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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letní měsíce se stávají již tradičně dobou konání mnoha kulturních i sportovních akcí pod
širým nebem. Nejinak je tomu i v Ludgeřovicích, kde se mimo obce na akcích aktivně podílejí
mnohé spolky, sdružení, škola i mateřské školy. Všem patří velké poděkování za jejich přístup
a chuť udělat něco pro své spoluobčany. Za každou akcí stojí hodiny příprav a pak ještě všichni
doufají, že vyjde počasí. Jednou z takových akcí bylo například Sportovní odpoledne pro děti
na hřišti TJ Ludgeřovice v neděli 4. 6. 2017. Perfektní přípravu a zábavu pokazilo v závěru
počasí, lépe řečeno pořádná dešťová průtrž, která akci ukončila před poslední z dvanácti disciplín. Druhou kaňkou pak byl „geniální“ nápad jednoho ze sousedů u hřiště, který se rozhodl
v nedělním odpoledni spálit starou králíkárnu. Každý z nás si asi umí představit, jak vábně
čmoudí a voní hořící dřevo obité lepenkou. Černý dým směřující přímo na hřiště chvíli doslova
„udil“ cca 200 lidí. Případ bude mít pravděpodobně dohru před přestupkovou komisí a udělením pokuty. Osobně mi ale nejvíce vadí přístup a uvažování onoho občana.
Při příležitosti ročního výročí otevření dětského hřiště pod zdravotním střediskem uspořádaly společně Obec a Římskokatolická farnost Ludgeřovice Dětské odpoledne. I zde nás
příjemně překvapil obrovský zájem dětí i rodičů, hřiště i louka byly zaplněny dovádějícími
dětmi a „farní“ zmrzlina zdarma byla v horku vítaným osvěžením .
I přes nepřízeň počasí se určitě vydařila i Letní slavnost obce dne 17. 6. 2017. Bohatý program přitáhl mnoho lidí, kteří se výborně bavili. Velkou pochvalu dostal premiérový ročník
Gulášfestu a už nyní víme, že jeho příští ročník bude ještě zajímavější, včetně hodnocení
a ceny veřejnosti.
Mnozí z Vás s velkým povděkem reagovali na osvětlení přechodu pro chodce na ulici
Hlučínská před Obecním domem a zejména pak přechodu u zastávky Chovatelská včetně
přístupového chodníku k ulici Nad Nádražím. Jsem velmi rád, že se nám tuto akci po dlouhé době plánování podařilo zrealizovat. Málokdo si umí představit, jak těžká a zdlouhavá
bývají jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, když se jedná o souhlasy s realizací stavby
na jejich pozemcích. Nicméně se podařilo a teď ještě musím odpovědné zástupce ŘSD ČR
donutit ořezat stromy, které zasahují nad chodník a vozovku …
V okamžiku, kdy čtete tyto řádky, již žáci i studenti užívají pohodové prázdninové dny
a rodiče čerpají zaslouženou dovolenou. Všem Vám přeji, ať si letní pohodu vychutnáte bez
stresů, nehod a komplikací.
Mgr. Daniel Havlík,
starosta obce

ZASTUPITELSTVO
SLOVO STAROSTY
OBCE
Z 15. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání se konalo v sále Obecního domu 14. června. Přítomno bylo 18 zastupitelů,
jejich jednání sledovalo celkem 7 občanů, z toho jen 3 z Ludgeřovic, ostatní byli přespolní
zájemci o koupi stavebních pozemků v obci.
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Zastupitelé mimo jiné projednali a schválili výsledné dokumenty o hospodaření obce
v minulém roce jako závěrečnou zprávu auditora, závěrečný účet obce a účetní závěrku. Jednali také o prodeji obecních stavebních pozemků v lokalitě U Rybníků, tj. schválili prodeje
těch pozemků, které v posledním kole zájemci úspěšně vysoutěžili a schválili mechanismus
dalšího kola (už šestého) veřejné soutěže o nákup stavebních pozemků. Schválili pojmenování nové ulice, která odbočuje z ulice Lípová kolmo severozápadním směrem nad bývalou pískovnou. Tato nová ulice, podél níž jsou stavěny nové rodinné domky, dostala název
„Nová“.
V závěrečné dlouhé diskuzi se zastupitelé také zajímali o stav připojování domů ke splaškové kanalizaci. Dosud nepřipojených domků je asi sto, z většinou jejich vlastníků už ve věci
jednal odbor životního prostředí Městského úřadu v Hlučíně. Obecní úřad ještě v tomto
měsíci připraví přesný seznam dosud nepřipojených domů a jejich vlastníkům bude po jednání s nimi stanoven termín připojení, jehož nedodržení bude sankcionováno podle platných
právních předpisů. Předmětem diskuze bylo například i nesprávné parkování aut v ulicích,
které mimo jiné komplikuje vyvážení popelnic nebo úklid ulic. Konstatováno bylo, že tyto
případy nejsou dost důsledně pokutovány.
AV.

Výtah z Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice
(dále ZO), konaného dne 14. 06. 2017 v Obecním domě v Ludgeřovicích
• ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 14, konaného dne 15. 3. 2017.
• ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce
č. 4, 11, 13 a 14.
• 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. 3088/40 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
832 524,– Kč bez DPH (1 007 354,– 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. 3088/34 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
846 036,– Kč bez DPH (1 023 703,50 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. 3088/20 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
978 694,– Kč bez DPH (1 184 219,70 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
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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. 3088/12 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
923 648,– Kč bez DPH (1 117 614,– 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. 3088/28 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
828 696,– Kč bez DPH (1 002 722,10 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. 3088/46 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
686 700,– Kč bez DPH (830 907,– 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. 3088/14 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
816.850,– Kč bez DPH (988.388,50 Kč vč. DPH).
ZO schválilo mechanismus prodeje 21 pozemků v lokalitě u rybníků v VI. kole ve znění
předloženého návrhu. Jedná se o tyto pozemky:
parc.č. 3088/2, travní porost o výměře 2 082 m 2,
parc.č. 3088/3, orná půda o výměře 1 033 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. 3088/19, orná půda o výměře 933 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. 3088/29, 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. 3088/41, 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
4

7 / 2017

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

• ZO rozhodlo vydat na základě ustanovení § 84 odstavec 2, písmeno d) zákona č.128/2000
Sb., o obcích, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v souladu s ustanovením § 31, odstavec 1 a 2 zákona č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu
s ustanovením § 7 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů úplné znění Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Ludgeřovice, příspěvkové organizace.
• ZO rozhodlo na základě žádosti XXX o záměru prodeje části obecního pozemku parc.
č. 3080/1 orná půda, k.ú.Ludgeřovice, ve variantě A (B).
• ZO rozhodlo na základě žádosti XXX o záměru prodeje části obecního pozemku parc. č.
180/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Ludgeřovice, o výměře cca 24,67 m2. Přesná
výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit žadatel.
• ZO rozhodlo, že prodej bude realizován za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který nechá
vypracovat obec Ludgeřovice a cenu za znalecký posudek připočte ke stanovené kupní ceně.
• ZO ukládá starostovi obce zabezpečit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.
• ZO projednalo Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ludgeřovice
za rok 2016.
• ZO projednalo Závěrečný účet obce Ludgeřovice za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Ludgeřovice za rok 2016, a to bez výhrad.
• ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Ludgeřovice, sestavenou ke dni 31. 12. 2016.
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017 v rozpočtu obce na r. 2017.
• 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 vzalo na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2016
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2016 Odborem podpory korporátního řízení a kontroly Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a Revizní komise Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2016.
• ZO rozhodlo pojmenovat ulici v lokalitě ul. Lípová, na pozemku parc. č. 3080/73 názvem „Nová“.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření darovací smlouvy č. DS-OP-046-11-Vym-2017 mezi státní
příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 – Nusle (dárce) a Obcí Ludgeřovice (obdarovaný). Na základě této smlouvy nabyde obec Ludgeřovice do svého výlučného vlastnictví pozemky
- parc.č. 2539/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 138 m 2,
- parc.č. 3580/34 ostatní plocha – zeleň o výměře 3 424 m 2,
- parc.č. 3580/35 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 2 297 m 2,
- parc.č. 3580/39 ostatní plocha – zeleň o výměře 1 192 m 2 a
- parc.č. 3580/42 ostatní plocha – zeleň o výměře 118 m 2
v celkové účetní hodnotě 317.175,– Kč.
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• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 15. zasedání ZO Ludgeřovice.
• ZO rozhodlo zařadit na program jednání ZO bod s názvem „Provoz a hospodaření školní jídelny při provozování veřejných a soukromých akcí“.
• ZO pověřilo FV ZO k vypracování zprávy o provozu a hospodaření školní jídelny při
provozování veřejných a soukromých akcí, tato zpráva bude předložena na jednání ZO
dne 13. 9. 2017.
VB.

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
UPOZORNĚNÍ
na změnu půjčovní doby o prázdninách
a to v pondělí do 17 hod. a v úterý do 14 hod.
Jana Baránková, knihovnice

Veselé odpoledne na dětském hřišti
Před rokem bylo otevřeno dětské hřiště pod zdravotním střediskem. Letos zde poprvé
uspořádala 1. června Obec Ludgeřovice a Římskokatolická farnost Ludgeřovice dětský den.
Děti a také rodiče těch mladších přišli, aby zde za pěkného počasí strávili příjemné odpoledne. Všechny pozdravili starosta Mgr. Daniel Havlík, farář Mgr. Václav Koloničný a jáhen
Mgr. Zdeněk Uher. Děti bavila klaunice Trdlína se svou kamarádkou. Jáhen rozdával dětem
poukázky na zmrzlinu, kterou dostali ve stánku naproti hasičské zbrojnice, na hřišti si mohli
přítomní koupit pití a sladkosti. Všechny houpačky, prolézačky atd. byly plné rozdováděných dětí. Byla to vydařená oslava dětského dne.

