to krásný koncert, který přinesl atmosféru křesťanských velikonoc,
plnou pokory. Asi 150 posluchačů interprety po zásluze odměnilo dlouhým potleskem.

AV.
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Předprodej vstupenek v Obecní knihovně v Ludgeřovicích
Cena vstupenek 180 Kč (důchodci a studenti 90 Kč)
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Kalendář akcí:
3. 5. 2017	Den matek – Klub důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
5. 5. 2017	Oslava 90. výročí založení SDH Vrablovec (Hostinec na Vrablovci)
7. 5. 2017	Mše sv. Floriána (kostel sv. Mikuláše)
13. 5. 2017	Obecní oslava dne matek (sál Obecního domu)
18. 5. 2017	Besídka ke dni matek – MŠ Hlučínská (sál Obecního domu)
19. 5. 2017	Den matek – Klub důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
20. 5. 2017	Retro zábava SRPDŠ (sál Obecního domu)
27. 5. 2017	Kácení máje (Menšíkové louka)
31. 5. 2017	Slavnostní zasedání členů spolku k 20. výročí založení Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
2. 6. 2017	Jubilanti obce Ludgeřovice (sál Obecního domu)
3. 6. 2017	Janáčkův máj (kostel sv. Mikuláše)
9. 6. 2017	Vystoupení skupiny Kamelie (sál Obecního domu)
9. 6. 2017	Noc kostelů (kostel sv. Mikuláše)
14. 6. 2017	Zasedání zastupitelstva obce (sál Obecního domu)
16. 6. 2017	Good work – koncert pop gospelové skupiny (kostel sv. Mikuláše)
17. 6. 2017	Letní slavnost a Gulášfest (areál hřiště TJ Ludgeřovice)
30. 6. 2017	Zahradní slavnost (zahrada MŠ na Vrablovci)
30. 6. 2017	Opékání – akce Klubu důchodců Ludgeřovice (areál moštárny)

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ocenění učitelé
29. března 2017 proběhlo u příležitosti
Dne učitelů ocenění významných pedagogických osobností škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje. Naše škola se může pochválit,
že z mnoha kandidátů a nebylo jich málo,
byl vybrán a oceněn radou kraje ředitel ZŠ
a MŠ Ludgeřovice Mgr. Karel Moric za mimořádnou pedagogickou činnost a prezentaci školy na veřejnosti.
Tentýž den také proběhlo slavnostní
předávání ocenění učitelům Hlučínska na
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Městském úřadě v Hlučíně. Našimi oceněnými pedagogy byli Ing. Marie Plačková
a Mgr. Martin Nevřela za jejich dlouholetou, kvalitní a nadstandardní práci.

Oceněným blahopřejeme.

ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Mezinárodní den Ludolfova čísla
Letos jsme již podruhé
uspořádali projektový den ke
Dni Ludolfova čísla. Matematické dopoledne proběhlo
14. března a v letošním roce se
ho zúčastnili žáci 5. – 9. ročníků. Během hodin jazyků,
zeměpisu, tělocviku, fyziky,
přírodopisu, chemie a samozřejmě matematiky žáci využívali znalostí, které mají
z matematiky nebo jenom používali selský rozum. Všechny
třídy od 5. do 9. ročníku byly
rozděleny do skupin, které
mezi sebou soutěžily. Jedním
z úkolů byla také fotografie jakéhokoliv ztvárnění symbolu Ludolfova čísla. Každá skupina
si přinesla nějakou doma upečenou (ne koupenou) kulatou svačinu pro sebe a své kamarády
ve skupině.
Vyhodnotili jsme vítěze jednotlivých ročníků, ale hlavně 3 skupiny, které se svým počtem
bodů staly absolutními vítězi tohoto dne.
Věříme, že se „matematické dopoledne“ líbilo a pomohlo nám, aby děti chápaly matematiku jako hru.
Mgr. Ondřejka Langrová, Mgr. Miroslava Poštulková, Mgr. Lucie Mazánková
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Vědecký den v Hlučíně
V březnu se třída 5. B zúčastnila Vědeckého dne v Hlučíně. Žáci
si vyzkoušeli „čarování“ v chemii,
v přírodopisu se podívali přes čočku
mikroskopu na zajímavé jevy jako
nitěnky, jazyk hlemýždě a další.
V matematice si vyzkoušeli logické
myšlení s hlavolamy, skládání těles,
ve fyzice skládali různá tělesa: hvězdice, hvězdy, válce, krychle vložené
do sebe atd. Vyzkoušeli si 3D tisk
a sami si vytvořili klíčenky se svým
jménem.
Žáci byli spokojení, nadšení
a někteří nechtěli ani odejít domů.
Děkujeme ZŠ Hornická, že nám umožnila prožít takový krásný den plný zážitků.

Mgr. Lucie Mazánková

GeoGebra v naší škole
Ve dnech 16. a 21. března přednášející z VŠB seznámili žáky 8. a 9. ročníků
naší školy s programem GeoGebra. Tento program je velmi intuitivní a umožní
žákům lépe porozumět matematice. Je
využitelný i pro děti na 1. stupni. Program lze používat jako soubor hotových
příprav, ale také jako prostředí pro modelování těles, řešení rovnic, konstrukce, grafy nebo statistiku. Předností programu je také modelování těles v 3D.
Přednášejícím děkujeme a doufáme,
že se akce se zaměřením na jinou část
matematiky zopakuje.
Mgr. Ondřejka Langrová, Mgr. Miroslava Poštulková a Mgr. Lucie Mazánková

Jaro v naší družince
Letos jsme první jarní den ve školní družině přivítali velmi slavnostně a netradičně.
21. března v 16 hodin, kdy obvykle děti z družiny odcházejí domů, mířily ke škole kroky
mnoha rodičů, sourozenců a prarodičů. Celá družina připravila pro naše blízké skoro dvě
hodiny krásných zážitků. Básničkami, tanečky, písničkami, scénkami a sólovým vystoupením jsme chtěli rodičům poděkovat za jejich lásku a péči.
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Besídka se opravdu velmi vydařila. Mrzí nás, že ani větší prostor dolní chodby naší školy
nestačil velkému zájmu diváků. Už teď se těšíme na příští akci a přemýšlíme o větším místě,
kam by se všichni vešli J.

