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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pro děti nastal tolik vytoužený čas prázdnin, pro nás dospělé pak doba dovolených a letních
radovánek. Už červen byl v podstatě letním měsícem, alespoň teploty tomu odpovídaly. V sobotu
16. června jsme se snažili všechny prázdninově naladit pomocí Letní slavnosti na louce u hřiště.
Počasí vyšlo ideálně, Gulášfest dopadl na jedničku a troufám si říci, že i program skutečně bavil.
Velké poděkování patří všem zaměstnancům obce a Technických služeb Ludgeřovice za přípravu celé akce, nemohu určitě opomenout společnost Rascals Agency, která zajistila program a jeho
technické zabezpečení. Množství stánků umožnilo dodržovat pitný režim a hladem také asi nikdo
netrpěl. Na louce se nás sešlo skutečně velké množství a většina se bavila až do pozdních nočních
hodin. Jedinou drobnou vadou bylo chování několika „přespolních“ individuí, která se snažila po
půlnoci provokovat a vyvolávat konflikty, zjevně však nenašli u nikoho z místních náležitou odezvu
a tak nakonec své snahy vzdali.
Ani doba prázdnin nezastaví práce na rozvoji Ludgeřovic. V průběhu léta zahájíme rekonstrukci
a přístavbu budovy Mateřské školy Hlučínská, započne také dlouho očekávaná rekonstrukce hasičské zbrojnice. Zde se podařilo k přidělené dotaci ve výši 4,5 milionu korun z Ministerstva vnitra
získat navíc také dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 2,25 milionu korun. Celkem máme
tedy zajištěno dotačních 6,75 milionu korun, zbytek do cca 11 milionů korun uhradíme z rozpočtu
obce.
Nový systém sběru separovaného odpadu od května postupně prošel „porodními bolestmi“, během dvou měsíců se postupně dařilo vychytávat nedostatky a řešit žádosti občanů na změnu četnosti
svozu nebo velikosti popelnic. Často se ukázalo, že lidé nečtou informační letáky, které jsme dávali
do každé domovní schránky, ani nálepky umístěné přímo na popelnice. Znovu proto i touto cestou
upozorňuji všechny, ať si pozorně informace přečtou a pokud potřebují jakoukoli změnu, obrátí se
pomocí e-mailu na pana Olšáka (olsak@ludgerovice.cz) nebo přímo na můj e-mail starosta@ludgerovice.cz. Upozorňuji ještě na jeden častý nešvar, na který nás upozorňují pracovníci OZO Ostrava.
Do zelených popelnic na směsný komunální odpad nepatří tráva ani stavební odpad, např. cihly
nebo dlaždice. Máme informaci, že někteří občané chtěli větší popelnici na směsný odpad, protože
jim menší údajně nestačí a nyní tam hází právě trávu nebo cihly. Pokud se situace bude opakovat,
zahájíme důsledné kontroly a může se stát, že takto zaplněná popelnice nebude vyvezena!
Myslím, že je v našem společném zájmu mít funkční a efektivní systém likvidace odpadu, na
takové zneužívání pak ve výsledku doplácíme všichni vyšší platbou za odvoz ...
Závěrem mi dovolte všem popřát příjemné prožití léta a prázdnin, zasloužený odpočinek a načerpání sil do dalších měsíců. Užijte si pohodové léto!
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce

ZASTUPITELSTVO
SLOVO STAROSTY
OBCE
Z 21. zasedání zastupitelstva obce

Zasedání se konalo v sále Obecního domu 13. června. Přítomno bylo 12 zastupitelů,
jejich jednání sledovalo 7 občanů obce.
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Před zahájením jednání ocenili zastupitelé čtyřicetinásobného
dárce krve pana Kamila Seidela.
Program jednání měl 21 bodů,
celý byl úspěšně projednán. Zastupitelé podle povahy projednávaného bodu návrh předložený
starostou po krátké diskuzi buď
schválili, nebo rozhodli o něm,
případně vzali na vědomí.
Mezi jiným rozhodli o prodeji
4 vysoutěžených obecních stavebních pozemků v lokalitě u rybníků.
Rozhodli o sloučení Mateřské školy Ludgeřovice v ulici Hlučínská se
Základní školou a mateřskou školou Ludgeřovice v ulici Markvartovická a schválili všechny
k tomu potřebné dokumenty. Schválili závěrečnou zprávu o hospodaření obce, závěrečný
účet obce a účetní uzávěrku obce, vše za rok 2017. Rozhodli o tom, že obecní zastupitelstvo
bude v příštím volebním období, stejně jako dosud, devatenáctičlenné.
Vzali na vědomí zprávu starosty o přípravách stavby centra obce na Menšíkové louce,
kterou výrazně prodlužují komplikovaná jednání s mnoha účastníky připomínkových řízení
pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

AV.

Výtah z Usnesení z 21. zasedání
Zastupitelstva obce Ludgeřovice

(dále ZO), konaného dne 13. 06. 2018 v Obecním domě v Ludgeřovicích
• ZO schválilo program 21. zasedání, který předložil starosta obce, rozšířený o bod s názvem Neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Ludgeřovice. ZO rozhodlo, že o každém
bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
• ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce č. 19
a 20.
• 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) a XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/2 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
1.832.160,– Kč bez DPH (2.216.913,60 Kč vč. DPH).
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
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Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/15 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
911.068,– Kč bez DPH (1.102.392,28 Kč vč. DPH).
ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/44 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
809.883,– Kč bez DPH (979.958,43 Kč vč. DPH).
ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/26 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu
858.929,– Kč bez DPH (1.039.304,09 Kč vč. DPH).
ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o koupi nemovité věci s advokátní
úschovou mezi Obcí Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh. Na základě uvedeného
Dodatku dochází k rozšíření účastníků Smlouvy, kterou obec prodala XXX pozemek
parc. č. 3088/43 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice o XXX na straně kupující.
ZO schválilo mechanismus prodeje 4 pozemků v lokalitě u rybníků v X. kole ve znění
předloženého návrhu. Jedná se o tyto pozemky:
– parc.č. 3088/17, orná půda o výměře 941 m²,
– parc.č. 3088/18, orná půda o výměře 936 m²,
– parc.č. 3088/19, orná půda o výměře 933 m²,
– parc.č. 3088/24, orná půda o výměře 947 m².
ZO rozhodlo zrušit usnesení z č. 13a) z 19. zasedání ZO ve věci sloučení příspěvkových
organizací Mateřská škola Ludgeřovice, Hlučínská 496, IČ: 70987033 a Základní škola
a mateřská škola Ludgeřovice, Markvartovická 50/966, IČ: 70945951.
ZO rozhodlo o sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Ludgeřovice, Hlučínská 496, IČ: 7098 7033 a Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, Markvartovická
50/966, IČ: 70945951, a to s účinností od 1. 7. 2018.
ZO rozhodlo o zrušení příspěvkové organizace Mateřská škola Ludgeřovice, Hlučínská
496, IČ: 7098 7033, a to s účinností od 1. 7. 2018.
ZO rozhodlo, že přejímající organizací se stane příspěvková organizace Základní škola
a mateřská škola Ludgeřovice, Markvartovická 50/966, IČ: 70945951.
ZO rozhodlo, že všechen majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Mateřská
škola Ludgeřovice, Hlučínská 496, IČ: 70987033 přejdou dnem sloučení na přejímající
příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, Markvartovická
50/966, IČ: 70945951.
ZO rozhodlo vydat v souladu s ustanovením § 7, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a § 84, odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dodatek č. 11
Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice,
příspěvková organizace.
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• ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2017
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 o prodeji obecního pozemku parc.č. 2462/19 – orná půda, k.ú. Ludgeřovice, o výměře 113 m 2, XXX za cenu 15 603,– Kč + částku za pořízení znaleckého posudku
tj. 500,– Kč, celkem 16 103,– Kč. Prodejní cena bude uhrazena hotově v pokladně OÚ
Ludgeřovice při podpisu smlouvy.
• ZO zmocnilo starostu k podpisu kupní smlouvy dle bodu ZO 8 a) tohoto usnesení.
• ZO projednalo Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ludgeřovice
za rok 2017.
• ZO projednalo Závěrečný účet obce Ludgeřovice za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Ludgeřovice za rok 2017, a to bez výhrad.
• ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Ludgeřovice, sestavenou ke dni 31. 12.
2017.
• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018, provedené Radou obce Ludgeřovice
v rozpočtu obce na rok 2018 v souladu se zmocněním uděleným radě obce zastupitelstvem obce na 17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017.
• ZO rozhodlo o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků, dotčených stavbou splaškové kanalizace obce Ludgeřovice.
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě s vlastníky pozemků, dotčených stavbou splaškové kanalizace, uvedeného
v příloze č. 1, která bude nedílnou součástí tohoto usnesení.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o zřízení věcného práva stavby na pozemcích parc.č.
1478/15, 1512/65 a 1479/2 mezi XXX (vlastníci) a Obcí Ludgeřovice (stavebník), a to za
účelem realizace stavby živičné obrusné vrstvy povrchu komunikace pro snížení prašnosti
jejího povrchu. ZO zmocnilo starostu k podpisu Smlouvy ve znění návrhu, předloženého
k projednání.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o zřízení věcného práva stavby na pozemku parc.č.
1490/1 mezi XXX (vlastník) a Obcí Ludgeřovice (stavebník), a to za účelem realizace
stavby živičné obrusné vrstvy povrchu komunikace pro snížení prašnosti jejího povrchu.
ZO zmocnilo starostu k podpisu Smlouvy ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o zřízení věcného práva stavby na pozemcích parc.č.
1475/14 a 1476/1 mezi XXX (vlastník) a Obcí Ludgeřovice (stavebník), a to za účelem
realizace stavby živičné obrusné vrstvy povrchu komunikace pro snížení prašnosti jejího
povrchu. ZO zmocnilo starostu k podpisu Smlouvy ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO stanovilo, v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), že v příštím volebním období (2018 – 2022), bude mít Zastupitelstvo obce
Ludgeřovice 19 členů.
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• ZO vzalo na vědomí informace starosty obce o stavu příprav výstavby Centra obce
Ludgeřovice.
• ZO rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000,– Kč Římskokatolické
farnosti Ludgeřovice na částečné krytí nákladů na opravy kostela sv. Mikuláše v r. 2018.
ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Ludgeřovice ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 21. zasedání ZO Ludgeřovice.
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