AV.
6
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Setkání jubilantů 2017
Tato tradiční akce, kdy starosta obce pozve všechny občany obce, kteří se v daném roce
dožívají 80 a více let, do sálu Obecního domu ke slavnostnímu setkání, se letos konala 2.
června. Pozvání přijalo přes 80 seniorek a seniorů. Ty, kteří to potřebovali, přivezlo obecní
auto nebo přišli s doprovodem člena rodiny. Před vchodem do sálu jim na uvítanou hrála
dechovka pana Ondruše, pak se zapsali do pamětní knihy obce. V hezky vyzdobeném sále
bylo připravené pohoštění, pěkným vystoupením je pobavily děti z Mateřské školy Hlučínská pod vedením p. učitelky Hany Žídkové, na harmoniku jim hrála studentka hlučínského
gymnázia Hana Kosková. Starosta Mgr. Daniel Havlík s místostarostkou Ing. Alenou Janošovou pak všechny slavnostně přivítali, popřáli dobré zdraví a připili si se všemi skleničkou
vína. Potom v pořadí od nejmladšího až po nejstaršího každému popřáli zvlášť a předali
květinu a dárek. Nejstarší v sále letos byly dvě dámy a to Klapcová Hedvika a Šimarová
Paulína, obě se letos dožívají 91 let. Po gratulacích se podávala slavnostní večeře. Během
celého setkání se o jídlo, pití a obsluhu perfektně starali studenti Střední školy hotelnictví,
gastronomie a služeb ze Šilheřovic pod vedením svých učitelů. Své umění pak předvedla
dětská taneční dvojice Zdenek Borek, Viktorie Patocsová z taneční školy LR Cosmetic dance Ostrava. Potom se vzpomínalo, povídalo, zpívalo, poslouchaly se hezké melodie v podání
harmonikářky slečny Koskové.
Celé setkání seniorů bylo pracovnicemi obce Vlastou Bortlíkovou, Lenkou Jurečkovou
a zástupkyní ředitele ZŠ a MŠ Ludgeřovice Mgr. Vladimírou Liškovou dobře připravené
a mělo i hezký a důstojný průběh. Jeho účastníci odcházeli nebo odjížděli plni pěkných
dojmů.

AV.

Koncert 42. ročníku mezinárodního hudebního festivalu
Janáčkův máj
Koncert se konal 3. června v ludgeřovickém chrámu sv. Mikuláše a byl to v nepřetržité
řadě již 12. koncert tohoto festivalu v našem chrámu a i tentokrát byl posluchačů plný kostel.
Byli mezi nimi i členové delegací z družebních měst naší obce a to z Tisovce na Slovensku
a Putnoku v Maďarsku, byli zde i starostové okolních obcí.
7
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Tentokrát to byl varhanní koncert v rámci Dne slezských varhan, hrál prof. Jaroslav Tůma
a to díla Josefa Kličky, Bedřicha Antonína Wiedermanna, Karla Boleslava Jiráka, Klementa
Slavického, Petra Ebena a také vlastní improvizaci. Záštitu nad Dnem slezských varhan
převzal Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, sídelní biskup ostravsko – opavský,
záštitu nad koncertem pak Mgr. Daniel Havlík, starosta obce Ludgeřovice.
Koncert zahájili a posluchače přivítali ředitel festivalu Mgr. Jaromír Javůrek, starosta
Mgr. Daniel Havlík a prof. Jaroslav Tůma.
Prof. Tůma v úvodním proslovu připomněl vysokou kvalitu ludgeřovických varhan, na
kterých už koncertoval několikrát, nahrál na nich jeden CD nosič a byl jedním z těch, kteří
významně přispěli k jejich propagaci.
Pro posluchače byl koncert mimořádně hlubokým zážitkem. Po skončení aplaudovali ve
stoje a přiměli interpreta k přídavku. Prostě byl to krásný koncert.

AV.

Koncert pop gospelové skupiny GOOD WORK
Známý soubor zpěvu
a hudby Good work vznikl
už před 21 lety s názvem Paprsky, přejmenovali se před
několika lety. Má přibližně
30 členů, velmi mladých
zpěváků a muzikantů, většinou ze severní Moravy, hrají
vlastní písně v disko stylu na
duchovní témata. V našem
kostele již před lety jednou
účinkovali, letos to bylo
16. června.
Tentokrát si je přišlo poslechnout asi 100 posluchačů. Účinkující soubor si na
8
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své vystoupení přivezl rozsáhlou hudební aparaturu a řadu hudebních nástrojů. Hodinu
a půl trvající vystoupení bylo ve skutečně živém rozpohybovaném disko stylu a připomínalo
podobná vystoupení Afroameričanů při bohoslužbách v USA. Mělo vysokou muzikantskou
úroveň a sympatický byl i slovní doprovod vysvětlující smysl textů jednotlivých písní.
Byl to velmi zajímavý koncert.
AV.

Kalendář akcí
29. 7. 2017	Letní slavnost Klubu důchodců Vrablovec
(u Společenského domu na Vrablovci)
25. 8. 2017	Loučení s létem – opékání – akce Klubu důchodců Ludgeřovice
(areál Moštárny)

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
4. května se skupina emisařů zúčastnila 3. semináře
pod názvem ,,Aby
Hlučínsko dýchalo čistý vzduch“.
Vzdělávali se v oblasti právních záležitostí, například, jak se mohou bránit
nadměrnému zápachu, který vychází
z komína sousedova domu. V chemii a ve
fyzice si vyzkoušeli řadu zajímavých praktických pokusů a vyzkoušeli si aktivity
spojené s logickým uvažováním.
Další podobnou akcí, která se konala
v rámci projektu Emise, byl 18. květen,
Den zdraví v Hlučíně. Naši emisaři se
aktivně zapojili do programu Ing. Horáka alias smokemana, který předváděl strhující show. Pod přívalem výbuchů a plamenů jsme opouštěli hlučínské náměstí
s pocitem překvapení a radosti.
Mgr. Hana Halodová
9
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Okresní kolo počítačové soutěže BAJTÍK
12. května se uskutečnil v Opavě již 12. ročník počítačové soutěže
Bajtík. Účast soutěžících byla veliká.
Žáci základních škol a gymnázií plnili dle předložených propozic zadané úkoly. Po uskutečnění okresního
kola vybrala odborná porota nejlepší
práce, které jejich autoři mohli veřejně předvést 24. 5. 2017 svým vrstevníkům i učitelům na velkém finále.
Všichni soutěžící, kteří postoupili
až do velkého finále, byli odměněni
pěknými a hodnotnými cenami a samozřejmě diplomy.
O konečném pořadí rozhodovali hlasováním diváci. Julie Kadlecová z 6. A se umístila
v kategorii MEGABAJTÍK na 1. místě. Děkujeme tímto Julii za výbornou reprezentaci
naší školy.
Ing. Marie Plačková

Jazykový pobyt třetího ročníku
V květnu se žáci třetích tříd zúčastnili jazykového pobytu s rodilým mluvčím v malé vesničce u Žermanické přehrady. Počasí nám přálo, a proto jsme trávili veškerý čas venkovními
aktivitami. Celých pět dní nás provázelo téma English speaking countries (anglicky mluvící
země). Děti plnily úkoly ve čtyřech skupinách, které nebyly rozlišeny jen podle zemí, ale
i podle barevných čepic. S rodilým mluvčím Martinem, který mluvil jen anglicky, se zdokonalovaly nejen v cizím jazyce, ale i poznávaly okolní přírodu a navštívily mimo jiné i hráz.
Snaha všech týmů vyvrcholila ve čtvrteční Olympijské hry, kdy se rozhodlo o vítězi. Pobytu
nechyběla ani večerní zábava, při které jsme si zatančili, otestovali odvahu a zhlédli anglický
film. Poslední den byly rozdány diplomy a se zatlačenou slzou jsme se vrátili domů.

Mgr. Natálie Nevřelová, Mgr. Kateřina Řehová
10
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Bezva výlet
Za celoroční práci pro
školní časopis jsme se dne
5. června zúčastnili výletu
na Slezskoostravský hrad.
Historie hradu nás zaujala a velmi pobavila díky
vtipnému podání dvou průvodců, kteří své povídání
doprovodili
zábavnými
a netradičními úkoly, například soutěží o to, kdo vypije
nejrychleji mléko z dětské
láhve. Taky jsme byli svědky
svatby prince Matěje /Justa/
a princezny Andry /Lazarové/ v dobových kostýmech. Ta proběhla v oddávací místnosti
hradu. O něm jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a poučného.
Výlet se nám moc líbil a dlouho na něj budeme vzpomínat.
Za školní parlament Hana Kajzarová a Nikol Janečková

Akademie programování
1. místo v soutěži v rámci ČR
10. června se uskutečnila soutěž v prostorách MICROSOFTU v Praze. Sešli se zde žáci
z celé naší republiky. Markéta Bartáková z 6. A dobře zabojovala a odvezla si 1. místo.
Základy programování patří ve 21. století mezi důležité dovednosti, které již dnes odlišují zájemce o zajímavá zaměstnání. Akademie programování představuje žákům ZŠ z celé
ČR kódování coby jednoduchou a zábavnou činnost.
Prostřednictvím moderních nástrojů, jako jsou KODU, se naučí žáci programovat. Získané znalosti pomohou v budoucnu žákům při hledání práce nebo při zakládání vlastního
byznysu.
Srdečně blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!!!
Ing. Marie Plačková