Libuše Polomská, vedoucí vychovatelka ŠD

Swim Carnival 2017
The Ostrava International school pořádá na Čapkárně každoročně pro žáky nižšího stupně závody v plavání, na které jsme díky spolupráci našich škol pravidelně zváni. Letos se tyto
závody konaly 3. dubna a do boje jsme vybrali 7 žáků naší školy. Hned 4 z nich se dokázali ve
svých kategoriích umístit na medailových pozicích, přičemž pak především každá z děvčat
posbírala diplomů či medailí hned několik!
• Tomáš Guřan – 2. místo 25 m znak
• Sofie Vitásková – 3. místo 25 m prsa,
3. místo 25 m volný způsob
• Karolína Važíková – 1. místo 50 m
volný způsob, 1. místo 25 m znak,
3. místo 25 m prsa
• Viktorie Křemenová – 1. místo 50 m
volný způsob, 1. místo 25 m volný
způsob, 1. místo 25 m znak, 2. místo
25 m prsa.
Všem zúčastněným děkuji za vynikající reprezentaci naší školy!!!

Mgr. Petr Stočes

Velikonoční dílny pro děti
V rámci zápisu dětí do 1. tříd proběhlo na naší škole ZŠ a MŠ Ludgeřovice setkání mateřských škol (Církevní a Hlučínská) a jejich předškolních dětí.
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Žáci devátého ročníku se ujali funkcí učitelů a společně s paní učitelkou Vrchoveckou
provedli děti cestou tradičních výtvarných technik Velikonoc. Děti si vytvořily svá jedinečná díla zajíčků z pilin, vajíček zdobených holicí pěnou, foukanými obláčky, sádrových
odlitků vajec či věnečků z proutí.
Kooperace mezi velkými a malými dětmi byla velmi přátelská, otevřená a spokojenost
panovala jak na straně zářících dětských očí tak rádoby učitelů-deváťáků.

Mgr. Vendula Vrchovecká

SPOLKY
Klub důchodců Vrablovec na výstavě klobouků
Koncem března jsme
navštívili hlučínské muzeum, kde probíhá zajímavá
výstava: „Dámy a pánové
držte si klobouky“, kterou
nás provázel pan Jiří Neminář. Sbírka je propůjčena z Muzea Novojičínska
a zachycuje vývoj klobouků
od poloviny 19. století až po
současnost.
Na závěr jsme měli možnost si klobouky vyzkoušet. Výstava se všem líbila
a doporučujeme ji navštívit.
Eva Vojevodová, předsedkyně KD Vrablovec
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Nultý ročník Opavské rallye 2017
Jednu březnovou sobotu roku 2017 se v katastru obcí Darkovice a Hať uskutečnil nultý ročník
Opavské rallye. Do akce, pořádané okresní odbornou radou represe se zapojilo tucet jednotek z okresu Opava ve dvou kategoriích, JPO II + III a JPO V.
Na ty čekalo během chladného, ale slunečného dne, celkem pět stanovišť. Na nich si
hlavně mladí členové jednotek mohli v praxi ověřit své znalosti a schopnosti pod dohledem
zkušenějších kolegů.
Zúčastněné jednotky JPO II a III:
SDH Hať
JSDH Štěpánkovice
JSDH Děhylov
JSDH Bobrovníky
JSDH Závada
JSDH Malé Hoštice

Zúčastněné jednotky JPO V:
JSDH Březová u Vítkova
JSDH Kravaře
JSDH Vřesina
JSDH Darkovice
JSDH Píšť
JSDH Ludgeřovice

Falešný požár a vyhledání osob
Byl nahlášen požár, ale ten se proměnil v řádění otce u táboráku. Situace se dále
komplikovala. Otec zbil manželku, která utekla a je pohřešovaná. Kromě silné opilosti
byl muž velmi agresivní a ohrožoval jednotku zbraní. To za přihlížení těhotné dcery
a ostatních dětí.
Jednotka musela změnit taktiku z banálního zásahu a zpacifikovat agresivního muže,
vyhledat a poskytnout pomoc ztracené manželce a dětem.
Pomoc po pádu z výšky
Při opileckém dýchánku dvou mužů na hrázi došlo k pádu do třímetrové vpusti rybníka.
Dospělý muž upadl do šoku a měl krvácení hlavy. Takový byl námět dalšího úkolu, při němž
jednotky prováděly ošetření pacienta v podobě zastavení krvácení a nasazení krčního límce,
jeho naložení na páteřovou desku a vytažení ven.
Hasiči museli na tomto stanovišti využít znalosti z poskytnutí první pomoci člověku
v bezvědomí, manipulace s pacientem a vytažení z velké hloubky.
Požár travního porostu
Dalším úkolem bylo uhašení požáru travního porostu. Jelikož se poblíž místa vzniku
požáru nacházel rybník, musely jednotky vytvořit přívodní, dopravní a útočné vedení. Jako
stěžejní bylo vedení hadic přes komunikaci a dále koleje (simulovány paletou). To vše dokresloval zuřivý reportér prahnoucí po informacích.
Jednotka musela co v nejkratším čase uhasit požár, za všech bezpečnostních pravidel jak
na komunikaci, tak na železnici. Velitel si musel poradit s vtíravým reportérem.
Společná TFA
Na hasiče zde čekala dráha, na níž museli rozmotat a smotat hadici „B“, překonat bariéru,
přenášet břemena a figurínu. To vše samozřejmě na čas.
15
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Test v oblasti PO
Samostatným úkolem každého člena družstva bylo vyplnit test. Ten se týkal nejen činnosti jednotek u zásahu, ale i oblastí prevence a technických prostředků.
Tento test se také hodnotil pro zájemce o získání odbornostního odznaku Hasič III.
Šest zájemců ze zúčastněných jednotek pak absolvovalo ústní zkoušku a získali odbornost
Hasič III.
Jednotky plnily přichystané úkoly v počtu 3+1 (3 hasiči a velitel) s vlastní technikou (dopravní automobil nebo cisterna) a při jednotlivých úkolech používaly výbavu z těchto automobilů.
Po splnění každého z úkolů, které byly navíc časově omezeny, proběhlo vždy hodnocení
provedení s přítomnými pozorovateli a nakonec bodové ohodnocení jednotky. Pozorovatelé
přitom sledovali souhru jednotky, taktické postupy, práci s výbavou, komunikaci, bezpečnost, práci velitele a další.
Hlavním cílem rallye je umožnit členům jednotek vyzkoušet si různé situace, se kterými
se nesetkávají příliš často. Sami pak mohou vyhodnotit, kterým tématům by mohli věnovat
svou další odbornou přípravu.
V rámci závěrečného vyhodnocení byla vyhlášena pouze jednotka, která se prezentovala nejlépe. V kategorii JPO II
a III to byla JSDH Ludgeřovice a v kategorii JPO V to byla
jednotka z Děhylova.
Děkuji tímto členům jednotky (zleva) Janu Knězů ml.,
Tomáši Schlossarkovi, Davidu
Chobotovi a Jakubu Krenstetterovi za vzornou prezentaci
celé jednotky mezi okolními
obcemi. Text laskavým svolením Ing. Vojtěcha Fehera
převzal