Beseda se spisovateli

Obecní knihovna v Ludgeřovicích uspořádala ve školní jídelně 25. května dvě besedy
s manželským párem spisovatelů Klárou Smolíkovou a Jiřím Walkerem Procházkou. Nejprve pro žáky 4. tříd, v další hodině pro žáky 8. tříd.
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Spisovatelka už napsala několik desítek knih pro děti jako pohádky, také o záhadách
a detektivních příbězích, ale také knížky naučné. Některé její díla mají formu u dětí velmi
oblíbených komiksů. Pravidelně také píše do řady dětských časopisů. Spisovatel píše zejména knihy z oblasti sci-fi a fantasy, tedy spíše pro ty dospělejší čtenáře. Také používá formu
komiksů. S dětmi si oba dobře rozuměli. Jejich beseda měla formu workshopu a diskuze.
Prostě nemluvili jen spisovatelé, ale i jejich posluchači, které to velmi bavilo.
AV.

Jana Schlossarková četla dětem

Hlučínská spisovatelka Jana Schlossarková četla 7. června v obecní knihovně dětem. Čtení se uskutečnilo v rámci celorepublikové akce s už dvacetiletou tradicí „Celé Česko čte dětem“. Posluchači byli žáci 7. třídy základní školy se svou učitelkou Mgr. Marcelou Bilovou.
Paní spisovatelka ve svých knížkách používá hlučínské nářečí, jsou plné humoru a čtenář se
v nich dovídá zajímavé věci ze života lidí na Hlučínsku v 1. polovině 20. století a hlavně si
připomíná zanikající nářečí.
Čtení ze svých knížek, jako např.
„Co se stalo, u kafeja povědalo“ střídala s vyprávěním o Hlučínsku, např.
o tom, že Hlučínsko bylo ve druhé
polovině 18. století, po celé 19. století
a po část 20. století součástí německého státu, nářečí proto má řadu germanismů a pro bezprostřední sousedství
s Polskem také i slova z polštiny. Také
povídala o tom, jaké to bylo ve škole, když ona byla žačka. Děti pozorně
poslouchaly, čtení i povídání paní spisovatelky se jim líbilo.
AV.

Noc kostelů

Noc kostelů v ludgeřovickém
chrámu sv. Mikuláše byla 25. května pro návštěvníky zajímavá především představením zdejších varhan, které mají pověst nejlepších
v ostravsko-opavské diecézi. Jsou
pravidelně využívány pro koncerty vážné hudby např. v rámci
Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. Hrála na
nich už řada nejlepších varhaníků
nejen z České republiky. S historií
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ludgeřovického kostela a varhan seznámil návštěvníky místní varhaník Aleš Tománek. Ten
také hrou předvedl jejich široké možnosti.
Návštěvníci si také se zájmem prohlíželi celý krásný vnitřek kostela i řadu vystavených
věcí jako např. fotografie, ornáty, mešní nádobí, unikátní černý příkrov na rakve z roku
1914, který se používal pro přikrytí prázdných rakví při symbolických pohřbech vojáků
padlých na frontách první světové války, atd.
Akce byla zajímavá i pro děti, byl pro ně připraven zajímavý program, který jim přiblížil
hrou některé prvky křesťanské víry.

AV.

Varhanní koncert v ludgeřovickém chrámu sv. Mikuláše

Byl to jeden z koncertů letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka
Janáčkův máj. Koncerty tohoto
festivalu se v našem kostele konají
každoročně v nepřetržité řadě počínaje rokem 2006, letos to bylo
26. května.
Záštitu nad koncertem převzal Mgr. Daniel Havlík, starosta
Ludgeřovic. Koncert se konal ve
spolupráci s obcí a farností Ludgeřovice.
Na programu koncertu byly
skladby těchto autorů: Dietrich
Buxtehude, Anthoni van Noordt, Petr Eben, Johann Sebastian Bach, Vincenc Lübeck, Leoš
Janáček, Anton Heiller.
Na varhany hrál Jeremiah Stephenson z Anglie, vítěz varhanní soutěže Petra Ebena
v Opavě 2016.
8
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Posluchačů byl plný kostel. Byli mezi nimi i hosté z družebních obcí naší obce a to
města Tisovec na Slovensku, města Putnok v Maďarsku a obce Nowy Zmigród v Polsku.
Koncert zahájili a účastníky přivítali za ludgeřovickou farnost jáhen Mgr. et Mgr.
Zdeněk Uher, za obec Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík a za vedení festivalu ředitel
Mgr. Jaromír Javůrek. Ředitel festivalu pak krátce hovořil o autorech a jejich skladbách,
které jsou programem koncertu. Stručně promluvil i o interpretovi a s humorem o tom,
jak tento připravil horké chvilky organizátorům festivalu, když opakovaně měnil termín svého příjezdu a den před koncertem při první zkoušce v Ludgeřovicích rozladil
varhany a ulomil si podpatek. Zajišťovali pak na poslední chvíli ševce a ladiče varhan.
Pak už se rozezněly varhany. Jeremiah Stephenson svou bravurní hrou posluchače
nadchl, nakonec mu aplaudovali vestoje. Byl to krásný koncert.
AV.

Setkání jubilantů 2018

Tak jako každým rokem, i letos pozval starosta obce všechny občany, kteří už měli
nebo se letos dožívají 80 let, do sálu Obecního domu, aby spolu pobyli, převzali gratulaci s přáním dobrého zdraví a dárky od obce. V Ludgeřovicích takových seniorů a seniorek žije 260, pozvání přijalo a do Obecního domu jich přišlo 88, někteří s doprovodem. Ty, kteří to potřebovali, přivezla obecní auta. Před vchodem je přivítala dechovka
pana Ondruše, v předsálí se podepsali do pamětní knihy obce a šli se posadit do sálu
ke slavnostně prostřeným stolům. Než se všichni sešli, zpříjemňovaly čekání hudbou
studentky hlučínského gymnázia Terezie Kuchařová a Barbora Smolková.
Krátké slavnostní proslovy pronesli starosta Mgr. Daniel Havlík a místostarostka
Ing. Alena Janošová. Nastala chvíle společného přípitku na zdraví. Děti z družiny
ludgeřovické základní školy pak všechny pobavily svým vystoupením, které s nimi připravily p. Hana Slaná a p. Silvie Špetíková. Poté starosta a místostarostka gratulovali jednotlivě přítomným jubilantům a předali jim květinu a dárek. Začali od těch
nejmladších, kteří se osmdesátky dožívají letos, až po ty nejstarší. Letos nejstaršímu
přítomnému jubilantovi bylo 92 let. Následovala společná večeře, po ní dvě efektní
vystoupení taneční skupiny Saltatores Dance Company pod vedením Mgr. Kláry Krejčířové. Na konec přišlo na řadu povídání a vzpomínání.
Celé setkání jubilantů připravily zaměstnankyně obce Vlasta Bortlíková a Lenka Jurečková, při samotné akci jim pomáhala zástupkyně ředitele základní školy Mgr. Vla-

9

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

7 / 2018

dimíra Lišková. Jídlo a pití připravili a také servírovali studenti Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb ze Šilheřovic pod vedením svých učitelů.
Bylo to příjemné přátelské setkání jubilantů s vedením obce.

AV.