Jak udělat angličtinu pro šesťáky zábavnější? Nacvičme pohádku! Tak nějak vznikl nápad na představení, které 19. června
dopoledne odehráli žáci 6. A pro publikum složené z žáků nižšího stupně. Ema Musálková v roli vypravěčky nejprve představila všechny hlavní hrdiny z pohádky o Chicken Licken, a to od
nejmenšího kuřátka (Samuel Ratajský) až po samotnou královnu
(Klára Madléová). Ostatní herci (Klára Klegová, Klára Wrbková,
Veronika Zelenská, Tereza Kramná, Daniel Körner i Veronika
Kučerová) se na pódiu krásně doplňovali, jejich angličtina byla
11
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bezchybná, stejně jako první herecké výkony. Poděkování patří i Kristíně Danišové, která nám velmi pomohla s výrobou kulis. Všichni jsme se u nacvičování
náramně pobavili, a věříme, že si příští
rok nacvičíme něco podobného.
Mgr. Jitka Šílová

Internetové stránky
Úřad pro ochranu osobních údajů udělil zvláštní ocenění
Richardu Šulovi ze 7. B za internetové stránky na téma KYBERŠIKANA. Dne 29. 6. 2017 mu předala JUDr. Janů, předsedkyně senátu, v Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze
ocenění.
Ing. Marie Plačková
ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Cyklisťák 2017
Již popáté se letos konal cyklistický kurz 8. ročníků, který se na naší základní škole stává
již pomalu ale jistě tradicí. O kurz je každoročně velký zájem, protože i samotní žáci si chtějí
zkusit, zda a jak takovýto týden v terénu zvládnou. Z vypravování předešlých ročníků vědí
akorát to, že je to každoročně velmi náročné a vyčerpávající. Kurz letos proběhl s ubytováním na Ostravici, tudíž žáci mohli opět poznávat krásy Beskyd v čele s královnou – Lysou
horou. Letos jsme dokonce o všem podstatném informovali ihned v daný den prostřednictvím deníku na sociální síti, což vyvolalo vlnu nadšení a příjemných ohlasů. Celý týden
proběhl v pohodě a bez úrazů, za což patří žákům i pedagogům velký dík. Bylo to moc fajn
a sedmáci už se mohou pomalu těšit, protože rok sletí jako voda. 

Mgr. Petr Stočes, Mgr. Martin Nevřela, Mgr. Veronika Seidlová
12
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Atletické mistrovství Hlučínska 2017
Letos se již popáté konalo
Atletické mistrovství Hlučínska, na kterém se pravidelně
představují všechny základní
školy z Hlučína a okolí. Naše
škola vyslala do boje pouze
žáky v nejstarší kategorii, tedy
osmáky a deváťáky. Jelikož se
v těchto atletických závodech
pravidelně umisťujeme na
předních příčkách, tak jsme ani
letos nechtěli za těmito výsledky zaostat. Žáci poctivě trénovali skok daleký, skok vysoký,
vrh koulí, sprinty, štafetu i vytrvalost. Samotné závody byly velice vyrovnané, naše družstvo se
mohlo spolehnout především na Báru Karáskovou, která posbírala hned čtyři zlaté medaile!!
K tomu přidal stříbro ze skoku dalekého Matěj Madlé a medailovou sbírku doplnila bronzem
Tereza Šafránková z běhu na 60 m. Vytrvalost a štafety byly nakonec kvůli dešti zrušeny, takže z těchto disciplín jsme již žádný úspěch přidat nemohli. Každopádně nám součet medailí
zajistil premiérové celkové vítězství, za které patří žákům obrovské díky. Kromě medailí tak
přivezli do školy i krásný pohár, který byl přidán do vitríny u vstupu do naší školy.

Mgr. Petr Stočes

Hurááá na prázdniny
Konec školního roku v mateřské školce byl krásný a na akce velmi bohatý. Prožili jsme
společně plavecký kurz, celodenní školní výlet do Frenštátu pod Radhoštěm – Liščího mlýna, Zahradní slavnost, Noc ve školce, oslavy narozenin, divadélka a další.
Samozřejmě se také nezapomnělo na každodenní aktivity – zpívání, cvičení, tvoření,
vyprávění. A protože bylo krásné teplé počasí, trávili jsme hodně času venku. Snad ti naši
nejmenší budou mít na co vzpomínat.

13
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Nastávají dva měsíce odpočinku, dovolených, ale na školkách a školách tyto dny znamenají čas na opravy a rekonstrukce. Jiné to nebude ani ve školce na Vrablovci. Každým rokem se prostředí zvelebuje, aby prostředí, kde společně trávíme spoustu času, bylo podnětné
a pěkné.

Přejeme všem čtenářům krásnou, kouzelnou, slunnou a klidnou dovolenou, plnou zajímavých zážitků a odpočinku.
Bc. Pavla Olšáková, ZŠ a MŠ Ludgeřovice

14
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Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem pracovnicím Mateřské školy Hlučínská v Ludgeřovicích. Jmenovitě paní ředitelce Margit Hvizdákové, dále paním učitelkám Hance
Žídkové, Irence Šustkové a Šárce Gajdové a samozřejmě i paní Riedlové a Konečné.
Celých 7 let se staraly o předškolní výchovu našich dvou dětí, nejprve syna Štěpána
a poté i dcery Laury. Děti do školky chodily rády a vždy se tam těšily. Těšily se na paní
učitelky, na kamarády, na dny plné zábavy a nového poznání. Tak by to nebylo, kdyby
je paní učitelky vždy nevítaly s úsměvem, laskavostí a radostí. Nyní jde dcera do první
třídy a na školku nedá dopustit, stejně tak bylo a je u syna.
Proto Vám všem děkujeme a budeme se vždy těšit na přízeň, kterou dětem věnujete.
Za spokojené rodiče Návratovi

SPOLKY
Kácení obecní májky
Tradičně obecní májku každým rokem na Menšíkové louce stavějí, první noc hlídají proti
krádeži a také koncem května kácejí ludgeřovičtí mladí hasiči. Vždy také připraví vše potřebné pro občany obce, kteří se přijdou na slavnost stavění a kácení podívat. Připraví ozvučení,
občerstvení, přístřešky pro případ deště či naopak prudkého slunce, atrakce pro děti. Letos
májku káceli za hezkého počasí 27. května. Slavnost začala v 15 hodin, kácet zahájili v 18 hodin. První záseky provedl starosta obce Mgr. Daniel Havlík, také člen spolku ludgeřovických
hasičů. Pak se vystřídali další, po asi pěti minutách májka spadla, děti si na památku rozebraly
její ozdoby. Slavnost pak pokračovala až do setmění. Účastníci se dobře bavili, děti si užívaly
jízdy na koních, skákacího hradu či vysoké vrstvy hasební vodní pěny, kterou jim hasiči na
velkou plochu nastříkali. Za vše si hasiči zaslouží velké uznání a poděkování.
Byla to vydařená slavnost.

AV.
15
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Nová cisterna stále láká
Hasiči po zaškolení neustále prezentují novou techniku, která chrání občany obce.
Stálým lákadlem pro občany a hlavně děti se po svém pořízení stala nová cisterna místních hasičů. V průběhu jara a počátku léta tak následovalo mnoho prezentací
v obci i okolí, kde naši hasiči zasahují. Děkuji tak opět členům zásahové jednotky, kteří
ve svém volnu našli čas a techniku na jednotlivých akcích předvedli. Jmenovitě:
26. května – Ukázka pro děti MŠ Hlučínská
Členové předvedli svou techniku pro děti ve školce. Nadšení nebralo konce. Vrcholem byla možnost zahasit si z požární hadice. Pochvalu zaslouží členové jednotky,
kteří před samotným příjezdem do školky poskytli první pomoc muži, který upadl na
zastávce a poranil si hlavu. Muže si následně přebrala do péče povolaná záchranná
zdravotnická služba.
27. května – Kácení máje
Také zde kromě programu jako skákací hrad, projížďka na koni, bylo možné seznámení s novou cisternou. Hasiči dětem předvedli navíc i zásah pomocí pěny, která se
následně stala oblíbeným nástrojem radovánek dětí.
9. června – MŠ církevní a Liščata
Páteční dopoledne dětem z těchto školek zpříjemnila hasičská technika. Děti si
mohly všechny zásahové předměty a nástroje vyzkoušet. Opět hasiči sklidili velké nadšení. Dětem se moc líbilo. Bylo jich tolik, že pět hasičů mělo co dělat je dlouhodobě
všechny zabavit.
10. června – Ukázka zásahu – Motoscuk
Již v průběhu měsíce ledna jsme byli organizátory srazu motorek na Hlučínském
jezeru osloveni, zda bychom mohli Tatru prezentovat široké veřejnosti. Tak se i stalo.
Naše ukázka v podvečerních hodinách byla na téma požár dopravního prostředku. Neplánovaně jednotka také poskytla součinnost při ukázce HZS, kdy se jednalo o velmi
složitou nehodu motorkáře a osobního vozidla. Naši členové tak na ukázce poskytli
první pomoc zraněnému motorkáři, zatímco HZS vyprošťoval osádku osobního automobilu.
17. června – Obecní den
Jednotka byla požádána obcí o vystavení techniky. Členové sboru navíc soutěžili
o titul nejlepšího guláše.
1. července – Ukázka Dolní Benešov
Tatra se ukázala v rámci hasičského dne v Dolním Benešově. Nutno říci, že zde ne
kvůli novotě, ale kvůli tradiční spolupráci. Hasičského dne se totiž v Benešově účastníme již po několikáté, s různou technikou.
16
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Novou Tatru také neplánovaně viděli u církevní školky,
kde hořel osobní vůz. Dále také
v Šilheřovicích, kde byl ohlášen požár stodoly. V noci pak
zasahovala např. při transportu
pacienta na ul. Lípová, kdy byl
Transit (druhé vozidlo) pro periodický servis postaven mimo
výjezd. Další takovéto „pozvánky“ v průběhu roku snad budou
následovat v co nejmenším počtu.