Ing. David Lange,
JSDH Ludgeřovice

Oslavy 20. výročí Klubu důchodců v Ludgeřovicích
Klub důchodců Ludgeřovice ve spolupráci s Obcí Ludgeřovice připravuje v rámci oslav
20. výročí založení Klubu důchodců v Ludgeřovicích tento program:
• 31. 05. 2017 od 16:00 hod. – Slavnostní zasedání členů Klubu důchodců v sále Obecního domu v Ludgeřovicích
• 09. 06. 2017 od 16:00 hod. – vystoupení skupiny KAMELIE. Tato akce je určena nejen
pro členy Klubu důchodců, ale i pro širokou veřejnost. Vstupenky jsou v předprodeji u p.
Anežky Pientkové (tel. č. 604 802 254). Cena vstupenky: pro členy klubu 150 Kč, pro
nečleny 200 Kč.
16
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KAMELIE
v Ludgeřovicích 09. 06. 2017

Srdečně Vás zvou pořadatelé
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Tato celostátní jarní akce se v naší obci poprvé konala vloni, letos to bylo 8. dubna dopoledne. Měla za cíl uklízet území ludgeřovického katastru od odpadků odhozených nepořádnými lidmi. Přes výzvy starosty obce se do akce, obdobně jako loni, občané nehrnou. Viděl
jsem jen dvě skupiny „uklízečů“.
Byli to ludgeřovičtí dobrovolní hasiči, kteří odpadků zbavili ludgeřovický potok v celém
jeho průběhu územím Ludgeřovic. Odpadků nebylo málo, zaplnily velkou část velkého přívěsného vozíku hasičského auta.
Druhou skupinu zorganizovala Římskokatolická farnost Ludgeřovice. Uklízeli Farskou
cestu od ulice Hlučínská po ulici Vrablovecká a celý les kolem chaty Ostříž. Nasbíraných
odpadků bylo opravdu hodně, byla jich plná vlečka traktoru Technických služeb Ludgeřovice a jeden velký kontejner pro nákladní kontejnerovou dopravu.
Obě skupiny udělaly velký kus záslužné práce zlepšující čistotu naší obce. Patří jim za to
velké poděkování.

AV.
18
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Ludgeřovičtí hasiči se také zapojili do úklidu obce. V 9 hodin ráno se skupina 8 lidí
sešla v hasičárně, kde se převlékla do patřičných oděvů, aby mohla vykonat naplánovaný úklid koryta ludgeřovického potoka v celém katastru. Na úseku dlouhém cca 4 km
se našly nejrůznější odpadky a dokonce i nějaké židle, pneumatiky a boty. Mysleli jsme,
že toho bude míň, ale po skončení jsme dosáhli plného vozíku odpadu. Chtěl bych
všem zúčastněným poděkovat.

Petr Masný, náměstek starosty SDH Ludgeřovice

Na Vrablovci se i letos do této akce zapojila p. Zuzana
Bajgarová se svým synem. Místem úklidu se stal vrablovecký les, nejčastější cíl místních obyvatel při procházkách přírodou. Úlovek to byl opět zajímavý, dva pytle
plastů, půl pytle skla a půl pytle komunální všehochuti.
Tradičně bohužel nechyběla ani pneumatika a opět velké množství stavebního materiálu. Některé kusy betonu,
trubek a gumových pásů by nebylo vůbec možné odklidit,
kdyby nepřiložili ruku k dílu statní chlapi TS Ludgeřovice.
Úklid trval celé dopoledne a snad se příští rok na Vrablovci najde nějaký pomocník.
Yvona Ossová

Úprava břehů Ludgeřovického potoka
Správce potoka Povodí Odry zahájil úpravu v úseku o délce necelých 400 m od ulice Rybářská až za ulici Úzká. Úprava v tomto úseku už byla nutná, sesouvající se břehy do koryta
potoka postupně snížily jeho průtočnost natolik, že při větších deštích hrozilo vylití z břehů. Břehy i dno proto pracovníci povodí upravují a zajištují hrazením ze smrkové kulatiny.
Snímky z 13. 4. 2017:
19
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Upravená Farská cesta
Farská cesta byla až do 60. let minulého století denně užívanou nejkratší spojnicí
středu obce s Vrablovcem. Tamní obyvatelé
po ní chodili na tramvaj při cestě do práce
a zpět, také do školy, do kostela, do obchodů. Poté, co začal sousední pozemky užívat
Státní statek, byla cesta během několika
málo let nešetrným počínáním traktoristů
prakticky zničena, postupně zarůstala býlím, byla zasypávána odpadky a stala se jen
obtížně průchodnou, zejména za mokra.
Cesta i sousední pozemky byly nedávno v restituci vráceny církvi. Obec Ludgeřovice se
dohodla s Římskokatolickou farností Ludgeřovice na dlouhodobém pronájmu cesty. Obec
tak mohla přistoupit k její úpravě, aby mohla sloužit tak jako kdysi. Úprava úseku od ulice Hlučínská až po chatu Ostříž už je téměř dokončená (provádí firma Škrobánek), cesta
je zbavená nežádoucí vegetace, povrch srovnán a upraven uválcovanou vrstvou kameniva.
Konce úseku jsou proti nežádoucímu vjezdu motorových vozidel zajištěny kamennými
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bloky. Čtrnáct velkých bloků lomového kamene je osazeno na okraji cesty jako místa zastavení křížové cesty na památku ukřižování Ježíše Krista. Na velký pátek 14. dubna 2017 se po
těchto kamenných blocích křížová cesta poprvé uskutečnila, účastníků bylo opravdu hodně.
Prostě Farská cesta zase začala sloužit.
AV.