Letní slavnost Obce Ludgeřovice

16. června, v den konání slavnosti, bylo příjemné letní počasí,
+23 ºC, slunce prosvítalo přes slabou oblačnost. Účastníků přišlo
hodně a až do večera stále přibývali další, mezi nimi často celé rodiny. Letní slavnost obce se stává
oblíbenou tradiční akcí.
V 15 hodin slavnost zahájil starosta obce Mgr. Daniel Havlík.
Všechny přivítal a pozval na ochutnání gulášů, které vařily 4 party
amatérských kuchařů, každá parta
vařila guláš trochu jiný. Byl to prostě „Gulášfest“. Dvě party byly ze spolku ludgeřovických
hasičů, jedna z místního běžeckého klubu a jedna vařila speciální mexický guláš. Všechny
guláše byly výborné i podle pěti hodnotitelů. V jejich zprávě o hodnocení zdůraznili, že rozdíly byly minimální. První místo získal za mexický guláš Don Pedro a Pepe Lopez, druhé
místo za chalupářský guláš SDH Ludgeřovice – Soptíci, třetí místo za bezlepkový guláš
Běžecký klub Ludgeřovice a čtvrté místo za slovenský guláš SDH Ludgeřovice – Chipotle.
Výsledky v 17 hodin oficiálně vyhlásili starosta Mgr. Daniel Havlík a místostarostka Ing.
Alena Janošová. Těm, kteří vařili, blahopřáli, poděkovali za účast a předali poháry a soudky
piva. V té době už byly všechny guláše vyprodané. Prostě „Gulášfest“ byl úspěšný.
První dvě hodiny po zahájení slavnosti byly věnovány především malým dětem, se kterými nejdříve dováděli klaunice s klaunem a pak následovala dětská diskotéka s Míšou Sloukovou, do které se zapojili i rodiče. Děti si to, jak se patří, užily.
Program slavnosti pak pokračoval vystoupením známé zpěvačky Markéty Konvičkové.
Po ní vystoupila se svým koncertem hudební skupina Team Revival ze Znojma, zpěvačka
Verona a o taneční zábavu se postaral Coverband.
10
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Pro děti fungovala řada pouťových atrakcí jako např. kolotoče, houpačky, skákací hrad,
malování na obličej, balónkování, stánky s dobrotami. Pro ty dospělé se především na několika místech točilo pivo, opékalo se maso a připravovaly se jiné dobroty. Prostorů k posezení
bylo dost, většina byla zastřešena proti případnému dešti.
Letošní letní slavnost obce se vydařila, všichni, kteří se podíleli na přípravě a provedení
si zaslouží velké poděkování.

AV.
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Kalendář akcí

10. 7. 2018	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
21. 7. 2018	Letní slavnost – akce Klubu důchodců Vrablovec
(u Společenského domu na Vrablovci)
21. 8. 2018	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Úspěch našich učitelů – ORIGIN 2018

13. června proběhla v rámci Krajské konference ICT – Digitální vzdělávání v české škole
soutěž ORIGIN 2018, ve které soutěžící z řad učitelů předváděli své autorské fotografie
a videa používaná ve výuce. Cenu diváka získala Mgr. Jana Grzychová a 1. místo – cenu
poroty převzala Mgr. Ondřejka Langrová. ZŠ Ludgeřovice si tak odnesla obě hlavní ceny
za nejlepší metodické materiály. Blahopřejeme!

Vyhodnocení sběru papíru
jaro 2018

Výsledková tabulka ve sběru papíru tříd – nižší stupeň
Umístění

Třída

Hmotnost kg na žáka

Nejlepší sběrač třídy

1. místo

1.C

268 kg

Tkačiková Andrea 2 987 kg

2. místo

1.A

146 kg

Vrbová Ester

1 800 kg

3. místo

3.B

118 kg

Hahn Jakub

1 466 kg

13
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Výsledková tabulka ve sběru papíru jednotlivců – nižší stupeň
1.

Tkačiková Andrea

1.C

2 987 kg

2.

Lasáková Aneta

1.C

1 870 kg

3.

Vrbová Ester

1.A

1 800 kg

Výsledková tabulka ve sběru papíru tříd – vyšší stupeň
Umístění

Třída

Hmotnost kg na žáka

1. místo

6.C

89 kg

Jureček Max

1 157 kg

2. místo

8.B

70 kg

Gajdečka Jan

471 kg

43 kg

Havlík Vojtěch

310 kg

3. místo

6.A

Nejlepší sběrač třídy

Výsledková tabulka ve sběru papíru jednotlivců – vyšší stupeň
1.

Max Jureček

6.C

1 157 kg

2.

Matěj Vrba

7.B

510 kg

3.

Jan Gajdečka

8.B

471 kg

Celkem: 25 006 kg.......Tak to tu ještě nebylo J
Děkujeme žákům i rodičům za aktivní zapojení do sběru
papíru a výherním třídám gratulujeme.

Co jsme pořídili pro žáky za sběr papíru

Ani v červnu aktivity školního parlamentu nekončí. Stále nás zajímá, co by si naši spolužáci přáli, aby se ve škole cítili lépe, co by je potěšilo o přestávkách anebo jak ještě vylepšit
školu. Proto jsme vytvořili dotazník pro jednotlivé třídy, který jsme na konci května vyhod-
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notili. Ukázalo se, že nejvíc by se žákům (kromě WiFi) hodilo rozšíření odpočinkové zóny
a přidání dalšího herního prvku. Nalezení finančních prostředků bylo snadné, neboť jsme
na jaře nasbírali rekordně velké množství papíru. Po předložení požadavků zahájil parlament a vedení školy jednání o výběru hracího prvku a byl zakoupen kvalitní stolní fotbálek
a nainstalovány nové sedačky. Okamžitě po jejich instalaci si z nich žáci udělali prostornou
společensko-odpočinkovou zónu. Fotbálek na svůj první turnaj teprve čeká, ale do konce
školního roku zažije jistě mnoho slavných zápasů.
Školní parlament při ZŠ Ludgeřovice

Megabajtík

Dne 11. května se konalo v Opavě okresní kolo počítačové soutěže
Bajtík, které se zúčastnilo celkem 56 žáků z 18 škol. Žáci měli vytvořit prezentaci a nakreslit piktogram na téma „Můj sportovní klub“.
Odborná porota, tvořená učiteli informačních technologií z různých
škol okresu, vybrala jedenáct prací postupujících do finálového klání,
kde postoupila i naše žákyně Julie Kadlecová ze 7. A a 23. května
v kategorii Megabajtík se umístila na 1. místě. Děkujeme za výbornou
reprezentaci naší školy.
Ing. Marie Plačková, ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Beseda s knihou

Slunečný pátek 25. května strávili žáci 4. a 7. tříd ve školní jídelně. Místo jídla se však
ládovali informacemi o zajímavých knížkách. Spisovatelé Klára Smolíková a Jiří Walker
Procházka jim nejen představili svou tvorbu, ale také je provedli celým procesem psaní komiksových a detektivních příběhů. Zatímco se čtvrťáci v průběhu besedy vžili do rolí policistů a zločinců, starší žáci se stali spisovateli komiksů. Žákům se strávené hodiny s knihami
líbily a jejich radost umocnily odměny za vykonanou práci ve formě záložky a komiksu.

Mgr. Miroslava Bartusková, Mgr. Natálie Nevřelová
15
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TOIS v Ludgeřovicích aneb spolupráce v praxi

Naše partnerství s mezinárodní školou v Ostravě se znovu osvědčilo v praxi. 25. května se
vypravila skupinka žáků z 8. tříd do Ostravy, aby zde strávila milé a inspirativní dopoledne
v cizojazyčném prostředí. Toto setkání mělo dohru ještě v úterý 29. května, kdy ve foyer
školy vyrostla stanoviště s různými tématy – od živelných katastrof, ohrožená zvířata na
souši i pod vodou až po znečištění planety. Tyto stánky obsluhovali studenti mezinárodní
školy (žáci teprve pátého ročníku!), plynulou angličtinou vysvětlovali, prezentovali a komunikovali s našimi žáky (7. a 8. tříd). Jejich znalost tak silných a náročných témat byla
fascinující. Dozvěděli jsme se, že na plakátech a prezentacích pracovali 11 týdnů, téma si
zvolili sami a nebáli se živě komunikovat s mnohem staršími žáky. Naši žáci si mohli zase
jednou v praxi ověřit, jaké jsou jejich komunikační dovednosti v angličtině – přes první plaché pohledy a stydlivé projevy jsme se dopracovali až k živé diskuzi nad těmito tématy. Naši
žáci odcházeli obohaceni nejen o informace, ale také o skutečnost, že je možné a nutné se
při zpracování vlastních projektů zamýšlet se nad globálními problémy do hloubky. Věříme,
že ve spolupráci budeme pokračovat a na oplátku i my připravíme pro TOIS inspirativní
dopoledne.

Mgr. Jitka Šílová

Atletické mistrovství Hlučínska 2018

30. května 2018 se konal již 6. ročník Atletického mistrovství Hlučínska, kterého se letos
zúčastnilo 14 základních škol. Žáci soutěžili v řadě atletických disciplín jako například běh
na 50, 60, 100, 200, 400 a 600 metrů, skok z místa, skok daleký nebo hod plným míčem.
Soutěžilo se ve třech kategoriích podle věku – 4. a 5. třída, 6. a 7. třída a 8. a 9. třída. Naši
žáci si v jednotlivcích připsali spoustu úspěchů a v celé řadě disciplín se dokázali umístit na
stupních vítězů. Družstvo, které v dané kategorii získalo největší počet medailí, bylo odměněno krásným pohárem. A právě tento úspěch se povedl našim žákům v kategorii 4. a 5.
třída, za což jim patří obrovský dík a gratulace!!! Co se týče zbývajících dvou kategorií,
tak ani tam jsme se nenechali zahanbit, protože jsme v obou z nich získali krásné 3. místo.
Suma sumárum jsme letos obsadili ve všech kategoriích bednu, jednou dokonce zlatou, což
je v konkurenci tolika škol opravdu výborným výsledkem. Celkově byla tato sportovní akce
velmi vydařená a ještě jednou děkujeme VŠEM za vynikající reprezentaci naší školy!
16
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Zde přidáváme umístění jednotlivců, kteří se dokázali umístit v jednotlivých disciplínách
na stupních vítězů:
Kategorie 4. a 5. tříd:
Karolína Rumpová: 1. místo běh 50 m, 2. místo běh 200 m, 2. místo štafeta družstev
Karolína Važíková: 1. místo skok daleký, 2. místo štafeta družstev
Veronika Konetzná: 3. místo hod plným míčem
Ondřej Smolka: 1. místo hod plným míčem, 2. místo štafeta družstev
Jan Musálek: 1. místo skok daleký
Jan Zapletal: 2. místo štafeta družstev
Kategorie 6. a 7. tříd:
Aneta Hahnová: 1. místo běh 60 m
Denisa Prochásková: 2. místo hod plným míčem
Václav Košák: 2. místo běh 400 m
Kategorie 8. a 9. tříd:
Denisa Kubušová: 1. místo skok daleký, 2. místo běh 60 m, 3. místo běh 600 m
Gabriela Bártová: 3. místo hod plným míčem
Tomáš Komadel: 1. místo hod plným míčem