Ing. David Lange, hasiči Ludgeřovice

Klub důchodců Ludgeřovice
Vážení spoluobčané,
v březnovém vydání zpravodaje jsme se zavázali, že Vás budeme informovat jednak o výsledku naplánovaných akcí pro 1. pololetí letošního roku a taky o přípravách akcí a plánů
činnosti Klubu důchodců Ludgeřovice ve 2. pololetí letošního roku.
Krátké zhodnocení konaných akcí:
Březen
• Divadelní představení souboru Berani z Těškovic s divadelní hrou podle Divadla Járy
Cimrmana s názvem „Výprava na Sever“. Máme dojem, že specifický humor této divadelní hry projasnil tváře většiny dvou set diváků v sále. 
• Setkání členů Klubu důchodců s přednáškou o cestě k jezeru Bajkal. Škoda – „ nemoc nechodí po horách, ale po lidech“. Cestovatel pan Helmut Šafarčík nemohl přednášku pro
nemoc uskutečnit, takže náhradním programem byla prohlídka DVD snímků z obecní
kroniky, zasvěceně komentována kronikářem obce Ing. Adolfem Vjačkou.
Duben
• Na akci „Vítání jara“ jarní náladu všem přítomným umocnilo vystoupení dvou mladých
tanečních párů z LR Cosmetic Dance Team Ostrava. Všichni si odnesli pěkný zážitek
z vystoupení a my, pořadatelé, dobrý pocit z úspěšné akce.
Květen
• Prohlídka Katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Rekonstruovanou katedrálu si přišlo
prohlédnout 40 členů našeho klubu.
• Vyhodnocení akce v restauraci Selský Dvůr – bowling, bylo taktéž společensky hodnotné. 
17
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• Oslavy Dne matek. Děti z Církevní MŠ v Ludgeřovicích přišly svým programem pozdravit své babičky a dědečky a potěšily všechny přítomné v sále. Moc pěkné vystoupení,
nálada výborná.
• Slavnostní zasedání k 20. výročí založení spolku „Klub důchodců v Ludgeřovicích“.
Za svou práci v klubu bylo vyznamenáno věcnými dary jak od Obce Ludgeřovice, tak
od klubu, celkem 25 zakládajících a zasloužilých členů. O činnosti a akcích spolku za
uplynulých 20 let si mohli popovídat a zavzpomínat všichni přítomní před fotografiemi
z uskutečněných akcí spolku.
Červen
• Vystoupení skupiny Kamelie. Koncert byl uspořádán jako poděkování členům klubu za
práci. A dojem z vystoupení Hany & Dany? Platí zde pořekadlo: „ zrají jako víno“. Většina z dvou set přítomných účastníků koncertu si zabroukala, nebo alespoň zavzpomínala
při hitech 80. let. Zkrátka byla to parádní akce!
• Setkání členů spolku na Moštárně zahrádkářů. (O výsledku akce zatím nevíme, jelikož
se akce uskuteční po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje).
Tak to by bylo v kostce vše o uskutečněných akcích v 1. pololetí roku 2017.
A co nás čeká ve 2. pololetí r. 2017?
12. 07. 2017 (středa)	Autobusový zájezd na opékaná kolena do Rohova (odjezd ve 14:30
a 16:30 hod.)
25. 08. 2017 (pátek)	Loučení s létem – opékání v areálu Moštárny Ludgeřovice
(16:00 hod.)
13. 09. 2017 (středa)
Výlet s posezením na Myslivecké chatě Ostříž (13:30 hod.)
29. 09. 2017 (pátek)	Autobusový zájezd do Kunína (zámek) a Nového Jičína (odjezd
bude upřesněn)
13. 10. 2017 (pátek)	Setkání členů Klubu s jubilanty (sál Obecního domu – 16:00 hod.)
25. 10. 2017 (středa)	Bowling v restauraci Selský Dvůr – soutěž družstev Klubů důchodců z Petřkovic, Ludgeřovic a Vrablovce (14:30 hod.)
15. 11. 2017 (středa)	Setkání členů Klubu v sále Obecního domu Ludgeřovice
(16:00 hod.)
09. 12. 2017 (sobota)	Mikulášská nadílka – sál Obecního domu (16:00 hod.)
13. 12. 2017 (středa)	Účast členů Klubu na akci s názvem „Česko zpívá koledy“ (nám.
T. G. Masaryka Ostrava – 18:00 hod.)
Těšíme se na Vás při setkání na našich akcích.
Členové výboru Klubu důchodců v Ludgeřovicích

20 let Klubu důchodců Ludgeřovice
Klub byl založen na jaře 1997. Dvacáté výročí existence se slavilo v Obecním domě
31. května. Přítomno bylo asi 160 členů klubu. Gratulovat přišli za Obec Ludgeřovice starosta Mgr. Daniel Havlík a členka Komise pro kulturu, sport a sociální věci
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p. Annemarie Fitzková

p. Edeltruda Tomečková

p. Vlasta Bortlíková, za Klub důchodců
Vrablovec předsedkyně p. Eva Vojevodová a místopředseda p. Miroslav Vojevoda
a za Klub důchodců Petřkovice předseda
p. Miroslav Skalka a 1. místopředsedkyně
p. Marie Toufarová. Starosta ve svém proslovu gratuloval členům klubu k tomuto
významnému výročí, ocenil práci klubu
pro seniory obce a popřál úspěšnou činnost v dalších letech. Podobně vystoupili
i ostatní gratulanti.
Předsedkyně klubu Mgr. Anežka Rop. Jan Stanovský
benková pak stručně rekapitulovala uplynulých 20 let a předestřela obrysy programu činnosti v příštím období. Tak jako v minulých letech se počítá každý měsíc aspoň
s jednou akcí klubu. Následovalo ocenění těch, kteří jsou členy klubu už od jeho založení. Oceněni byli i ti, kteří byli v minulosti aktivními členy výboru klubu. Největší
potlesk sklidila dřívější dlouholetá a velmi úspěšná předsedkyně klubu p. Edeltruda
Tomečková. Všichni ocenění dostali od obce a od klubu dárky. Program pak pokračoval chutnou večeří a po ní hrála k tanci i poslechu až do setmění vrablovecká skupina
Arena.
Byla to hezká, výborem klubu dobře připravená pohodová oslava.
AV.

Duo Kamelie zpívalo seniorům
Klub důchodců Ludgeřovice si v rámci oslav 20. výročí existence klubu pozval do
sálu Obecního domu 9. června k vystoupení známou dvojici zpěvaček Hanu Buštíkovou a Danu Vlkovou, které vystupují už 35 let pod uměleckým jménem Kamelie.
Zájem členů klubu a jejich známých byl velký, v sále se sešlo okolo 200 posluchačů.
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Repertoár dvojice se skládá z hezkých melodických a rytmických písní. Hodinu a čtvrt jejich zpívání bylo
velmi příjemné, moc se líbilo, řada důchodců si při něm zatancovala i zazpívala. Největší úspěch měl jejich všem
známý velký hit Robinson.
Po koncertu začala hrát k tanci
a poslechu vrablovecká skupina Arena, domů se odcházelo v dobré náladě
až kolem 21. hodiny. Byla to vydařená
oslava 20. výročí klubu.
AV.

Sportovní odpoledne pro děti na hřišti TJ
Tuto oblíbenou akci pořádá TJ Ludgeřovice u příležitosti dětského dne každoročně. Příprava i provedení akce jsou hodně pracné a úspěch závislý na počasí. Letos 4. června musela
být pro bouřku s lijákem tato akce ukončena o něco dříve. Dovednostní soutěže na ploše
hřiště (celkem 11, např. jízda na kole, pytle, kop na branku, chůdy, překážkový běh) byly
dokončeny před bouřkou všechny, ovšem běžecké soutěže proběhly jen ve dvou věkových
kategoriích už v silném dešti a fotbálek benjamínků se pak nehrál vůbec. Vyhodnocení výsledků i vyhlášení nejlepších ve všech sedmi věkových kategoriích však řádně proběhlo jako
obvykle, děti na stupních vítězů se radovaly ze svého úspěchu a z drobných dárků, které
dostaly od pořadatelů. Spokojeni mohli být i ti členové a členky TJ, kteří akci připravili. Jen
provozovatelé připravených dětských atrakcí spokojeni být nemohli.
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AV.

ZAJÍMAVOSTI
Lípová fest
Prožíváme hektické období, honíme se za vším možným, nestíháme, na své okolí máme
málo času. O to příjemnější je, když se sousedé z jedné, či více ulic dovedou domluvit a uspořádat přátelské setkání, na kterém uvítají každého, kdo se připojí a přijde utužit sousedské
vztahy.
A právě takové setkání proběhlo v sobotu
10. června na jedné z ulic Lípová – u „kontejnerů“. Sešlo se na padesát obyvatel a každý
s sebou přinesl kromě dobré nálady také něco
chutného pro potěchu žaludku. Čepovalo se
pivo, grilovaly se buřty a makrely, proběhla
soutěž o nejlepší buchtu „Zlatý pekáč“ a byly
k mání další výrobky domácí provenience.
Letošní už 2. ročník Lípová festu proběhl
i přes žerty počasí v přátelské a uvolněné náladě. Sousedé prodebatovali co se dalo, poveselili
se a hlavně se domluvili, že se nejpozději za rok
opět sejdou a tradici ještě dále rozvinou nejen
co do rozpětí ulic, ale i co do programu.
Hlavní zásluha patří iniciátorům akce – rodinám Radima Pěntky a Jakuba Švidernocha.
Ing. Alena Janošová
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Procesí o svátku Božího těla
Po velké mši svaté se 18. června
vydal průvod z kostela po chodníku
až na křižovatku s ulicí Hlučínská,
po ní pak k Domovu sv. Mikuláše,
k církevní mateřské škole, dále po
ulici Nádražní a zpět do kostela.
Po cestě byla zastavení s modlitbou.
Tato kdysi tradiční akce se asi po padesátiletém přerušení poprvé konala
před dvěma lety, loni se nekonala pro
špatné počasí.
AV.