Úspěšná mažoretka z Ludgeřovic
8. dubna 2017 se v Dolním Benešově konala kvalifikace na mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. Tohoto soutěžního klání
se kromě mažoretek z celé České
republiky účastnil i klub mažoretek
MK Ballerisimo z Hlučína, za který
závodí i Karolína Bilíková, žákyně
ZŠ Ludgeřovice. Děvčata byla na
soutěž perfektně připravena. Celý rok
totiž trénují nejen prvky s hůlkou, ale
také balet a gymnastiku. V hlučínském MK Ballerisimo trénuje zhruba
sedm desítek mažoretek od 2 do 16 ti
vpravo Karolína Bilíková
let. Hned v prvním soutěžním bloku,
ve kterém soutěžila nejmladší děvčata – littlekadetky ve věku od čtyř do osmi let se MK
Ballerisimo Hlučín umístilo na stupni nejvyšším celkem pětkrát. Starší družstvo kadetek, ve kterém vystupuje Karolínka, si pro porotu připravilo krásnou choreografii s názvem „O Popelce“. Děvčata na parket vnesla eleganci, krásu a radost. A umístění bylo
prostě skvělé. Mažoretkám z Hlučína se na krku houpala další zlatá medaile a získaly
tak titul mistryně kvalifikace na Mistrovství České republiky. Nejstarší družstvo juniorek pak doplnilo hattrick ziskem další zlaté medaile. V odpoledním programu přidala
skupina kadetek bronzovou medaili za skupinovou choreografii s tématem „Láska“.
MK Ballerisimo Hlučín si tak z kvalifikačního kola přivezlo 9 zlatých, 1 stříbrnou a 3
bronzové medaile, z nichž se Karolínce na krku houpaly dvě – zlatá a bronz. Úspěchu
předcházelo mnoho tréninků, které ale tímto nekončí. Naopak. Děvčata se dostala do
finále Mistrovství České republiky, kde budou bojovat o přímý postup na Mistrovství
světa v mažoretkovém sportu. To se letos koná v Praze.
V tanečním studiu se zaměřením na mažoretkový sport – MK Ballerisimo Hlučín se mažoretky již od 3 let seznamují se základy tance, baletu, taneční gymnastiky a práce s hůlkou.
Do oddílu během roku přichází mnoho děvčat, která mají společný sen – být mažoretkou.
Pokud máte i vy doma dcerku, která ráda tancuje, skotačí a parádí se, přiveďte ji do MK
Ballerisimo! Oddíl pravidelně trénuje v tělocvičně na základní škole dr. M. Tyrše v Hlučíně.
Nováčci se mohou podívat na webové stránky klubu – www.ballerisimo.webnode.cz a mohou se hlásit během celého roku na emailu mazoretky-ballerisimo@seznam.cz, nebo mohou
přijít každý pátek od 16:30 do tělocvičny na „Tyršovce“.
Karin Wronová
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Z kroniky roku 1980
Na Pradědu byl dokončen a zprovozněn televizní vysílač. 7. listopadu byly slavnostně
otevřeny poslední úseky dálnic D1 a D2, Praha a Bratislava se konečně dočkaly souvislého
dálničního spojení. 25. prosince měl televizní premiéru pohádkový seriál Arabela.
Koncem roku 1979 sovětská vojska vpadla do Afghánistánu, čímž byl zesílen chaos v celé
oblasti středního východu, který stále trvá. Na protest proti vpádu sovětských vojsk většina
západních zemí bojkotovala olympiádu konanou v Moskvě. 2. srpna byl bombový útok na
železniční stanici v italské Bologni, zahynulo 85 lidí. 26. září při Oktoberfestu v Mnichově
bombový útok, zahynulo 18 lidí, 211 bylo zraněno. 23. října silné zemětřesení v Itálii u Neapole (7.2 stupňů Richterovy stupnice), zahynulo 2 735 lidí. Po celý rok trvaly nepokoje spojené
s rozsáhlým stávkovým hnutím v Polsku. Vzniklo odborové hnutí Solidarita v čele s Lechem
Walesou protestující zejména proti nefungující komunistické hospodářské politice.
Zde je šikmým písmem výpis částí obecní kroniky obce Ludgeřovice za rok 1980, které
věcně popisují stav obce a dění v ní. Celkem je zde opsáno asi 25 % celého zápisu, zbývajících
75 % je většinou, tak, jak to tehdy požadovaly orgány KSČ, jakýmsi hlášením o tom, jak byly
plněny úkoly stanovené usnesením sjezdu KSČ, kolik se konalo schůzí, jak byly zajištěny
oslavy různých výročí, atd:
Každoročně jsme svědky toho, že skoro každý měsíc nám přináší nové události ve světě i u nás
v Československu. Těžko bychom zapsali všechny události roku ve světě, není to ani účelem zápisů
v kronice. Proto se zaměřuji především na ty události, které se bezprostředně dotýkají občanů naší
vlasti a na ohlas těchto událostí v obci.
Dne 22. 5. byl presidentem naší republiky zvolen na další pětileté období soudr. Gustav Husák.
Na březnovém zasedání ÚV KSČ bylo přijato opatření k souboru opatření ke zdokonalování soustavy plánovitého řízení národního hospodářství. Tento významný dokument musí přinést pořádek v hospodaření podniků a celého národního hospodářství. Proto se setkal s mimořádným zájmem
mezi pracujícími i mezi občany naší obce.
Významnou sportovní událostí byla celostátní spartakiáda, která se konala ve dnech 26. 5. –
2. 6. a zúčastnili se jí i sportovci z naší obce. Se zájmem sledovala převážná většina občanů letní
olympijské hry, které se konaly v Moskvě od 19. července. Přes vyhlášený bojkot západních států se
olympiády zúčastnili sportovci z 61 zemí.
Nepříznivý ohlas mezi občany vyvolal ozbrojený konflikt mezi Irákem a Iránem. Také události
v sousedním Polsku vzrušily celkem klidný rok v naší vlasti. Stávkové hnutí v Polsku se rozšířilo
do mnoha oblastí na Baltském pobřeží a ve Slezsku. Z počátku hospodářské požadavky v této zemi
přešly na požadavky politické. Ani konec roku 1980 nepřinesl v této sousední zemi zlepšení, situace
se stávala kritickou. Byla tak hodnocena i našimi občany.
K 1. 11. 1980 se uskutečnilo v celé naší zemi sčítání lidu, domů a bytů. O výsledcích v naší obci
se zmiňuji v samostatné části tohoto zápisu.
Na počest 35. výročí osvobození obce se konalo slavnostní zasedání VO KSČ, MV NF a MNV,
na kterém byla předána vyznamenání funkcionářům a spolupracovníkům MNV. Čestné uznání
rady ONV v Opavě obdrželi: Drobík Bruno, Bobřík Karel, Važíková Irma, Fojtík Bernard.
O rozsáhlé činnosti komise pro výstavbu svědčí především to, že v průběhu roku projednala
185 podání od občanů, vydala 25 rozhodnutí k stavebním změnám, přidělila 11 pozemků k stav22