Mgr. Petr Stočes, Mgr. Jana Sykalová

IZS Hlučín a žáci osmých tříd

Každoroční přehlídka integrovaného záchranného systému v Hlučíně u štěrkovny
se konala 31. května a velmi zaujala žáky osmých ročníků. Vystavená těžká i speciální
policejní, vojenská a hasičská technika byla pod dohledem profesionálů volně přístupná, a tak žáci nahlédli například do interiéru speciální vojenské dodávky snímající
lidské obličeje (i postavy), mohli se projet na policejní čtyřkolce, vyšplhali se do hasičského auta nebo se prošli protichemickým stanem. Mezi velmi zajímavé momenty
patřila ukázka policejních psovodů, simulované střílení ze zbraní nebo nácvik obranných chvatů a hmatů. Největší atrakcí však byla projížďka v hasičském nebo policejním
člunu, na který jsme neváhali na horkém slunci stát ve frontě víc než hodinu. Odměnou
nám bylo dokonalé osvěžení šplíchancem vody při úhybných manévrech zkušeného
17
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lodivoda. I přes velmi vysoké teploty jsme si celé dopoledne velmi užili a rozcházeli
jsme se s dobrou náladou.

Mgr. Jitka Šílová, Mgr. Zdeněk Žvaka

Den dětí

Poslední organizačně velká akce školního parlamentu při ZŠ Ludgeřovice se vydařila. 1. června se nám podařilo uspořádat zábavné dopoledne plné soutěží pro 1. – 9.
třídu. Pohádkově znějící stanoviště (U šťastné blechy, U loupežníka, U veliké řepy
...) dávala tušit úkoly, které bylo nutno splnit. Ne vždy však stačila síla nebo rychlost,
mnohdy to byla přesnost nebo selský rozum, každopádně nejvíce oblíbeným stanovištěm se stal Vodník, kdy si v tropickém dni na sebe mohly děti dát mokré tričko a trochu
se tak osvěžit. Od devíti hodin byla v provozu také „občerstvovna“ ve školní jídelně,
kde jako bonus dostal každý soutěžící ledový nanuk. Poděkování patří členům školního
parlamentu, kteří celou akci pomáhali připravit, na jednotlivých stanovištích zajišťovali férový průběh soutěží a vše trpělivě vysvětlovali.

Mgr. Jitka Šílová, Mgr. Jan Schreier
18
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Cyklistický kurz žáků 8. ročníků

Cyklisťák je v programu
akcí již řadu let pevně zakotvenou tradicí, tudíž nemohl
tento týden plný jízdy na
kole, her a zábavy ani letos
chybět. Zájem žáků byl opět
obrovský, a tak se nás přes
30 vydalo opět směr Beskydy
poznat krásy přírody z „cyklistického“ sedla. Kurz proběhl v termínu 4. – 8. června
a místem, kde jsme byli ubytováni, byla opět malebná
obec Ostravice. Žáci byli letos opravdu šikovní, veškeré
výlety zvládali na jedničku,
a když už měli nějaký ten zbývající čas, dokázali jej naplno využít. Zahráli si fotbálek,
pocvičili gymnastiku a parkour, udělali
si diskotéku nebo jen
tak odpočívali a hráli deskové a stolní
hry. Počasí bylo letos
opět objednáno, takže jsme první kapky
deště poprvé spatřili
až při zpáteční cestě.
Jednoduše lze říct, že
cyklisťák byl celkově
prostě paráda, kterou
je potřeba zažít :-)
Mgr. Petr Stočes, Mgr. Veronika Seidlová, Mgr. Martin Nevřela a Mgr. Zdeněk Žvaka

Inspirujeme i v zahraničí

Ve dnech 11. – 14. června navštívili naši základní školu v rámci projektu Erasmus
+ dva pedagogové ze španělské základní školy. Tento projekt byl zacílen na využití
moderních technologií ve výuce. V rámci náslechů jednotlivých vyučovacích hodin
sledovali práci našich žáků s výukovými programy a využívání aplikací v edukačním
procesu. Mohli se nejen inspirovat, ale také si jednotlivé činnosti vyzkoušet. Nyní už
ví, jak připravit test v Socrativu, kvíz v Kahootu, využít ve výuce Green Screen, ale
také jak si tvořit vlastní žákovské digitální portfolio a programovat roboty. Inspira19
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cí pro ně byla také interakce a koooperace mezi žáky
a učiteli. Ukázali jsme jim toho spoustu nejen ve škole,
ale také jsme je provedli Ludgeřovicemi a okolím. Obdivovali rázovitost místního regionu a jeho odlišnost od
kosmopolitního Madridu.
Věříme, že tato návštěva byla oboustranně obohacující a do budoucna třeba i přinese vzájemnou spolupráci
mezi našimi školami.
Mgr. Lucie Fojtíková,
Mgr. Miroslava Bartusková

Hello Games

12. června tým žáků 2. – 5. ročníku ve složení Amálie Slivková,
Veronika Petejová, Filip Podzemný, Valentýna Lukášová, Ondřej
Kramný a Marek Barták prokázal
výborné znalosti a dovednosti ve hře
na hudební nástroj, zdravovědě, logickém počítání a anglickém spelování. Souhru předvedli také v rámci
týmových soutěží, které jim přinesly
cenné body navíc. Zaslouženě získali
1. místo a užili si báječný den v Planetáriu Ostrava. Porota ocenila i nejlepší v jednotlivých kategoriích a naši čtvrťáci získali
cenu za své matematické znalosti. Gratulujeme našim žákům k úspěchu a děkujeme jim za
reprezentaci školy!
Mgr. Kateřina Dočárová

Svět očima dětí 2018

Ministerstvo vnitra, pod záštitou ministra vnitra Mgr. Lubomíra Metnara, vyhlásilo
dětskou soutěž Svět očima dětí. První kategorie byla určena pro MŠ a 1. stupeň ZŠ s tématy
moderní technologie a živelné pohromy. Druhá kategorie patřila dětem 2. stupně základních škol. Žáci se zabývali 100. výročím vzniku ČSR a ochranou osobních údajů.
Cílem soutěže je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Do soutěže bylo z celé České republiky zasláno 1 468
soutěžních příspěvků. Jsme velice potěšeni, že na stupních vítězů stáli i žáci naší školy. Václav Košák ze 7. B získal 2. místo v kategorii 100. výročí vzniku ČSR. V kategorii Ochrana
osobních údajů byly na 3. místě Barbora Kološová z 8. B a Sofie Vídenská z 8. A. Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
20
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Ing. Marie Plačková

Start našich „benjamínků“ na atletických závodech

14. června se v Opavě, na ZŠ Englišova, uskutečnil atletický trojboj pro nejmladší věkovou kategorii – pro žáky druhých a třetích tříd. Naši školu reprezentovali tito žáci:
Karolína Byčánková, Karolína Šenkeříková, Šimon Fryštacký, Mikuláš Smaženka, Tobiáš Kocur, Tereza Šenkeříková, Gabriela Šplíchalová a Jakub Lýsek.
Naši sportovci dosáhli skvělých individuálních výkonů. Tereza se umístila na prvním
místě v běhu na 50 m, Jakub obsadil v této disciplíně druhé místo, Tobiáš skončil třetí ve
skoku dalekém a Gabriela obsadila třetí místo v hodu kriketovým míčkem. Blahopřejeme!
Celkově se naše družstvo v silné konkurenci umístilo na pátém místě ze sedmi zúčastněných
škol. Za jejich skvělé výkony a vzornou reprezentaci školy jim děkujeme. Zároveň děkujeme
panu Lýskovi za pomoc při organizaci odjezdu našich sportovců na místo konání atletických
závodů.
Mgr. Jana Sykalová

Loučení s „Vrabčáky“

Konec školního roku je tady a teď se děti těší na prázdniny a spoustu dobrodružství, která
zažijí se svými rodiči, prarodiči nebo na táborech. I děti si musí odpočinout od každodenní-