Z obecní kroniky za rok 1982
11. února byl v Praze dopaden sériový vrah Ladislav Hojer, který nejméně 5
žen zabil a 18 znásilnil. Byl odsouzen a v roce 1986 popraven. 17. února v Praze
při vykolejení a převrácení tramvaje zahynulo 7 lidí a dalších 55 bylo zraněno. 19.
března tragická dopravní nehoda u Rokycan, kde se srazil autobus ČSAD a vojenská cisterna, měla 7 obětí. 27. dubna byla přijata novela zákona o národních výborech, vznikly tzv. „střediskové obce“. 10. listopadu zemřel sovětský vůdce Leonid
Iljič Brežněv, který v roce 1968 jako nejvyšší představitel Sovětského svazu rázně
ukončil v Československu tzv. „Pražské jaro“, které mělo za cíl „socialismus s lidskou tváří“, když tam 21. srpna 1968 poslal v rámci tzv. „bratrské pomoci“ sovětská
vojska a vojska dalších čtyřech socialistických států, celkem 700 000 vojáků.
Šikmým písmem je zde doslovný opis těch částí zápisů v kronice obce Ludgeřovice za rok 1982, které nejlépe vypovídají o tehdejším dění a událostech:
Každý rok přináší nové události v životě naší obce. Občané projevují zvýšený zájem
o celkové dění v obci, pečují o zlepšení vzhledu okolí domků, veřejných prostranství, není
jim lhostejný společenský život. Také rok 1982 přinesl hodně nového, podařilo se splnit
úkoly požadované občany na veřejných schůzích, podařilo se splnit celoobecní závazek
vyhlášený národním výborem a společenskými organizacemi, a také za povšimnutí stojí
i to, že občané se více zapojovali do zvelebovacích akcí a svůj zájem o veřejný život
dokazovali vyšší účastí na veřejných schůzích a akcích pořádaných v průběhu roku společenskými organizacemi a národním výborem.
Občané si každodenně uvědomovali, že tyto úkoly by nebylo možno splnit, kdyby nebyl zajištěn mír, kdyby nebyly zajištěny sociální vymoženosti, které našim občanům stát
dává. Proto se zájmem sledovali události ve světě, zajímali se o události v sousedním
Polsku. S uspokojením přijímali zprávy o postupné konsolidaci v Polské lidové republice, vždyť jsou to naši nejbližší sousedé. Občané se zajímali o celkovou politickou situaci
22
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i v ostatních zemích. O tom, že jim nebyla lhostejná současná situace ve světě, dokazovali
vystupováním na veřejných schůzích, na stranických schůzích, ale také na shromážděních
zajišťovaných společenskými organizacemi nebo národním výborem.
Z činnosti společenských organizací, které dále rozvádíme, je zřejmé, že se zvýšil počet občanů zastoupených v aktivech MNV, do KSČ bylo přijato mnohem více mladých
dělníků než tomu bylo v minulém roce. To je také jeden z důvodů, že se zlepšila celková
práce organizací v obci a že se podařilo splnit a zajistit více úkolů než se před zahájením
roku počítalo.
Stranická organizace ovlivňovala celé dění v obci. Ve větších společenských organizacích byly utvořeny stranické skupiny. Jejich prostřednictvím byly přenášeny úkoly na
společenské organizace v obci.
Funkci předsedy organizace zastával soudr. Karel Vilášek. Dále ve výboru organizace
pracovali: s. Ing. Korbová Eva, předsedkyně MNV, s. Josef Baránek, tajemník MNV,
s. Günter Gerlich, s. Lambert Dočkal, s. Reinhold Novák, s. Jindřich Foltýnek.
Další politickou organizací byla v obci Čsl. strana lidová. Funkci předsedy zastával
s. Josef Fischer. Organizace nevykazuje za rok 1982 žádnou veřejnou činnost.
Každoročně uzavírají společenské organizace závazky k výstavbě nových staveb nebo
na pomoc celoobecním akcím. V roce 1982 zajišťovala Tělovýchovná jednota výstavbu kabin na hřišti. Svaz chovatelů dokončoval výstavbu nového výstaviště u bývalého
nádraží. Svazarm pracoval na úpravě svých zařízení na střelnici. Požární ochrana
zajišťovala adaptaci požární zbrojnice a Svaz zahrádkářů pokračoval v úpravách ovocného sadu a moštárny. Tyto organizace v termínech a v plném rozsahu splnily uzavřené
závazky a přispěly tím k splnění celoobecního závazku na rok 1982.
Byl zpracován plán ozelenění obce. Společenské organizace převzaly úkoly plánu do
své vlastní činnosti. Jarní a podzimní směny NF, které se v obci uskutečnily, sloužily
především k úpravě zeleně. V průběhu roku bylo vysázeno 847 ovocných stromků a 767
lesních stromků, jejichž vysazení zajistila organizace Ostříž v prostorách u lesíku v blízkosti osady Vrablovec. Úpravu zelených pásů podél chodníků u hlavní silnice po dobu
celého roku prováděli občané, každý před svým rodinným domkem. Kladně hodnotíme
především to, že byly vysazeny další okrasné keře a růže před rodinnými domky a podél
chodníků u státní silnice. Prostranství před prodejnami upravovaly obchodní organizace,
před ostatními veřejnými budovami zaměstnanci těch organizací, které budovy spravují.
Zlepšilo se životní prostředí občanů a celá naše obec se stává krásnější.
V říjnu 1982 se občané celé naší obce rozloučili s dlouholetým obvodním lékařem
MUDr. Maxmiliánem Gillem. Po otevření zdravotnického střediska nastoupil jako
první obvodní lékař a působil zde až do úmrtí v roce 1982. Byl v obci oblíben především
u starších lidí, které při onemocnění navštěvoval v bytech. Návštěvám starších osob věnoval převážnou část mimopracovního dne. Chodil pěšky po obci po skončení ordinace ve
středisku až do pozdních nočních hodin.
23