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bě rodinných domků, doporučila 42 žadatelům výstavbu nových rodinných domků, kterým ONV
v Opavě vydal stavební povolení. Kromě těchto úkolů byla její činnost zaměřena na zvelebování
obce, výstavbu technické vybavenosti k rodinným domkům, na zpracování návrhů na výstavbu
obce, na zajištění projektové dokumentace na zvelebovací akce a na stavby prováděné v akci Z.
Zabývala se rovněž stížnostmi občanů a předkládala návrhy na jejich řešení.
Bohatá byla rovněž činnost komise pro místní hospodářství. Pečovala o údržbu a opravu veřejného osvětlení místních komunikací a chodníků, zajišťovala údržbu obytných domů, které zůstaly
ve správě MNV, řešila nedostatky ve sběru odpadových surovin a vedla přehled o výkupu surovin
místní sběrnou. Komise přidělovala byty. Ke konci roku bylo v seznamu uchazečů o byty zapsáno
16 žadatelů. V průběhu roku byly přiděleny 3 byty. Všechny byly přiděleny v domech státní výstavby, neboť rodinné domky užívali vlastníci domků nebo jejich příbuzní sami. Komise se starala o vzhled hřbitova a vedla evidenci hrobů. Zabezpečovala pravidelné a namátkové kontroly
v Drobných provozovnách MNV a prováděla roční inventarizaci.
Komise pro obchod, zemědělství a cestovní ruch se pravidelně zabývala, jak už to nese název
komise, stavem zásobování obyvatelstva základními potravinami a běžným spotřebním zbožím.
Prováděla kontroly v prodejnách, zjišťovala, zda je vystavené zboží opatřeno cenovkami a zda jsou
dodržovány hygienické normy. Na základě upozornění komise provedly podniky opravy a adaptace
v prodejnách Domácích potřeb a v některých prodejnách Potravin. Velmi významná je i spolupráce
komise se Státním statkem při zajišťování obdělání dosud nevyužitých pozemků, při hodnocení
celkového hospodaření statku a při pomoci při zajišťování brigádnické pomoci.
Doplňkovou péčí, evidencí sociálně slabých občanů, důchodovou otázkou se zabývala komise
sociálně zdravotní. Zajišťovala umístění občanů v domovech důchodců a v ústavech sociální péče.
Ke konci roku 1980 bylo zaevidováno 75 sociálně potřebných občanů, kterým poskytla příspěvek
k zakoupení uhlí, prádla a potravin.
Hospodaření závodů i každé domácnosti je rozhodujícím činitelem. Je tomu tak i v hospodaření
národních výborů, neboť na dobrém hospodaření závisí i financování zvelebovacích a udržovacích
prací v obci. V průběhu roku 1980 dosáhnul MNV příjmy v celkové výši 3 497 tisíc Kčs, z toho vykazuje dotaci od ONV 2 371 tisíc Kčs. Dotace byla použita především na odstranění povodňových
škod, k rozšíření koryta místního potoka od Markvartovic ke kostelu, k úhradě nákladů spojených
s výstavbou nových dílen za ZDŠ a k úhradě technologického zařízení zdravotnického střediska.
Ostatní plánované příjmy sloužily k zajištění provozu školských a kulturních zařízení, správy
MNV a všech ostatních zařízení spravovaných MNV. Celkové výdaje k 31. 12. činily 3 475 tisíc
Kčs. Z přehledu hospodaření MNV je zřejmé, že vlastní příjmy MNV, které představují odvody
daní od občanů a přebytky hospodaření drobných provozoven, by zdaleka nestačily k pokrytí potřeb na údržbu a vybavení všech zařízení v obci a nemohly by pokrýt vysoké výdaje, které MNV
každoročně věnuje na zvelebení obce a na výstavbu nových zařízení. Samotný provoz veřejného
osvětlení si vyžádal 185 tisíc Kčs, výdaje ZDŠ činily 751 tisíc, provoz mateřských škol představuje
vydání 121 tisíc Kčs, ale také úhrada výdajů na provoz kina ve výši 21 tisíc Kčs, na požární ochranu, místní rozhlas, dopravu a další položky rozpočtu MNV byly vynaloženy značné prostředky.
Volební program NF věnoval velkou pozornost zvelebovacím akcím a stavbám stavěným svépomocí. Bylo tomu tak i v roce 1980. Tento rok patří mezi úspěšné plnění volebního programu. Výstavba
nové družiny a jídelny u ZDŠ probíhala podle harmonogramu stavby. Stavba byla provedena v hrubém zdivu, byly ukončeny vnitřní omítky, elektro a vodoinstalace, vzduchotechnika a ústřední topení.
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V průběhu roku bylo prostavěno 624 tisíc Kčs. Na jaře byla zahájena I. etapa rozvodu vodovodní sítě.
Za účinné pomoci občanů byl vodovodní řád položen na Horní ulici a pokračoval podél státní silnice
až k hostinci na rozcestí a na Návsi k novému vodojemu u „Boží muky“. Rozšíření vodovodní sítě si
vyžádalo nákladu 624 tisíc Kčs. Ocenění zaslouží brigádnická pomoc občanů po celé trase výstavby.
Každá rodina pomáhala při kladení vodovodního potrubí před svým bydlištěm.
Z finančních prostředků určených pro výstavbu technické vybavenosti v územích nové zástavby
rodinnými domky byly zpevněny místní komunikace na ulici Zahradní, na Vrablovci u farského
lesa, kde byla rovněž položena kanalizace pro stávající i novou zástavbu. Na tyto stavební práce
vynaložil MNV 360 000 Kčs. Výstavbou nových školních dílen za budovou ZDŠ získala škola
další prostory pro pracovní výuku, ale i nové učebny, které budou sloužit k vyučování do ukončení
výstavby družiny a jídelny. Pod sídlištěm u rybníků byla zahájena výstavba dětského hřiště. V úseku od Markvartovic ke kostelu bylo rozšířeno koryto místního potoka, aby se předešlo škodám, které
každoročně vznikají na komunikacích a na soukromém majetku občanů, když po větších deštích se
dostává voda z břehů potoka.
V průběhu roku 1980 odpracovali občané a členové společenských organizací na stavbách, stavebních úpravách a na úpravách veřejných prostranství 48 642 brigádnických hodin, z toho 28 448
brigádnických hodin zdarma.
Také Československý svaz požární ochrany patří mezi úspěšné společenské organizace v obci.
Na výroční členské schůzi v říjnu 1980 bylo zvoleno nové vedení této organizace. Předsedou se stal
s. Alois Lange, velitelem s. Rudolf Tomeček, místopředsedou s. Jindřich Bilík a jednatelem s. Ing.
Lucie Kalvarová.
Přestože Svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva nepatří počtem členů mezi největší organizace, řadí se však mezi nejúspěšnější organizace velmi dobrou činností. V roce 1980 pokračovali členové organizace ve výstavbě klubovny a výstaviště u nádraží. Na této stavbě, která má být v roce 1981