21

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

7 / 2018

ho vstávání, ale také od kamarádů, se kterými tráví spoustu času, ale konec konců i od nás
pedagogů.
Ale ještě před prázdninami jsme společně zažili dojemné chvíle, mezi které patří loučení
s budoucími školáčky na tradiční Zahradní slavnosti. Letos jsme na školáky pasovali jedenáct dětí a ještě jednou jim touto cestou přejeme úspěšných 9 let, které na ně čekají, prima
kamarády, bezvadné učitele a trpělivé rodiče.
Vám všem, kteří čtete tento Zpravodaj – pěkně prožité dovolené, hodně zážitků a radostných chvil a aby se Vám vyhnuly všechny nepříjemnosti, které by odpočinek narušily.
Bc. Pavla Olšáková, ZŠ a MŠ Ludgeřovice

SPOLKY
Z akcí Klubu důchodců Ludgeřovice

Čtenářům Ludgeřovického zpravodaje přináším informace z našich akcí v měsících květnu a červnu 2018.
Také členové našeho klubu oslavili 18. května svátek matek. Stalo se již tradicí, že se
svým milým dárkem, kulturním programem, přispěchali popřát babičkám naší obce děti
z Církevní mateřské školy v Ludgeřovicích. Program, který nacvičily pod laskavým vedením
ctihodné sestry Šimony a paní učitelky Stuchlíkové, nejenom babičky a dědy rozesmál, ale
ukápla tam i nějaká slzička. Taky mužská část našeho členstva poblahopřála a poděkovala
svým nanželkám a přítelkyním za jejich lásku a péči, kterou svým rodinám projevují.
23. května jsme připravili pro své členy vycházku k nově budovanému rybníčku a areálu Spolku
rybářů v Markvartovicích, spojenou se smažením vaječiny. Kdo tam byl, tak nelitoval. Nálada byla
výborná, účast 80členů překvapující, prostředí nádherné, zkrátka vydařená akce.
O dalších akcích jako o zájezdu do Sklárny Karolinka, Bytče a Turzovky Vás budu informovat v příštím čísle zpravodaje.
Jiří Dudek, místopředseda Klubu důchodců Ludgeřovice

Kácení obecní májky

Tuto tradiční slavnost na Menšíkové louce, stejně jako v minulých letech, připravili ludgeřovičtí dobrovolní hasiči. Pro děti připravili dovádění v nastříkané hasičské pěně, skákací
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hrad, svezení na koni, sladkosti, limonády. Pro dospělé krytý prostor pro posezení, pivo,
grilované maso. Letos se 26. května začalo v 15 hodin za příjemného počasí. Májku skáceli
kolem 18. hodiny, zábava pak pokračovala až do večera. Současně se v ludgeřovickém kostele
konal varhanní koncert mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Řada tradičních
účastníků kácení obecní májky proto chyběla.

AV.

Ukázka pro děti z mateřinek

Na požádání vedení školek dobrovolní hasiči prezentovali svou techniku v centru obce.
Tyto akce vždy bývají úzce svázány
se dnem dětí. Letos školky zvolily datum přímo 1. června, které vycházelo
na pátek. Zakončení týdne si tak děti ze
školek „církevní“ a „Liščat“ užily společně se zdejšími hasiči. Jelikož se nám
tento systém spojení exkurzí školek
osvědčil již minulý rok, přistoupili jsme
ke stejnému průběhu i letos. Změnila
se pouze lokalita setkání. Zvolili jsme
centrální louku v obci. Obě mateřinky
to sem mají na půl cesty k sobě a hasiči
zde mohou ustavit obě vozidla. Navíc je
louka prostorná pro ukázky s vodou a zároveň jsou děti stále na očích.
Po deváté hodině ranní tak šestice hasičů dětem přivezla obě vozidla. Ty již čekaly v úkrytu billboardu, který všem poskytoval úlevu před pálícím sluncem. Již od samého přivítání
se děti vzorně zapojovaly do diskuze. Hasiče již
nejedenkrát viděly. Přesto jsme pro jistotu věci ale
zopakovali, jaké události hasiči vlastně řeší a kam
zavolat. Dětem byl formou zábavy také představen plně ustrojený hasič. To aby se ho nikdy nebály. Byly jim vysvětleny jednotlivé části ústroje hasiče, proč jí má a před čím je tím chráněn. Hasiče
i ústroj si opět mohly osahat. Ústroj a další výbavu
pak rovnou vyzkoušet.
Ukázky pak nebraly konce. Skupinka nosila
kamarádku na nosítkách, zkoušela tíhu dýchacího
přístroje, zkoušela helmu. Všechny však vyhlížely
zlatý hřeb. V parném dni mohly děti vystříknout
vodu z hadice a poté se krátce vystavit dopadajícím kapkám.
Společné setkání završila společná fotografie
všech zúčastněných, a po tradičním zahoukání
hasiči odjeli.
Ing. David Lange
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TMK DREAMS Ludgeřovice – úspěšná sezóna pokračuje

Jak jsme slíbily v minulém
vydání Zpravodaje, chceme se
s Vámi podělit o další úspěchy
mažoretek z klubu TMK Dreams Ludgeřovice.
2. června v Praze na finále
Mia Festivalu jsme se snažily
obhájit naše medailové umístění z ostravského semifinále
a podařilo se nám to na výbornou. Naše juniorky si vybojovaly
zlato ve všech třech kategoriích,
kterých se zúčastnily. Seniorky získaly stříbrné medaile v kategorii flag a zlaté medaile v miniformaci a zároveň se tak staly absolutním vítězem daného bloku.
Po tomto úspěšném pražském klání nás čekalo Mistrovství Evropy v mažoretkovém
sportu. Konalo se ve dnech 14. – 17. června v Chorvatsku v Crikvenici. Ne ve všech kategoriích se nám dařilo tak, jak jsme si přály. Přesto je naše účast na ME korunována ziskem
celkem čtyř pohárů. Zlatými medailemi a titulem Mistryně Evropy se mohou pyšnit naše
juniorky za sloučené kategorie classic baton stage a classic baton march, ve které soutěžily
letos poprvé. Seniorky získaly zlatou medaili za classic baton miniformaci. Ve stejné kategorii získaly juniorky stříbrnou a bronzovou medaili.
Teď nás čeká krátký prázdninový odpočinek a na konci srpna MS v Praze, kde se budeme
snažit obhájit výsledky z ME a dobře reprezentovat naši obec.
V září začíná nová sezóna a rády bychom uvítaly v našich řadách děvčata ve věku 6 – 18
let, která by také chtěla s námi úspěšně reprezentovat tento nádherný sport. Trénujeme
v Ludgeřovicích a v Hlučíně a přihlásit se můžeš na tel. 725 999 810, e-mail: mazoretkydreams@seznam.cz.
TMK DREAMS Ludgeřovice

Výpravy Skautů Ludgeřovice
Benjamínský mezinárodní den dětí

V sobotu 2. června jsme se
sešli dva vedoucí a 11 dětí ráno
u fary a vyrazili autobusem do
Hlučína. Našim cílem byla štěrkovna. Téma
výletu se vázalo na předchozí den, kdy byl
mezinárodní den dětí. Hráli jsme hry z různých koutů světa. V indické hře Gilli jsme
nadhazovali a odpalovali špalík do dálky. Po
osvěžujícím koupání jsme hlasitostí afrického
pokřiku v kruhu navigovali slepého lva k antilopě. Po dalším osvěžení, tentokrát dešťo24
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vém, jsme se zavázanýma očima mečem trefovali visící předmět, skákali gumu, lovili na ní
kámen. Před odjezdem jsme ještě stihli „vybišku“ a pocvičit si u dopravního hřiště.

Br. Libomor

Pod ludgeřovickým širákem
Zatímco skauti a skautky jeli na výpravu na Pulčínské skály, my vlčata a světlušky jsme se
stejně jako minulý rok rozhodli podniknout 8. – 9. června přespávačku pod ludgeřovickým
širákem, opět v lesní zahradě u paní Marty. V pátek večer jsme se sešli u fary, kde jsme
si zahráli Na písečný ostrov. Pak jsme vycházkovým tempem přešli domluvené tábořiště.
Večer byl ve znamení výběru nejvhodnějších míst ke spaní, opékání špekáčků, zpěvu a hry
na kytaru. Rovněž jsme telemostem navázali spojení s naší skautskou sekcí na Pulčinách
a společně jsme na dálku zazpívali Jožina z bažin. Na střeženém tábořišti nočními hlídkami
se nám pod korunami stromů a hvězdnou oblohou spalo náramně. Ranní probuzení bylo
provázeno zpěvem ptáků. Čaj z čerstvých bylinek přišel vhod. „Nepříjemným“ zjištěním
byla zašifrovaná zpráva, že nám v noci loupežníci ukradli vajíčka, která jsme si měli vařit
na snídani a odnesli je půl kilometru daleko. Po rozcvičce a alternativní snídani ve formě
vánočky a kakaa a několika hrách jsme vyrazili hledat loupežnické doupě. Na loupežníky
jsme naštěstí nenarazili a vajíčka šťastně našli schovaná v krmelci. Posledním úkolem bylo
vajíčka uvařit na ohništi, což se nám v limitním čase povedlo. Řádně posilněni jsme paní domácí poděkovali za poskytnuté útočiště a vydali se zpět k faře, kde jsme podle plánu v pravé
poledne celou akci zakončili. Ačkoliv se po republice proháněly všemi směry bouřky, nám
počasí přálo po celou dobu. Už teď se těšíme napřesrok.