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

7 / 2017

Také Čsl. svaz požární ochrany pracoval v naší obci i v osadě Vrablovec. V jarních měsících prováděli členové těchto organizací protipožární preventivní prohlídky
v rodinných domcích i v ostatních objektech pod vedením komise ochrany veřejného
pořádku. O jejich dobré práci na tomto úseku svědčí to, že v průběhu roku nebyl hlášen
požár a že se zlepšila protipožární opatření v domech. Soutěž o putovní pohár rady
MNV vyhrálo družstvo požárníků z Vrablovce, na okrskové soutěži v Dobroslavicích
se umístili na 3. místě. Požárníci z Ludgeřovic zahájili adaptaci požární zbrojnice.
Obě organizace zajišťovaly rovněž kulturní akce pro své členy a pro ostatní veřejnost.
V průběhu roku zajistily plesy dětská odpoledne, noční karnevaly. Požárníci z Vrablovce pořádali přednášky, zájezdy pro děti a dospělé, kurzy pro ženy v šití a pečení
cukrovinek, táboráky pro děti a módní přehlídku pro ženy. U této příležitosti se v osadě
konala letní slavnost se soutěží požárních družstev. Byla spojena s oslavou mezinárodního dne dětí. Ve složení výborů obou organizací nedošlo ke změnám. Funkci předsedy
vykonával na Vrablovci s. Evald Jurček, v Ludgeřovicích zastával tuto funkci s. Alois
Lange.
Svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva patří již řadu let mezi velmi dobře
pracující organizace v obci. Počtem členů malá organizace vykazuje v práci velmi dobré
výsledky. Díky dobré organizátorské práci mohli v roce 1982 předat do užívání chovatelské středisko vybudované dobrovolnou brigádnickou pomocí svých členů v hodnotě
150 tis. Kčs. Slavnostní otevření střediska se konalo 28. září 1982 za účasti okresního
výboru svazu a zástupců všech společenských organizací. O úspěšnou výstavbu tohoto
zařízení se zasloužili všichni členové organizace, především však předseda ZO s. Karel
Bobřík, kterému udělila rada MNV čestné uznání. Toto uznání bylo jemu a organizaci
předáno při slavnostním otevření střediska. To slouží nejen organizaci, ale v prostorách
jsou pořádány zábavné akce jiných společenských organizací v obci, ale také po dobu
adaptace sálu Společenského domu bude sloužit ke konání plenárních zasedání MNV,
k veřejným schůzím, k výcviku branců a ke školení CO.
Úspěšný průběh měla výstava drobného hospodářského zvířectva ve dnech 13. a 14. 11.
Výstavy se zúčastnili i chovatelé sousedních obcí. Vysoká účast občanů na výstavě dokázala, že v obci je o chov domácího zvířectva zvýšený zájem.
Svaz zahrádkářů oslavil v roce 1982 20. výročí založení místní organizace. K tomuto výročí byl uspořádán slavnostní večer, kterého se zúčastnili zástupci MNV a všech
společenských organizací v obci. U této příležitosti byla zakládajícím členům organizace
předána čestná uznání. Novým předsedou organizace se stal na výroční členské schůzi Gerhard Ostárek. Členové této organizace pečovali o úpravu veřejných prostranství.
Upravili prostranství před točnou autobusů, kde vysadili okrasné keře a upravili zelené
pásy u silnice před rozcestím. Velkou péči věnovali sadu ovocných stromů na farské zahradě a okolí moštárny. Velké oblibě se těší mezi členy organizace zájezdy na zahrádkářské výstavy, především zájezd na výstavu „Země živitelka“, který také v roce 1982
uspořádali. Přebytky ze svých zahrad odevzdávali členové do sběrny v prodejně Jednota. V podzimních měsících sloužila pro občany naší obce a zájemce ze sousedních obcí
moštárna u státního statku. Moštárna byla v provozu od srpna do konce října. Dobře
byly připraveny besedy u táboráku pro členy organizace a také pro děti základní školy.
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Přednášky, které v minulém roce organizovali, sloužily k prohloubení znalostí v pěstování ovoce a zeleniny.
Jako další souvislá oblast kulturně výchovné činnosti byla práce s filmem. Byla provázena maximální snahou vedoucí kina s. Herty Porubové odvést to nejlepší, co se v daných podmínkách odvést dalo. Důkazem toho je i její úsilí za vytvoření lepšího prostředí
prostoru kina. Při obtížných podmínkách splnilo kino plán tržeb na 103 %, při plánu
návštěvnosti na pouhých 87,42 %. Jedno filmové představení plán 80 diváků, ve skutečnosti se ho zúčastnilo průměrně 70 osob. Počet promítaných filmů byl 125 za rok 1982,
z toho s tématikou pro děti 48. Většinu návštěvníků tvořila mládež.
Za dané situace nelze očekávat zlepšení tohoto kulturně výchovného úseku práce pro
stav, v jakém se budova kina nachází. Jediným řešením k zlepšení stávajícího stavu je
generální oprava budovy kina, o kterou MNV požádal u nadřízených orgánů.
Tzv. kulturně výchovná činnost tehdy především znamenala tvrdou cenzuru ze
strany orgánů KSČ na všechno, na příklad i na pořádání každého plesu, na obsah
každé tiskoviny, na výběr knih do knihovny, na repertoár kina, na složení výborů
spolků, které tehdy nazývali „společenskými organizacemi“ atd., atd. Na příklad
kronikář obce musel koncept zápisu za příslušný rok předložit ke schválení VO
KSČ, radě MNV a kulturní komisi MNV. Cenzurní úpravy musel kronikář při
psaní čistopisu respektovat, což bylo následně znovu kontrolováno. Cenzoři nedopustili, aby se do kroniky dostaly informace, které by ukazovaly na věci, které by
nesvědčily o „úspěšném rozvoji socialistické společnosti pod vedením KSČ“.
Do Základní školy docházelo v roce 1982 519 žáků z Ludgeřovic a ze sousední obce
Markvartovice. Učebny byly umístěny ve dvou budovách, v hlavní budově u Místního
národního výboru a v dolní části obce u bývalé pošty. Do 1. – 4. ročníku docházelo 244
dětí a do 5. – 8. ročníku 275 žáků. Obě budovy měly 18 učeben a 4 oddělení školní družiny. Výchovně vzdělávací proces zajišťoval 28 členný pedagogický kolektiv. Provoz ve
škole zajišťovalo 7 uklízeček, 4 pracovnice ve školní jídelně a 1 školník, který vykonával
i práce údržbáře. Po dokončení přístavby pavilonu mimoškolní péče u budovy ZDŠ jsou
prostorové podmínky na škole vyhovující. Přestože budova nového pavilonu má sloužit
i pro vyvařování obědů pro žáky v naší obci, nepodařilo se během roku 1982 zajistit
vyvařování v nové kuchyni a jídlo bylo pro žáky základních škol i pro děti v mateřských
školách dováženo z jídelen v Hlučíně.
Rok 1982 znamenal pro naše školy další adaptační zvelebení. Na dolní budově školy
byla položena nová střecha a provedeny nové omítky, vyměněny vstupní schody a upraven venkovní terén. Ve školní družině a jídelně u této školy byla vyměněna krytina střešní a došlo k zprovoznění dalšího oddělení družiny. Tato školní družina byla kapacitně
přeplněna. Měla na stanovený počet 40 dětí celkem 67 žáků.
Plénum SM KNV schválilo na návrh okresních orgánů 13 střediskových obcí v našem
okrese, ve kterých začínají pracovat MNV s rozšířenou působností. Také naše obec byla
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schválena jako středisková obec a na náš Místní národní výbor se přesunula část agendy
vykonávaná okresním národním výborem, především v oblasti sociálního zabezpečení,
bytové politiky a výkonu stavebního úřadu. Rozšířila se také práva vůči organizacím
ústředně řízeným a národními výbory vyšších stupňů. Již od počátku roku vyvstal před
národní výbor úkol kádrově, organizačně a materiálně zabezpečit úkoly, týkající se zvýšené pravomoci MNV. Podařilo se úspěšně vyřešit kádrové otázky a od 1. dubna 1983 byl
u MNV ustaven hospodářsko správní odbor, jehož vedoucím se stal s. Norbert Vilášek.
Od 1. 7. 1982 zahájil odbor také výkon stavebního úřadu v celkovém rozsahu nejen pro
naši obec, ale také pro obce Markvartovice a Šilheřovice.
Nejvýznamnější stavbou roku 1982 byla II. část výstavby vodovodu. Vodovodní řad
byl položen pro rodinné domky v komunikacích podél Markvartovické ulice, po Návsi od
Markvartovic ke kostelu a všechny boční ulice od kostela k Markvartovicím byly napojeny
na nový vodovod. Výstavba vodovodu měla úspěšný průběh díky pomoci občanů, poslanců MNV a především obětavým řízením s. Františka Plačka, který jako vedoucí stavby
celou akci zajišťoval. Za tento příkladný přístup k plnění volebního programu mu bylo
uděleno čestné uznání rady MNV. Do užívání bylo předáno v roce 1982 celkem 1 850 m
vodovodu.
V neinvestiční části akce Z byly prováděny práce na těchto akcích:
oprava budovy MNV v hodnotě díla 120 tisíc Kčs, adaptace požární zbrojnice s hodnotou díla 150 tisíc Kčs, adaptace Společenského domu s hodnotou díla 80 tisíc Kč. Všechny tyto akce nebyly v průběhu roku ukončené a přechází jako rozestavěné stavby na příští
rok.
Z dalších akcí mimo volební program byly upraveny chodníky v délce 500 m u Markvartovické ulice, byla vybudována kanalizace na ulicích Chovatelská, Boční, na Vrablovci a v různých ulicích na Návsi v celkové délce 450 m. Bylo opraveno 6 mostů přes
potok.
Činnost drobných provozoven MNV zajišťovalo v roce 1982 72 pracovníků, z toho
33 pracovníků ve stálém pracovním poměru. Služby zajišťovalo devět profesí povolených
ONV a zapsaných v podnikovém rejstříku Okresního soudu v Ostravě. Provoz pekárny
zajišťovali dva stálí pracovníci. Za uplynulý rok vyrobili a prodali 2 246 q chleba, za
který utržili 736 640 Kčs.
V hostinci na Vrablovci byly zaměstnány 4 osoby a za rok 1982 provozovna vykazuje
tržbu 404 946 Kčs. Po adaptaci a přístavbě získal hostinec prostory pro vyvařování,
sklady a šatny. Zlepšilo se tím celkové vybavení hostince, což uvítali především občané,
kteří připravovali svatební hostiny, různá jubilea nebo setkání při výročích.
Byla utvořena stavební četa s 27 pracovníky. Celkový objem stavebních prací představuje částku 636 481 Kčs. Je to mnohem vyšší částka než se původně počítalo. Četa
zajišťovala stavební práce pro občany, ale také pomáhala zajišťovat stavební práce na
objektech ve správě MNV a na stavbách budovaných MNV v rámci akce Z.
Další úsek činnosti Drobných provozoven MNV byl zajišťován zemními stroji. Dva
Bělorusy, 1 nakládač a 1 multikára s obsluhou 3 pracovníků prováděli zemní práce pro
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občany, organizace a také pracovali na stavbách akce Z. Také údržba veřejného osvětlení
byla zajišťována pracovníky Drobných provozoven MNV. Plně vytížena byla autodoprava, která zajišťovala pro občany dovoz stavebního materiálu k výstavbě rodinných
domků, odvoz zeminy, hlavně však dovoz uhlí a uhelných kalů z Ostravy pro zimní
vytápění rodinných domků. Tato provozovna dosáhla 457 844 Kčs celoročních tržeb.
I když o služby v mandlovně projevovali občané zvýšený zájem, přesto byla tato profese ztrátová.
Provoz 2 pekáren zajišťovali 3 pracovníci. Vypekli za uplynulý rok 141 630 kg chleba
a 181 800 ks loupáků. Velmi požadovanou službou bylo pečení domácích koláčů na svatební hostiny, o velikonočních a vánočních svátcích nebo k životním jubileím. Tyto služby
občanům zajišťovaly obě pekárny nejen pro občany z naší obce, ale i ze širokého okolí.
Osvědčil se svoz pevných domovních odpadů, byl zajišťován vozy Drobných provozoven z naší obce, z Markvartovic a ze Šilheřovic. Jeden den v týdnu sloužil k odvozu
odpadků z obce Pustá Polom.
Kromě těchto služeb byla k 3. 5. 1982 zahájena výroba betonářských výrobků. Byly
vyráběny silniční a parkové obrubníky a dlažba. Protože se ukázalo, že o tyto výrobky
je značný zájem a výroba byla vysoce efektivní, uvažují Drobné provozovny o další
rozšíření provozu.
Služby pro obyvatelstvo zajišťoval v obci i podnik Opavan, středisko Hlučín. Mimo
autodopravy byla v obci zámečnická dílna s 9 pracovníky, výroba betonářských výrobků
a dámské a pánské holičství. Ostatní služby zajišťoval podnik v Hlučíně, které využívali
i občané naší obce.
V péči národního výboru byly místní komunikace v délce přes 21 km. V zimních měsících odstraňovali sníh a pečovali o sjízdnost cest zaměstnanci Drobných provozoven.
Větší údržbu cest v letních měsících zajišťoval MNV ve své režii. O údržbu chodníků
se starali občané každý před svým rodinným domkem a v zimních měsících odstraňovali
sníh z chodníků.
K 1. prosinci 1982 byla zrušena tramvajová doprava na trati Hlučín – Ostrava,
která zajišťovala dopravu cestujících do zaměstnání v ostravských závodech nepřetržitě od roku 1952. Ukázalo se, že trasa tramvajové dopravy je v nevyhovujícím stavu
a že náklady spojené s opravou převyšovaly možnosti MěNV v Ostravě a Dopravního
podniku města Ostravy, který tuto přepravu zajišťoval. Občané těžce nesli zrušení pro
ně velmi vyhovující přepravy do práce a na veřejných schůzích požadovali ponechání
dopravy na stávajícím úseku. Neuspěla ani delegace poslanců MNV u KNV v Ostravě,
která byla na plenárním zasedání MNV vyslána k obhájení oprávněných námitek občanů. K přepravě cestujících do Ostravy a do Hlučína byla zvolena autobusová doprava
po státní silnici. Na nové trase byly vybudovány odstavné pruhy a zřízeny 3 autobusové
zastávky. U kostela, kde byla vybudována točna, neboť část autobusů začala jezdit na
trase Ostrava – Ludgeřovice a zbývající část Ostrava – Hlučín. Další zastávky byly
umístěny u prodejny Potravin za Státním statkem a u bývalé pošty. Pro havarijní stav
mostu přes řeku Odru byla zahájena oprava mostu a tak autobusy jezdily objížďkou přes
Petřkovice – Koblov – Hrušov do Ostravy, kde museli cestující přestupovat na ostravské
tramvaje. Jízdné u autobusů bylo ponecháno v takové výši jako u dopravy tramvají před
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1. 12. 1982. Na zvýšenou dopravu na státní silnici si stěžovali i občané bydlící podél
silnice, neboť došlo k zhoršení životního prostředí na velmi frekventovaném úseku obce.
Při jednání zástupců MNV u vyšších orgánů bylo přislíbeno, že stávající tramvajová
trasa bude přeměněna na silnici a v budoucnu bude sloužit pro trolejbusovou dopravu
k přepravě občanů do zaměstnání. Občané z osady Vrablovec využívali k dopravě autobusy ČSAD, které jezdily z Hlučína přes Vrablovec do Ostravy.
Přestože autobusy Dopravního podniku jezdily v krátkých intervalech, ve špičkách
každých 6 minut, ukázalo se, že nestačí zajistit přepravu pracujících. Autobusy jezdily
přeplněné, v zimních měsících se někteří do autobusů nedostali a dojížděli do práce se
značným zpožděním.
V péči národního výboru byly i veřejné skládky odpadů. Skládka odpadků za viaduktem u kostela sloužila pro svoz odpadů zajišťovaných Drobnými provozovnami, ale také
pro občany, kteří si odváželi smetí a odpadky sami. Byla upravována jednou v měsíci
mechanismy provozoven. Aby se zamezil návoz odpadků podniky z Ostravy, byla skládka oplocena.
Starý textil, papír a železo vykupovala sběrna odpadových surovin vybudovaná za
místním kinem. Sběr odváželi do sběrny děti, dospělí a především žáci škol z naší obce
i ze sousedních obcí. Sběrna byla otevřená 3 krát v týdnu a byla plně vytížena.
U příležitosti životního jubilea navštěvovali členové Sboru pro občanské záležitosti
jubilanty a předávali jim blahopřání MNV a menší upomínkové dárky. Bylo navštíveno
13 občanů 80 letých, 10 občanů 85 letých, 4 občané 90 letí a 3 občané nad 90 let. Nejstarší občankou naší obce byla pí. Řídká Emilie, která se dožila 93 let.
Zásobování obyvatel naší obce zajišťovaly prodejny podniku Potraviny a LSD Jednota v Opavě. Na území obce byly čtyři prodejny Potravin a jedna Jednoty, občané na
Vrablovci byli zásobováni jednou prodejnou potravinářským zbožím. Dále byly v obci
3 prodejny s masem, jedna prodejna textilu, jedna drogerie, jedna prodejna železářství,
čtyři restaurace. Kulturní dům s hospodou na Vrablovci obhospodařovaly místní Drobné
provozovny. Všechny prodejny v obci byly po celý rok dobře zásobeny zbožím denní potřeby. Byl dostatek potravin, zeleniny i jižního ovoce. Především vánoční trh byl dobře
zásoben, o čemž se kladně vyjadřovaly především ženy. Projevil se přechodný nedostatek
ovocných šťáv a některých druhů kompotů.
Prodejny potravin byly dobře rozmístěny po celé obci. Nevyhovující bylo umístění
prodejen průmyslovým zbožím a textilem. Tyto prodejny umístěné u Petřkovic sloužily občanům naší obce jen z dolní části. Ostatní občané museli za nákupy docházet do
Hlučína a především do Ostravy. Ve všech prodejnách v obci se zvýšila tržba, smutným
rekordem je i to, že se zvýšilo plnění plánu v hospodách za prodej lihovin a nejvíce za
prodej piva. Méně požadovali návštěvníci víno. Stálou zvyklostí je i to, že po každém
pohřbu byla vypravována smuteční hostina pro příbuzné a známé v hospodě u kostela.
Oslavy kulatých narozenin byly pořádány v kulturním domě na Vrablovci, kde se rovněž
uskutečnily různé srazy padesátníků, po ukončení studia na středních školách nebo srazy
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po výročích ukončení školní docházky. Zde se konaly i svatební hostiny, plesy a taneční
zábavy.
Zemědělskou půdu na katastru naší obce obhospodařoval státní statek se sídlem
v Markvartovicích. Pozemky byly oseté obilím, první rok nebyly vysazeny brambory ani
cukrovka. Živočišná výroba byla umístěna především ve stájích v sousední obci. U nás
sloužil k ustájení dobytka dvůr a stáje v objektech u hřiště v dolní části obce. Státní
statek hospodařil na převážné části obce. Jediným soukromě hospodařícím zemědělcem
byl Jiří Poruba. Hospodařil na pozemcích o výměře 18 ha. Ostatní občané hospodařili
na pozemcích do 50 arů zemědělské půdy. Podle sčítání hospodářského zvířectva chovali
občané v naší obci 3 615 ks drůbeže, 97 ks ovcí, 26 ks prasat, 28 ks skotu. Pro zajímavost
uvádím, že k 31. 12. 1982 bylo v naší obci přihlášeno 216 psů.
Počasí bylo příznivé. Pěkné jaro vystřídaly teplé letní měsíce a krásný podzim. Bylo
dostatek vláhy a tím i dobrá úroda, zvláště dostatek bylo ovoce i lesních plodin. Přebytky
jablek, třešní, hrušek, černého i červeného rybízu donášeli zahrádkáři do výkupny Jednota u kostela, která též vykupovala maliny, ostružiny a další přebytky ze zahrad.
Rok 1982 byl úspěšný pro naši obec, ale též radostný pro naše spoluobčany. Zvýšila
se životní úroveň všech občanů. Zaznamenali jsme další rok v míru, čehož si vážíme
nejvíce. Podařilo se nám zlepšit celkový vzhled obce, připravit lepší životní podmínky
pro naše občany.
Zapsal kronikář Josef Baránek.

AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – červen 2017
Lucie Kotterbová
Edita Pokorová
Hilda Feretová
Arnošt Hrubý
František Strachota
Bernard Lukáš
Jan Malčok
Alois Pjoštík
Alice Závodná
Jindřich Hruška

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

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Návštěva v Domově sv. Mikuláše u příležitosti Dne matek
Den matek je den,
kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. V úterý
16. května oslavily tento
den i dámy z Domova svatého Mikuláše v Ludgeřovicích. Stejně jako každý
rok, navštívili je i tentokrát zástupci Obce Ludgeřovice, starosta Mgr. Daniel Havlík a paní Lenka
Jurečková.
Klientkám
popřáli a předali krásnou
kytičku.
Mgr. Ivana Kostková, DiS.

Další návštěva v našem domově
K příležitosti Dne matek
jsme klientům domova předali
malé dárky a pro zpříjemnění
odpolední kávy jsme donesli
domácí věnečky a balík dobrot.

Tým ANO Ludgeřovice
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Lhostejnost za plotem
Po dnech plných chladu a střídání tepla konečně na naše zahrádky a obydlí začalo svítit
sluníčko. Všichni se snažíme, aby okolí našeho domu a prostory určené k oddychu vypadaly co nejpěkněji. Zejména sečení trávníku patří mezi týdenní „cvičení“ se sekačkou či
křovinořezem. A tady nastává kámen úrazu. Všechna snaha končí na hranici vnitřní strany
plotu. Co je za ním, některé naše občany vůbec nezajímá, i kdyby tam narostl třeba bolševník. Přesto, že je to okolí jejich domu či zahrádky a posečení takového to kousku pozemku
zabere sekačkou maximálně 15 až 20 minut. Přitom ve vesnicích směrem na Opavsko je
údržba okolí svého domu samozřejmostí. Jsou mezi námi i takoví, kteří si zavolají, kdy že
to přijdeme k jeho plotu posekat trávu. V nedávné minulosti nebyly sekačky a kolem svého
domu se tráva kosila zásadně kosou. Byla to vždy vizitka majitele domu. Dnes si kolemjdoucí
u takovéhoto neudržovaného pozemku určitě udělají o majiteli obrázek.
I když tento pozemek je obecní, není v silách obce, potažmo Technických služeb, všechny tyto pozemky v Ludgeřovicích a na Vrablovci posekat, pohrabat a odvézt na skládku.
Některé komunikace jsou navíc privilegované tím, že jsou průjezdné celou obcí jako třeba
Hlučínská, Markvartovická, Vrablovecká, Na Návsi, kde projede a projde za den mnoho
aut a lidí, a tudíž se sekají pravidelně a častěji. Na to všechno mají Technické služby pouze
5 svých kmenových pracovníků a 5 z Úřadu práce. Víc si jich zkrátka nemůžeme dovolit
a těžkou techniku jako třeba traktory s mulčovačem nebo sběrným košem na takovéto malé
části pozemku použít z technických důvodů nemůžeme.
Úkolů, kterými nás pověřuje obec je daleko více, a ty jsou různorodé. Sečení je pouze
jedna desetina z jejich celkového množství.
Pokud tento můj příspěvek oslovil alespoň část občanů, může se blýskat v naší obci na
lepší časy.
Za TS Josef Balgar
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Svoz velkoobjemových
a nebezpečných odpadů
Sobota 29. 07. 2017

Na Návsi – u vrby	  8:00 hod. – 11:00 hod.
Prostranství u rybníka č. 5 (pod Finskými domky) 12:00 hod. – 15:00 hod.