předána do užívání, odpracovali bezplatně 2 515 brigádnických hodin. Úspěšná a návštěvníky kladně
hodnocena byla jejich výstava v listopadu 1980. Chovatelé zde vystavovali 78 ks drůbeže velké, 72 ks
drůbeže zakrslé, 96 ks králíků a 138 holubů. Členové organizace s úspěchem vystavovali drůbež i na
výstavách v okolních městech a obcích. Na celostátní výstavě v Brně získal s. Svoboda za svou drůbež
cenu Šampion. Také na oblastních výstavách získali členové za dobré umístění hodnotné ceny.
Rovněž akce Svazu zahrádkářů mají vysokou úroveň. Tradiční propagační výstava ovoce a květin v sále Společenského
domu svým rozsahem a náplní měla velký společenský význam
pro všechny občany naší obce a ukázala, jak se dá užitečně i pro
svou zábavu využít svůj volný čas. Výstavu zhlédlo více než
450 návštěvníků. V průběhu roku zajistila organizace pro své
členy široký sortiment pěstitelských potřeb v hodnotě 5 000 Kčs.
Do státního výkupu bylo odevzdáno 15 q ovoce různého druhu.
Také provoz moštárny byl všem občanům k dispozici. Bylo zpracováno 70 q méně hodnotného ovoce. V organizaci je zapojeno
155 členů.
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Svou řídící funkci vykonávala Vesnická organizace KSČ. Výbor této organizace byl sedmičlenný. Funkci předsedy vykonával soudr. Karel Vilášek. Výbor se scházel pravidelně ke svým schůzím
jednou za 14 dnů. Členské schůze se konaly jednou v měsíci. Prostřednictvím stranických skupin
u společenských organizací ovlivňovala stranická organizace dění ve společenských organizacích.
Za účasti vedoucích skupin projednával výbor důležitá opatření k plnění usnesení ÚV KSČ.
V rámci centralizace řízení veřejných knihoven v okrese Opava došlo i v naší obvodní knihovně
od 1. 1. 1980 ke změně jak názvu knihovny, tak i v náplni práce knihovnice. Knihovny byly sloučeny v centralizovaném systému veřejných knihoven v okrese, který tvoří okresní knihovna s pobočkami. Stávající střediskové knihovny se staly pobočkami okresní knihovny, organizující služby na
pracovištích ve svěřeném obvodu. Pro veřejnost nesou pracoviště název „Knihovna“. Knihovny již
samostatně nenakupují a nezpracovávají knihy pro čtenáře, ale jednou měsíčně je dostává knihovna z Okresní knihovny Petra Bezruče v Opavě.
Centralizace knihoven bylo jedno z „normalizačních opatření“, jakási forma cenzury,
která zabraňovala tomu, aby se do knihoven kupovaly knihy, které „strana“ nepovažovala za
vhodné. A nejen to, v knihovnách se prováděly čistky, při kterých byly vyřazovány „nevhodné“ knihy. Okresní knihovny k tomu dostaly jasné pokyny.
V roce 1980 došlo k dalšímu poklesu návštěvnosti místního kina. Průměrně navštívilo jedno
představení 47 návštěvníků. Vedoucí kina má velmi dobrou spolupráci se společenskými organizacemi a především se ZDŠ. Pokles návštěvnosti byl zapříčiněn hlavně nevhodným umístěním
kina a špatnou technickou vybaveností. Tyto nedostatky trvají již několik let. Neustálé snižování
návštěvnosti ovlivňuje i plán tržeb z kina, který nebyl ani v roce 1980 splněn. Vedoucí kina byla
i v roce 1980 soudr. Herta Porubová.
Celkem 1 454 bytů sloužilo k bydlení našim občanům. Zajímavé jsou i výsledky vybavenosti bytů. V 1 200 bytech byla vybudována koupelna nebo sprchovací kout, vodovod byl zaveden
v 1 327 bytech. 65 bytů mělo plynovou přípojku a 1 078 bytů mělo ústřední nebo etážové topení.
Také ostatní výsledky sčítání ukazují na vysokou životní úroveň občanů naší obce. 1 263 domácností bylo vybaveno chladničkou, 307 mělo automatickou pračku, 83 domácností vlastnilo barevný
televizor a u 1 229 černobílý televizor. Osobní auta vlastnilo 445 občanů a 92 občanů mělo vlastní
motocykl.
V naší obci bylo v roce 1980 – 7 prodejen s potravinářským zbožím, 3 prodejny masa, 1 prodejna domácích potřeb, 1 prodejna s textilem, 1 prodejna drogerie. Pohostinské služby zajišťoval
podnik RaJ Opava, 1 pohostinství patřilo Drobným provozovnám MNV. Drobné služby, které
v minulosti zajišťovaly provozovny Komunálních služeb, byly po sloučení řízeny podnikem Opavan v Opavě. Nestačily však zajistit všechny služby požadované našimi občany. Z toho důvodu
byl utvořen u Drobných provozoven MNV úsek nákladní dopravy, stavební údržby, mandlovna,
úsek pro zemní práce a také osobní přeprava. Také dvě pekárny, které mimo pravidelného zásobování obyvatel chlebem a pečivem, zajišťovaly občanům pečení domácích koláčů u svateb, krmášů,
o vánočních svátcích a velikonocích. Také tyto služby byly velmi vítány našimi občany a o chléb
z provozoven – pekárny, byl zájem mezi občany v sousedních obcích. Chléb kupovali občané, kteří
obcí projížděli, i občané, kteří ho donášeli občanům do Ostravy, Hlučína i do jiných měst. V provozovně Hostinec na Vrablovci byly svatební hostiny, setkání při různých příležitostech jako setkání
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padesátníků, členů brigád socialistické práce, setkání po výročích ukončení školy, srazy maturantů,
při různých výročích i různé rodinné oslavy.
Dne 9. srpna 1980 postihla naši obec povodeň. Voda z místního potoka se dostala z břehů a zatopila několik rodinných domků. U p. Chlapkové, p. Holušové, p. Gaskové, p. Josefa Kani a u p. Leo
Hajného se dostala voda až do obytných místností. Pod vodou byla cesta podél celého potoka v takové
výši, že zde nemohla projet ani požární vozidla. Pod vodou byly také zahrady a louky podél potoka.
K zásahu byly povolány požární sbory naší obce, z Vrablovce, Markvartovic, Hlučína, Hati. Po
opadnutí vody požárníci čerpali vodu ze zatopených studní, ze sklepů a někde i z bytů.
Zapsal kronikář Josef Baránek.
V roce 1980 byla
v Ludgeřovicích dokončena velká stavba
a to družstevní panelový obytný dům
(v té době jediný
v obci) u bývalého
statku. Obecní kronika tuto skutečnost
nezaznamenala. Zde
zachované foto z roku
1980:

AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – duben 2017
Jiřina Krzaková

85 let

Olga Dočkalová

80 let

Erich Rohovský

Eliška Kubíková

80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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SODEXO –
Plníme přání seniorů
V letošním roce se náš Domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích zapojil do projektu „Plníme přání seniorů“ společnosti
Sodexo a to s přáním „CANISTER APIE“ pro naše klienty. Naše přání bylo
vybráno mezi 31 finalistů z celkem 270.
Přání tak bylo 15. dubna 2017 společně
spolu s ostatními vybranými, zveřejněno
na webu www.plnime-prani-seniorum.cz.
Během několika málo dnů byl díky Vám
na přání získán dostatek prostředků, aby
přání mohlo být splněno, z čehož máme
nesmírnou radost.
Proč právě canisterapie? Naši klienti si již
delší čas přejí, aby za nimi občas přicházeli
vycvičení pejsci. Tedy odborným výrazem
27
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nazváno – přejí si canisterapii. Každý, kdo máme doma pejska, si uvědomujeme, jakou láskou a něhou nás obdarovává. Neohlíží se, zda je člověk mlád nebo stár, zda je bohatý či chudý, zda je štíhlý nebo při těle. Pes je přítelem člověka, kterému dává to, co člověk potřebuje.
A naši klienti si takový dárek přejí již dlouho. Ale vzhledem k vysokým nákladům se nám
nedaří tuto aktivitu pro ně uspořádat. Což je velká škoda. A proto jsme se rozhodli, že v letošním ročníku projektu „Plníme přání seniorů“ poprosíme o canisterapii pro naše seniory,
která by mohla proběhnout od září do prosince 2017.
Tímto velmi děkujeme všem dárcům, kteří na přání přispěli a pomohou tak našim
klientům vykouzlit úsměv na tváři a zlepšit jejich kvalitu života.

Mgr. Ivana Kostková
sociální pracovnice pověřená vedením
Domova sv. Mikuláše Ludgeřovice

Oznámení
V úterý 30. května 2017 proběhne v obci Ludgeřovice očkování psů.

Očkování proběhne na těchto místech:
• u Společenského domu na Vrablovci
• na parkovišti před Obecním úřadem
• před hřištěm TJ Ludgeřovice

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

II. etapa proběhne v sobotu 3. června 2017 na parkovišti před Obecním úřadem
Ludgeřovice od 8:00 do 9:30 hod.
Držitel psa si hradí očkování sám:
• Očkovací vakcína proti vzteklině 150 Kč
• Očkovací vakcína proti psince, parvoviróze, leptospiroze a infekční hepatitidě ve
společné injekci se vzteklinou 330 Kč.
S sebou si přineste očkovací průkaz.
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Obec Ludgeřovice nabízí zájemcům z řad veřejnosti ke koupi
pozemky ve vlastnictví obce v k.ú. a obci Ludgeřovice.
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů a budou prodávány
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. 5. 2017 do 12:00 hod. Obálka bude
označena nápisem:

„Pozemky U Rybníků NEOTEVÍRAT“
Nejnižší nabídková cena je 850,– Kč/m 2 + DPH
Zájemce je oprávněn učinit pouze jednu nabídku k jednomu konkrétnímu pozemku1).
Vítězný zájemce bude ten, kdo učiní nejvyšší nabídku. Vyhodnocení provede
komise složená z členů Rady obce Ludgeřovice v termínu do 15 dnů od ukončení
podání nabídek. Pro případ, že bude podána vícero uchazeči nabídka se stejnou
cenou, bude vybrán ten uchazeč, který podal nabídku jako prvý. Pro tyto účely
bude přijetí každé nabídky opatřeno datem a přesným časem hodiny, minut a vteřin přijetí nabídky.
Vítězný zájemce bude vyzván k uzavření kupní smlouvy se smlouvou o advokátní úschově v termínu do 15 dnů od data vyhodnocení nabídek. Úhrada kupní
ceny a její vypořádání bude upravena smlouvou o advokátní úschově JUDr. Milana Čichoně, právního zástupce obce, advokáta ČAK 10149 se sídlem Hlavní
třída 1196, 708 00 Ostrava-Poruba. Vítězný zájemce bude povinen uhradit do
15 dnů od uzavření kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově na účet 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
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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prvou část kupní ceny, bude vyhlášeno nové kolo výběrového řízení. Druhou část
kupní ceny bude povinen zaplatit kupující do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Do úplného zaplacení kupní ceny budou všechna vyhotovení kupní smlouvy
v advokátní úschově s tím, že k podání návrhu na vklad dojde až poté, co bude
zaplacena celá kupní cena. Pro případ, že se tak nestane a vítězný zájemce neuhradí v daném termínu zbylou část kupní ceny, je oprávněna Obec Ludgeřovice
odstoupit od uzavřených smluv. Vítězný zájemce bude povinen uhradit smluvní
pokutu sjednanou v kupní smlouvě. Na jeho místo poté nastoupí zájemce, který
učinil druhou nejvyšší nabídku. Pokud nedojde k naplnění účinků kupní smlouvy, protože žádný z uchazečů neuhradí celou kupní cenu, bude vyhlášeno nové
kolo výběrového řízení. Součástí kupní smlouvy bude rovněž závazek kupujícího
provést stavbu v čase stanoveném zastupitelstvem obce. Pro případ porušení této
povinnosti ze strany kupujícího bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta.
Za účelem zamezení spekulací s předmětnými pozemky bude součástí kupní
smlouvy rovněž ujednání o zákazu zcizení, podle kterého bude zakázáno do
doby kolaudačního souhlasu stavby postavené na předmětném pozemku úplatně
nebo bezúplatně převádět daný pozemek na jinou osobu.
Součástí kupní smlouvy bude také závazek obce vybudovat v termínu do 31. 12.
2017 inženýrské sítě, tj. vodovou, plyn, přívodu elektrického napětí a kanalizace
k hranici pozemků.
Po úplné úhradě kupní ceny podá advokát návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v termínu do 10 dnů od připsání celé kupní ceny
na účet advokátní úschovy. K výplatě kupní ceny Obci Ludgeřovice dojde do 10
dnů od pravomocného povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Advokátní úschova bude zřízena bezúplatně.
S dalšími dotazy se můžete obracet na:
Mgr. Daniela Havlíka, starostu obce, tel. 553 876 010, 725 141 569,
Mgr. Ing. Jindřicha Hudečka, tajemníka OÚ Ludgeřovice, tel. 553 876 022

Pozemky, které jsou nabízeny k prodeji:
parc.č. 3088/2, travní porost o výměře 2 082 m 2 ,
parc.č. 3088/3, orná půda o výměře 1 033 m 2 ,
parc.č. 3088/12, orná půda o výměře 1 024 m 2 ,
parc.č. 3088/15, orná půda o výměře 956 m 2 ,
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parc.č. 3088/17, orná půda o výměře 941 m 2 ,
parc.č. 3088/18, orná půda o výměře 936 m 2 ,
parc.č. 3088/19, orná půda o výměře 933 m 2 ,
parc.č. 3088/20, orná půda o výměře 1 142 m 2 ,
parc.č. 3088/22, orná půda o výměře 881 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. 3088/25, orná půda o výměře 945 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 946 m 2 ,
parc.č. 3088/29, orná půda o výměře 1 011 m 2 ,
parc.č. 3088/31, orná půda o výměře 1 033 m 2 ,
parc.č. 3088/32, orná půda o výměře 1 034 m 2 ,
parc.č. 3088/33, orná půda o výměře 1 032 m 2 ,
parc.č. 3088/34, orná půda o výměře 993 m 2 ,
parc.č. 3088/40, orná půda o výměře 924 m 2 ,
parc.č. 3088/41, orná půda o výměře 924 m 2 ,
parc.č. 3088/42, orná půda o výměře 923 m 2 ,
parc.č. 3088/43, orná půda o výměře 923 m 2 ,
parc.č. 3088/44, orná půda o výměře 841 m 2 ,
parc.č. 3088/46, orná půda o výměře 763 m 2 ,
parc.č. 3088/47, orná půda o výměře 696 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

1. kolo ligy mladších a starších žáků ve vzpírání

25. března proběhlo v bohumínské vzpírárně 1. kolo ligy
mladších a starších žáků ve vzpírání i s účastí mladých vzpěračů z Ludgeřovic, a to Jana Tchurze a Václava Mikety, který
dojíždí na tréninky do školy v Ludgeřovicích až z Kozmic.
V první skupině nastoupil Václav Miketa (Kozmice) a výkony 13 kg v trhu a 18 kg v nadhozu si vytvořil osobní rekordy. Ve druhé skupině nastoupil Jan Tchurz (Ludgeřovice)
a výkony 21 kg v trhu a 30 kg v nadhozu si vytvořil také nové
osobní rekordy.
Spojené družstvo (Bohumín, Ludgeřovice, Kozmice) vybojovalo výborné šesté místo, kluci si vytvořili nové osobní
rekordy a statečně bojovali na čince.

zleva Jan Tchurz, Václav Miketa

Václav Miketa (2006 - os. hm. 72,6 kg) - trh 13 kg, nadhoz 18 kg, dvojboj 31 kg
Jan Tchurz (2007 – os. hm. 43,5 kg) – trh 21 kg, nadhoz 30 kg, dvojboj 51 kg.

Oldřich Tchurz, trenér

První letošní domácí fotbal
Letošní první soutěžní fotbal v I. A třídě se hrál na domácím hřišti 1. dubna za krásného
téměř letního počasí. Mužstvo TJ Ludgeřovice nastoupilo proti mužstvu ze Staré Bělé. Pro
oba celky to bylo letos už druhé mistrovské utkání, oba ta svá první vyhrála. Po nich zůstaly
Ludgeřovice na čele tabulky s 29 body, Stará Bělá na druhém místě s 28 body. I proto bylo
toto měření sil středem pozornosti. Na hrací plochu přivedli mužstva a rozhodčí tři členové
žákovského mužstva TJ. Soupeř domácí mužstvo hned od začátku utkání překvapil větším
důrazem a rychlostí. Už ve 2. minutě tak byl stav utkání 0:1. Převaha hostů trvala celý první poločas a v druhém až do 70. minuty. Ludgeřovice mohly prohrávat i větším rozdílem.
V posledních dvaceti minutách hosté polevili a viditelně jim docházely síly. Domácí začali
stále více ohrožovat branku soupeře, 7 minut před koncem dosáhli vyrovnávacího gólu.
Utkání tak skončilo nerozhodně a pozice soupeřů v tabulce se nezměnily.
AV.
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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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