Br. Puding

Za světlem a vodou na Pulčíny
Naše další výprava skautů vedla 8. – 10. června na Pulčínské skály na Valašsku. Byla
komplet jen s batohy, kde jsme si nesli oblečení, stany i jídlo. Na místo jsme přijeli (vlakem)
a přišli (na tábořiště) v pátek k večeru, uvařili jsme si na ohni vaječinu a postavili jsme stany.
Zahráli hry a zazpívali si při ukulele a šli spát. Druhý den ráno jsme plnili ve dvou týmech
úkoly společné s vodou a sluncem (hledání vody, hra o vodě a slunci, sluneční hodiny atd.).
Po obědě jsme šli na procházku do jeskyní a skal. Našli jsme plno borůvek. Poslední den
jsme po snídani mířili do kostela, ale mše byla neplánovaně přesunuta jinam. Pak jsme byli
na veliké zmrzlině. A po uvaření oběda jsme si bosí obešli stěny čertových skal. Poté nás čekala cesta na vlak, kde jsme se museli brodit přes malou říčku. Po celý víkend jsme si vařili na
ohni a vařičích. Všichni jsme se vrátili plni nových zážitků a okouzlení krásnou přírodou.
25
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Br. Košík

Tradiční sportovní odpoledne na hřišti TJ

Obdobně jako v minulých letech, i letos 10. června, tato akce přilákala hodně dětí, zejména těch mladších, a jejich rodiče. Na ploše fotbalového hřiště bylo pro děti připraveno
11 disciplín vyžadujících šikovnost a tělesnou zdatnost jako házení míče do koše, chůze
po laně atd. Poslední disciplínou byl běh. Soutěžilo se v sedmi věkových kategoriích. Po
skončení soutěží se předvedli fotbaloví benjamínci v krátkém utkání. Celkem soutěžilo 89
dětí. Než pořadatelé spočítali výsledky soutěží, vystoupily postupně tři skupiny půvabných
mažoretek Ballerisimo Hlučín. Měly velký úspěch. Pak už nastupovali na stupně vítězů ve
všech sedmi věkových skupinách ti nejlepší, přijímali gratulace, drobné dárečky a hlavně si
užívali svůj úspěch.
Byl horký slunečný den, účastníci hojně využívali možností občerstvení. Děti se bavily
až do večera u připravených doprovodných akcí jako bylo malování na obličej, prohlížení
velkého auta OZO Ostrava na sběr komunálního odpadu a další.
Velké uznání si zaslouží organizátoři. Do přípravy akce i v jejím průběhu byla zapojena
dlouhá řada členů a zejména členek TJ Ludgeřovice, všichni odvedli dobrou práci.

AV.

Vzpěračské vystoupení v Kozmicích

17. června předvedli mladí vzpěrači z SKV Ludgeřovice exhibiční vystoupení na dětském hřišti v Kozmicích. Mladí vzpěrači z Kozmic Šimon Pěcha a Václav Miketa, dále
26
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z Ludgeřovic sourozenci Jan
a Ondřej Tchurzovi se předvedli
v trojskoku, hodu medicinbalem
a vzpěračských disciplínách trhu
a nadhozu. Kluci si vytvořili
nové osobní rekordy.
Akce se velice líbila rodičům a rodinným příslušníkům,
kamarádům a přihlížejícím divákům. Moc děkujeme kamarádům a sponzorům za hezké dárky našim malým vzpěračům.
Oldřich Tchurz, trenér

Klub důchodců na Vrablovci
zve všechny

v sobotu 21. 7. 2018 v 15:00 hod.

na Letní odpolední posezení
u Společenského domu (hasičárna) na Vrablovci
O dobrou zábavu se postará hudba p. Blokeše.
Připraveny pro vás budou:
koláče, zákusky, steaky, klobásy, čepované pivo, víno, kolo štěstí a jiné

ZAJÍMAVOSTI
Hledání ztraceného času

Tak zní název projektu, který v letošním roce realizuje
Sdružení obcí Hlučínska s polskými gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice. V úvodní části projektu probíhal sběr
historických fotografií z regionu. Z několika stovek zaslaných
snímků byly některé vybrány pro prezentaci na výstavách a pro
česko-polský kalendář na rok 2019.
Pod vedením světoznámého fotografa pana Evžena Sobka
probíhají postupně fotografické workshopy, v rámci kterých účastníci postupně zachycují
současný život na Hlučínsku a v polském příhraničí. Úvodní dvoudenní workshop proběhl
27
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ve dnech 28. – 29. 4. v Rohově, následovaly
jednodenní workshopy 19. 5. v Krzanowicach, 20. 5. v Zabełkowě a 16. 6. v Kietrzu.
Závěrečný workshop proběhne 18. 8. v Bolaticích.
Vzniklé novodobé snímky včetně historických fotografií budou na podzim prezentovány na pěti čtrnáctidenních výstavách.
V září budou moci výstavu obdivovat návštěvníci zámku v Kravařích, v říjnu poputuje výstava na polské území, a sice do gmin
Krzanowice a Krzyżanowice. V listopadu se
výstava vrátí zpět na Hlučínsko, aby ji mohli zhlédnout návštěvníci kulturního domu v Hlučíně. Poslední prezentace snímků proběhne v prosinci v gmině Kietrz.
Děkujeme všem občanům, kteří poskytli své rodinné fotografie pro účely projektu, účastníkům fotografických workshopů, obcím Rohov a Bolatice a městům Kravaře a Hlučín za
spolupráci při organizaci workshopů a výstav.

Lenka Osmančíková

Z obecní kroniky za rok 1994

4. února začala v ČR vysílat první soukromá televizní stanice NOVA. Od března do prosince probíhala druhá vlna kuponové privatizace. 31. března byl zadržen sériový vrah Ivan
Roubal. 26. listopadu byl arcibiskup Miloslav Vlk jmenován kardinálem.
Národní hospodářství ČR se obtížně potýkalo s přechodem socialistického hospodaření
na kapitalistický, rostla nezaměstnanost, rostly ceny, průměrná měsíční mzda byla necelých
7 tisíc Kč, průměrný důchod byl poloviční.
Zde je šikmým písmem doslovný opis nejzajímavějších částí zápisu v kronice obce Ludgeřovice za rok 1994 zapsaných kronikářkou Soňou Smetanovou. Svislým písmem je doplněno
několik krátkých komentářů.
Ludgeřovice měly na počátku roku 4 666 obyvatel, na konci roku 4 637 obyvatel.
K Ludgeřovicím patří osada Vrablovec, se kterou bych vás chtěla stručně seznámit. Dnem 16.
11. 1993 byl v této části změněn název ulice Vrablovecká na pojmenování Vrablovec, domy byly
označeny novými orientačními čísly. Na osadě Vrablovec je celkem 116 budov, 104 budovy jsou
obydlené a žije v nich 387 občanů. Čtyři budovy jsou neobydlené, čtyři jen částečně (víkendově).
Čtyři budovy jsou veřejné – mateřská škola, hospoda „U Pudichů“, obchod „Potraviny“ a hasičská
zbrojnice. Jeden dům je rozestavěn.
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Osada má dvě masově organizované složky: Místní jednotu českého červeného kříže s počtem
147 členů – předseda Jiří Hajduk a Sbor dobrovolných hasičů s 80 členy – starosta je Erich Važík.
Doprava osob je prováděna linkou ČSAD Hlučín – Ostrava. Na území Vrablovce jsou dvě
zastávky. Jedna u mateřské školy, druhá na rozhraní Vrablovec – Rovniny.
V květnu byl proveden průzkum k plynofikaci obce – osady Vrablovec. 85 majitelů domků souhlasilo s jeho zavedením. I když projekty pro plynofikaci byly rychle vyhotoveny, nepodařilo se
v tomto roce zahájit práce na výkopech.
V zahradě mateřské školy byla pro širší veřejnost postavena veřejná telefonní stanice.
Na Vrablovci jsou dva obchody s potravinami – větší s širším smíšeným sortimentem, ovocem,
zeleninou, uzeninami a výsekem masa vlastní p. Karel Wetrzak, druhý je v rodinném domku pana
Arnošta Vystrka s menším sortimentem, s prodejem novin a časopisů a vinárnou. V hospodě „U Pudichů“ je i sál s kapacitou 150 míst pro účely oslav, plesů.
Mateřskou školu navštěvovalo v tomto roce 24 dětí.
Volby
Dne 18. 7. 1994 se uskutečnila schůzka svolaná starostou obce p. Mušálkem k přípravě komunálních voleb. Na schůzku byli svoláni zástupci politických stran, členové obecní rady a vedoucí
volebních stran zastoupených v obecním zastupitelstvu.
Přítomni byli Ing. Tittko (ODS), p. Kotala (KSČM), p. Važík (SMS), p. Lach (SMS), p. Matušík (člen OR – nezávislý), Ing. Baránek (člen OR – KDU ČSL), p. Mušálek – starosta obce,
Ing. Havlíková – zástupce starosty), Ing. Váňa – člen OR, prof. Kolarz – člen OR.
Po zahájení seznámil p. starosta přítomné s účelem schůzky, tj. informace o přípravě voleb.
Zapisovatelem bude jmenována p. Dudková, bude 1 volební obvod se 4 volebními okrsky. Dále je
třeba určit počet členů obecního zastupitelstva a obecní rady.
Na tomto jednání navrhla místní ODS do podzimních voleb jednadvacetičlenné obecní zastupitelstvo, pro dvacet pět členů jsou KSČM, KDU- ČSL a Morava – Slezsko.
Vyhláška o dni a místě konání voleb do obecního zastupitelstva v obci Ludgeřovice stanoví:
1. Volby do zastupitelstva se uskuteční dne 18. listopadu 1994 od 10.00 hod. do 22.00 hod., dne
19. listopadu 1994 od 7.00 hod. do 12.00 hod.
2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1 je místnost v Základní škole 1-9 Ludgeřovice,
 v okrsku č. 2 je místnost v sále hostince „U Volných“,
 V sále „U Volných“ mne tehdy překvapil zchátralý stav sálu. Prostě původní majitelé,
kterým byla po roce 1989 celá budova vrácena, neměli sílu ani peníze na to, aby budovu včetně sálu udržovali v dobrém stavu, který byl výsledkem rozsáhlých oprav a úprav
před několika málo lety. Obec se najednou dostala do situace, že nebyl vyhovující sál
pro velké společenské akce. To se změnilo až v prvních letech 21. století po tom, kdy
obec celý tento objekt od majitelů koupila a opravila.
v okrsku č. 3 je místnost v Základní škole 1-4 Ludgeřovice,
v okrsku č. 4 je místnost v sále hospůdky „U Pudichů“ na Vrablovci.
Dne 22. září 1994 se uskutečnilo první zasedání místní volební komise Ludgeřovice, kde členové komise složili předepsaným způsobem zákonem stanovený slib.
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Ludgeřovice
ZVOLENÍ KANDIDÁTI V HLASOVÁNÍ
Komunální 1994 konané ve dnech 18. 11. 1994 – 19. 11. 1994
Poř. čís.