Obec Ludgeřovice nabízí zájemcům z řad veřejnosti
ke koupi pozemky ve vlastnictví obce v k.ú. a obci Ludgeřovice
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů a budou prodávány obálkovou metodou zájemci, který podá nejvyšší nabídku. Nabídky se budou podávat
v zalepené obálce na adresu Obecního úřadu v Ludgeřovicích, Markvartovická
52/48, 747 14 Ludgeřovice v termínu do 21. 8. 2017 do 12:00 hod. Obálka bude
označena nápisem:

„Pozemky U Rybníků NEOTEVÍR AT“
Nejnižší nabídková cena je 850,– Kč/m 2 + DPH
Zájemce je oprávněn učinit pouze jednu nabídku k jednomu konkrétnímu
pozemku1).
Vítězný zájemce bude ten, kdo učiní nejvyšší nabídku. Vyhodnocení provede
komise složená z členů Rady obce Ludgeřovice v termínu do 15 dnů od ukončení podání nabídek. Pro případ, že bude podána vícero uchazeči nabídka se
stejnou cenou, bude vybrán ten uchazeč, který podal nabídku jako prvý. Pro
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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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
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 vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě, postavené na předmětném pozemku, úplatně nebo bezúplatně
převádět daný pozemek na jinou osobu.
Součástí kupní smlouvy bude také závazek obce vybudovat v termínu do
31. 12. 2017 inženýrské sítě, tj. vodovou, plyn, přívodu elektrického napětí
a kanalizace k hranici pozemků.
Po úplné úhradě kupní ceny podá advokát návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v termínu do 10 dnů od připsání celé kupní ceny
na účet advokátní úschovy. K výplatě kupní ceny Obci Ludgeřovice dojde do
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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. 3088/3, orná půda o výměře 1 033 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. 3088/19, orná půda o výměře 933 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. 3088/29, 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. 3088/41, 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. 3088/47, 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
Český běh žen
Český běh žen 2017, již
zavedený a očekávaný závod v Ostravě, prožil v sobotu 27. května 2017 svůj
5. ročník. Prošel vývojem,
stále se zlepšoval, stále se
něco učil a ke startu přivedl další a další ženy,
které se s nabídnutými
tratěmi zhostily v teplém
počasí velmi dobře. Český běh žen je stále oblíbenější a díky špičkovému
počasí nebylo překvapení, že i letos přilákal spoustu lidí. Dohromady na závodu bylo přes 3
000 běžkyň, které se rozhodly poprat s trasou buď na 2,5 km, 5 km nebo 10 km. Celým sportovním dnem nás provázel dobře známý herec Jakub Kohák, který nás svými hláškami velice
dobře bavil. Já a jedenáct holek z našeho oddílu Běžecký klub Ludgeřovice jsme se zúčastnily hlavního závodu na 5 kilometrů. Naše výkony byly excelentní a některé z nás si dokonce utvořily i svůj
osobní rekord. Po
závodu byla tombola a některé šťastné
vyhrály nějakou tu
drobnou cenu pro
ženy.
Už se těším na
další ročník a doufám, že se této akce
zúčastníme v ještě
větším počtu a překonáme svoje dosavadní výkony.
Za Běžecký klub Ludgeřovice Denisa Popková

Přebor Moravskoslezského kraje ve vzpírání mladších žáků
27. května proběhlo v bohumínské vzpěračské hale Mistrovství Moravskoslezského kraje
ve vzpírání mladších žáků. Na mistrovství nechyběli také mladí vzpěrači z Ludgeřovic Václav Miketa a Jan Tchurz.
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V nejvíce obsazené kategorii mladších žáků do
45 kg skončil Jan Tchurz výkony 25 kg v trhu a 32 kg
v nadhozu a dvojboji 57 kg na výborném 6. místě (startovalo 8 závodníků). V kategorii nad 69 kg
vyhrál Václav Miketa výkony 20 kg v trhu a 25 kg
v nadhozu a 45 kg ve dvojboji a stal se přeborníkem
kraje. Celkem startovalo 26 mladých vzpěračů z oddílů SKV Bohumín, Horní Suchá, Havířov, Třinec,
Ostrava a Ludgeřovice.

Mistrovství ČR juniorů do 17 let
a juniorek do 17 a 20 let

se nadále bude zlepšovat v dosavadních výsledcích.

3. června se uskutečnilo ve vzpěračské hale
v Příboře M-ČR juniorů
do 17 let a juniorek do 17
a 20 let. Z našeho ludgeřovického klubu nás reprezentoval jediný borec
a to Ondřej Tchurz, který obsadil svým výkonem (90 kg trh + 101 kg
nadhoz) pěkné 2. místo
do 85 kg. Ondrovi blahopřejeme a věříme, že
Oldřich Tchurz, trenér

Fotbalisté TJ Ludgeřovice na domácím hřišti
Poslední jarní mistrovské utkání našich fotbalistů v I. A třídě se konalo 10. června. Soupeřem bylo mužstvo Tatranu Štítina. Bylo velmi proměnlivé počasí. Při zahájení svítilo
slunce, v polovině 1. poločasu se zatáhlo se silnou přeháňkou, ve 2. poločase se opět objevilo
slunce. Domácí měli po většinu zápasu převahu, vyhráli s přehledem vysoko 5:1. Bez ohledu
na výsledek jejich posledního soutěžního zápasu v I. A třídě, který se hraje za týden na hřišti
soupeře, skončí mužstvo TJ Ludgeřovice v první čtvrtině výsledkové listiny I. A třídy MS
kraje, skupiny A, soutěžního ročníku 2016 – 2017. Je to výborný výsledek, který si zaslouží
pochvalu a uznání.
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AV.

Mažoretky MK BALLERISIMO
z Hlučína vystoupily na Letní slavnosti
Mezi již tradiční akce v naší obci patří Letní slavnost. Ta se letos konala v sobotu 17. června v areálu hřiště TJ Ludgeřovice. Program byl velmi bohatý již od začátku akce. Kromě
žáků místní základní školy zde vystupoval například oddíl vzpírání, či Šlapeto z Vrablovce.
Nechyběly však ani mažoretky MK Ballerisimo z Hlučína, které již druhým rokem vede
Karin Wronová z Vrablovce. Samotnou Letní slavnost zahájily nejmladší členky oddílu,
mažoretky ve věku 5 – 8 let, které jsou letošní bronzové medailistky z Mistrovství České
republiky. Malé mažoretky se ludgeřovickému publiku představily s choreografií „101 dalmatinů“. Po oficiálním zahájení a úvodním slovu pana starosty následoval třicetiminutový
blok vystoupení děvčat z MK Ballerisima Hlučín. Se svými mistrovskými choreografiemi se představila například sólistka Ballerisima šestiletá Laura Léblová, která letos získala
na Mistrovství České republiky stříbrnou medaili, dále například sedmice děvčat ve věku
11 – 14 let, které jsou čerstvými vítězkami Mistrovství ČR mažoretek. V programu nechyběly ani kadetky, což jsou děvčátka ve věku 8 – 11 let. Ty předvedly své energické choreografie,
díky kterým se diváci mohli přesvědčit, že mažoretkový sport není jen o práci s hůlkou, ale
děvčata zvládají i náročné gymnastické prvky. Vystoupení hlučínského MK Ballerisima pak
ukončilo trio juniorek Verča, Veja a Sára, které získaly na Mistrovství ČR mažoretek v Opavě bronzové medaile. Děvčata z MK Ballerisima Hlučín si letos vybojovala postup nejen na
Mistrovství Evropy, ale dokonce i na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, kterého se
budou účastnit na konci srpna letošního roku. Letošní sezóna je pro závodnice reprezentující
MK Ballerisimo Hlučín zvláště úspěšná. Letos mají děvčata na svém kontě již 87 medailí,
z toho je jich 50 zlatých, 16 stříbrných a 21 bronzových. Kromě již zmíněných postupů na
Mistrovství Evropy a Mistrovství světa získaly mažoretky i ocenění za reprezentaci a dvě
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ceny VIP poroty. MK
Ballerisimo Hlučín
sbírá medaile zkrátka
na každé soutěži, kam
přijede. Děvčata jsou
velmi dobrý tým se
skvělým kolektivem.
Zažívají spolu legraci
nejen na trénincích,
ale také na soustředěních, soutěžích, či například na společných
výletech. Navíc, dle
slov trenérek je MK
Ballerisimo Hlučín
založeno na profesionálním, ale i přesto rodinném přístupu k dětem i rodičům. I vaše dcerka může zažít tyto velké úspěchy a přidat se do veleúspěšného oddílu. Stačí přijít kterýkoliv
pátek v 16:30 hod. do tělocvičny do Základní školy dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně, či se
přihlásit na emailu mazoretky-ballerisimo@seznam.cz. Nábor nováčků probíhá přes celé
letní prázdniny a první trénink je pak čeká 1. 9. 2017 od 16:30 hod. na zmíněné základní
škole. Informace o činnosti mažoretek MK Ballerisimo Hlučín dále naleznete na webových
stránkách www.ballerisimo.webnode.cz.

Karin Wronová

INZERCE

Zavedená účetní firma Vám zpracuje

účetnictví, mzdy, daně

kancelář: Edisonova 3, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 776 746 127, mail: fia2006@volny.cz
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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 – 17:00
12:30 – 14:00
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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