Vypočt. podíl

Volební strana

Kandidát

1.

14 085

004 ODS

Adolf Vjačka

2.

13 119

003 KDU – ČSL

Jana Kaniová

3.

12 149

002 SNK

Rudolf Mikula

4.

4 695

004 ODS

Bernard Lukáš

5.

4 373

003 KDU-ČSL

Reinhold Lukáš

6.

4 049

002 SNK

Josef Kamrádek

7.

2 817

004 ODS

Eduard Kučera

8.

2 623

003 KDU-ČSL

Tomáš Chorovský

9.

2 429

002 SNK

Petr Kolarz

10.

2 012

004 ODS

Jindřich Smolka

11.

1 908

001 KSČM

Petr Kotala

12.

1 874

003 KDU-ČSL

Šárka Havlíková

13.

1 735

002 SNK

Irena Florková

14.

1 565

004 ODS

Arnošt Gregořica

15.

1 457

003 KDU-ČSL

Petr Baránek

16.

1 349

002 SNK

Ladislav Matušík

17.

1 280

004 ODS

Adolf Tittko

18.

1 192

003 KDU-ČSL

Vilém Blokeš

19.

1 104

002 SNK

Přemysl Váňa

20.

1 083

004 ODS

Miroslav Pröschl

21.

1 009

003 KDU-ČSL

Josef Kinďura

22.

939

004 ODS

Rudolf Sukeník

23.

934

002 SNK

Helmut Gospoš

24.

874

003 KDU-ČSL

Horst Pudich

25.

828

004 ODS

Jan Chrubasík

Ludgeřovice dne 19. 11. 1994
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Seznam členů obecního zastupitelstva Ludgeřovice od 1. 12. 1994:
1. Ing. Petr Baránek, 2. Vilém Blokeš, 3. Irena Florková, 4. Helmut Gospoš, 5. Arnošt Gregořica, 6. Ing. Šárka Havlíková, 7. Ing. Tomáš Chorovský, 8. Jan Chrubasík, 9. Josef Kamrádek, 10.
MUDr. Jana Kaniová, 11. Josef Kinďura, 12. prof. Petr Kolarz, 13. Petr Kotala, 14. Ing. Eduard
Kučera, 15. Ing. Bernard Lukáš, 16. Reinhold Lukáš, 17. Ladislav Matušík, 18. Osvald Mušálek
(náhrada), 19. Miroslav Pröschl, 20. Horst Pudich, 21. Jindřich Smolka, 22. Rudolf Sukeník, 23.
Ing. Adolf Tittko, 24. Ing. Přemysl Váňa, 25. Ing. Adolf Vjačka.
Seznam členů obecní rady Ludgeřovice podle usnesení ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva Ludgeřovice dne 1. 12. 1994:
1. Ing. Bernard Lukáš – starosta, 2. Ing. Šárka Havlíková – zástupce starosty, 3. Ing. Petr Baránek, 4. Osvald Mušálek, 5. Ing. Adolf Tittko, 6. Ing. Přemysl Váňa, 7. Ing. Adolf Vjačka.
V komunálních volbách neuspěl tehdejší starosta Osvald Mušálek, skončil jako první
náhradník za SNK. Po volbách, před ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva, se domluvil se zvoleným MUDr. Rudolfem Mikulou, ten odstoupil (ze zdravotních důvodů)
a Osvald Mušálek se tak stal zastupitelem.
Výstavba a životní prostředí
V komisi výstavby a životního prostředí byli zapojeni: předseda Ing. Přemysl Váňa, členové
Ing. Erich Balcar, Ing. Jan Smolka, Ing. Adolf Vjačka, Evald Bunček, Otmar Lukáš, Ing. Helmut
Stepek, Ing. Karla Weberová, Jiří Olšák, Anna Fialová.
Komise řešila žádosti a stížnosti občanů týkající se výstavby a životního prostředí, prováděla
místní šetření – žádost o zřízení vodovodu – p. Milan Vjačka, příjezd k rod. domku – Jan Hurina,
zřízení chodníku na ul. Lípová, řešení havarijního stavu – farní objekty, žádost p. Slavíka o dotaci
na opěrnou zeď u jeho rod. domku a další.
Členové komise se zúčastnili schůzky se zpracovateli územního plánu obce Ludgeřovice, posuzovali žádosti občanů o odprodeje a dlouhodobé pronájmy pozemků a posuzovali návrhy na zřízení
různých provozoven v obci.
V roce 1994 byla věnována pozornost opravám střechy školní jídelny a základní školy 1-9, kde
byla provedena generální oprava střechy, včetně jejího zateplení, a to nad pavilonem pěstitelských
prací. Stavebními úpravami bylo rovněž řešeno zatékání vody do suterénu budovy.
Rekonstrukční práce probíhaly následkem předchozí havárie i v objektu stolařské dílny.
V osadě Vrablovec byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice a zřízena veřejná telefonní
stanice.
Byl zahájen provoz na nově zřízené zastávky „Chovatelská“. Byl opraven autobusový záliv
před prodejnou Wippler a záliv na zastávce „U školky“. Nové autobusové čekárny byly vybudovány
na zastávce „U kostela“ – směr Šilheřovice a zastávce „Finské domky“ – směr Vrablovec.
Železobetonovými panely byl zpevněn chodník TJ. Byla opravena ul. U školky, na ul. Lípové
došlo k rozsáhlejší opravě komunikace poškozené výkopovými pracemi při pokládce nového vodovodního řadu a výtluky komunikací na Vrablovci.
V rámci plnění rozhodnutí Okresního úřadu v Opavě – bylo provedeno kácení devíti starých
stromů na ul. Hlučínské a jednoho stromu na ul. Lípové.
Ve čtyřech obecních bytových domech na ul. Vrablovecká Obecní úřad Ludgeřovice zajišťoval
hrubý rozvod plynu.
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Byla vyčištěna část Ludgeřovického potoka. Obecní úřad zajišťoval prodloužení veřejného vodovodního řadu z ul. Hlučínská. K výraznému zlepšení došlo u veřejného osvětlení, které si dle
revizní zprávy vyžádalo nemalých finančních nákladů – došlo k jeho modernizaci a rozšíření.
Plynofikace
V roce 1994 byla zdárně realizována 2. stavba plynofikace obce, která řeší středotlaký plynovod
navazující na stávající plynovodní řadu křižovatky ulic Lípová a Horní. Trasa vede z větší části
v komunikacích ul. Lípové, Vrablovecké, Lesní, Višňové, Průběžné, Finské domky, Nad vodárnou
a U rybníků.
V rámci 1. stavby je, respektive bude napojeno na plyn 91 rod. domků, u druhé stavby to bude
238, což bude 564 (235 + 91 + 238). Již zahájena stavba plošné plynofikace osady Vrablovec počítá
se 118 domky. Po dokončení tohoto díla v roce 1995 bude v obci napojeno na plyn celkem 682 domků, což je více než polovina budov.
Plynofikace obce si vyžádala v letech 1992 – 1994 finančních nákladů ve výši více než
15,5 mil. Kč. Obec obdržela od státu pro tyto účely finanční částku 4,5 mil. Kč. V druhé polovině
roku došlo k přerozdělení obslužnosti plynárenského zařízení, to znamená, že všechny záležitosti se
středotlakými rozvody a přípojkami je nutno zajistit přes hlučínskou služebnu, nízkotlak zůstává
u Ostravy.
Dotace na plyn
Dnem 1. 8. 1994 nabyla účinnosti Instrukce Ministerstva financí a Ministerstva životního
prostředí ČR čj. 125/28 893ú1994 a OÚV/638/94 ze dne 18. 5. 1994, která stanovila podmínky
pro poskytování dotací na přestavbu systémů vytápění a ohřevu užitkové vody vlastníkům obytných domů a bytů.
Dotace je určena k přestavbě zdrojů vytápění a ohřevu vody tuhými palivy na ekologicky vhodnější způsob, v podmínkách naší obce především napojením na zemní plyn, že dosud užívané zdroje na tuhá paliva budou trvale odstaveny. Toto opatření se dotýká pouze vyjmenovaných obcí,
v okrese Opava jimi jsou Hlučín, Ludgeřovice, Markvartovice a Šilheřovice. Celková částka určená na poskytnutí finančního příspěvku pro tento účel v našem okrese činí 2 mil. Kč. Podmínky
pro poskytnutí tohoto příspěvku splnilo a dohodu mezi Okresním úřadem v Opavě a vlastníkem
obytného domu nebo bytu o poskytnutí příspěvku ve výši 14 tis. Kč uzavřelo celkem 143 žadatelů.
Na tomto počtu se podílí uvedené obce takto: Hlučín 49 b.j., Ludgeřovice 91 b.j., a Markvartovice 3
b.j. Předpokládaný počet žadatelů o příspěvek byl vyšší, avšak mnozí z nich nesplňovali stanovená
kritéria nebo z jiných důvodů dosud nepřistoupili na jednoznačnou podmínku o odstavení zdrojů
na tuhá paliva. Z uvedených údajů vyplývá, že občané obce Ludgeřovice si uvědomují, že zlepšení
stavu ovzduší závisí na každém jednotlivém zdroji znečištění.
Závěr
Rok 1994 probíhal v naší republice v klidu a míru, ale nebylo tomu tak všude. Stále pokračovala válka v Čečensku na severním Kavkaze, boje mezi Izraelci a Palestinci, válčilo se v Africe.
Na celém světě se rozmáhala národnostní nesnášenlivost, množily se pumové atentáty, při kterých
umírali nevinní lidé.
Údaje pro kroniku jsem čerpala ze zápisů jednání obecního zastupitelstva, obecní rady, ze zápisů komisí, zpráv politických stran, hnutí a organizací, od starosty obce pana Osvalda Mušálka,
zást. starosty Ing. Šárky Havlíkové a z „Ludgeřovického zpravodaje“.
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Zápis kroniky byl schválen na červnovém zasedání Obecní rady Ludgeřovice.
V Ludgeřovicích dne 1. října 1995.
Zapsala kronikářka Soňa Smetanová
Ke kronice je připojeno i několik barevných fotografií, většinou pořízených v obřadní
místnosti obecního úřadu při svatbách, při vítání občánků.
Je zde i foto tehdy stoleté paní Josefy Malé.

AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – červen 2018
Lucie Kotterbová
Hildegarda Gavelčíková
Anna Kubínová
Gertruda Chorovská
Hildegarda Janošová
Anna Klímková
Josef Pormann

93 let
90 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Letní slavnost MŠ Hlučínská

Slavnost se konala 25. května v zahradě školky. Počasí bylo nádherné, dětí i jejich rodičů
přišlo hodně. Připraveno bylo vše, co na takovou slavnost patří. Jako občerstvení, různé
atrakce pro děti – svezení na koni, skákací hrad, kouzelník, malování na obličej atd. Byla to
hezká a vydařená slavnost.

AV.

Obec Ludgeřovice nabízí zájemcům z řad veřejnosti
ke koupi pozemky ve vlastnictví obce v k.ú. a obci
Ludgeřovice.

Pozemky budou prodávány obálkovou metodou na základě nejvyšší nabídky. Nabídky
se budou podávat v zalepené obálce na adresu Obecního úřadu v Ludgeřovicích, Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice v termínu do 6. 8. 2018 do 12.00 hod. Obálka bude
označena nápisem
„Pozemky U Rybníků NEOTEVÍR AT“

Nejnižší nabídková cena je 850,– Kč/m 2 + DPH
a bude uvedena ve formátu Kč/m 2 bez DPH.
Zájemce je oprávněn učinit pouze jednu nabídku k jednomu konkrétnímu pozemku1.
Součástí nabídky bude kromě údaje o nabídkové ceně i adresa zájemce, telefon a e-mail.
Vítězný zájemce bude ten, kdo učiní nejvyšší nabídku. Vyhodnocení provede komise složená z členů Rady obce Ludgeřovice v termínu do 15 dnů od ukončení podání nabídek. Pro
případ, že bude podána vícero uchazeči nabídka se stejnou cenou, bude vybrán ten uchazeč,
který podal nabídku jako prvý. Pro tyto účely bude přijetí každé nabídky opatřeno datem
a přesným časem hodiny, minut a vteřin přijetí nabídky.
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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Vítězný zájemce bude vyzván k uzavření kupní smlouvy se smlouvou o advokátní úschově
v termínu do 15 dnů od data vyhodnocení nabídek. Úhrada kupní ceny a její vypořádání
bude upravena smlouvou o advokátní úschově JUDr. Milana Čichoně, právního zástupce
obce, advokáta ČAK 10149 se sídlem Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
Vítězný zájemce bude povinen uhradit do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově na účet advokátní úschovy prvou část kupní ceny ve výši 300.000,– Kč. Pokud
tak vítězný zájemce v daném termínu neučiní, právní účinky kupní smlouvy zaniknou. V tomto
případě komise k vyhodnocení nabídek vyzve k uzavření kupní smlouvy zájemce, který učinil
druhou nejvyšší nabídku. Pokud byl prvý uchazeč vybrán ze dvou stejných nabídek, pak vyzve
toho, kdo učinil návrh jako druhý s tím, že bude postupováno stejně jako v prvém případě. Pokud
nesloží prvou část kupní ceny ani tento uchazeč, budou postupně vybíráni uchazeči podle pořadí,
v jakém se umístili a bude postupováno stejně jako v prvém případě. Pokud nedojde k naplnění
účinků kupní smlouvy, protože žádný z uchazečů neuhradí prvou část kupní ceny, bude vyhlášeno
nové kolo výběrového řízení. Druhou část kupní ceny bude povinen zaplatit kupující do 3 měsíců
od uzavření kupní smlouvy. Do úplného zaplacení kupní ceny budou všechny vyhotovení kupní
smlouvy v advokátní úschově s tím, že k podání návrhu na vklad dojde až poté, co bude zaplacena
celá kupní cena. Pro případ, že se tak nestane a vítězný zájemce neuhradí v daném termínu zbylou
část kupní ceny, je oprávněna Obec Ludgeřovice odstoupit od uzavřených smluv. Vítězný zájemce
bude povinen uhradit smluvní pokutu sjednanou v kupní smlouvě. Na jeho místo poté nastoupí
zájemce, který učinil druhou nejvyšší nabídku. Pokud nedojde k naplnění účinků kupní smlouvy, protože žádný z uchazečů neuhradí celou kupní cenu, bude vyhlášeno nové kolo výběrového
řízení. Součástí kupní smlouvy bude rovněž závazek kupujícího provést stavbu v čase stanoveném zastupitelstvem obce. Pro případ porušení této povinnosti ze strany kupujícího bude v kupní
smlouvě sjednána smluvní pokuta. Za účelem zamezení spekulací s předmětnými pozemky bude
součástí kupní smlouvy rovněž ujednání o zákazu zcizení, podle kterého bude zakázáno do doby
kolaudačního souhlasu stavby postavené na předmětném pozemku úplatně nebo bezúplatně převádět daný pozemek na jinou osobu.
K hranici pozemků budou přivedeny inženýrské sítě, tj. vodovod, plyn, přívod elektrického napětí a kanalizace.
Po úplné úhradě kupní ceny podá advokát návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí v termínu do 10 dnů od připsání celé kupní ceny na účet advokátní úschovy.
K výplatě kupní ceny Obci Ludgeřovice dojde do 10 dnů od pravomocného povolení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Advokátní úschova bude zřízena bezúplatně.
S dalšími dotazy se můžete obracet na:
Mgr. Daniela Havlíka, starostu obce, tel. 553 876 010, 725 141 569,
Mgr. Ing. Jindřicha Hudečka, tajemníka OÚ Ludgeřovice, tel. 553 876 022
Pozemky, které obec nabízí k prodeji:
parc.č. 3088/17, 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. 3088/24, orná půda o výměře 947 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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Svoz velkoobjemových
a nebezpečných odpadů
Sobota 28. 07. 2018

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

Veřejné osvětlení v naší obci

V rámci naší bezpečnosti se spoléháme ve večerních a nočních hodinách na svit našeho veřejného osvětlení (dále VO). Snahou Technických služeb je udržovat co nejlepší servis z hlediska
trvalého a nepřerušovaného osvětlení všech pouličních lamp v naší obci, aby bezpečnost občanů
byla na co nejvyšší úrovni a zároveň trestná činnost snížena na minimum. Největší problémy se
vyskytovaly v minulosti zejména o víkendu, kdy v případě vypnutí celého jednoho úseku osvětlení
se muselo čekat na odbornou firmu až do pondělí. Tuto starost dnes každý den řeší Technické
služby svými odbornými pracovníky, kdy v případě nahlášení výpadku světel provedou v co nejkratší době opravu, aby osvětlení opět plnilo svou funkci. Jsou případy, kdy porucha na osvětlení
je většího charakteru, například v samotné hlavě svítidla. V takových případech nám vypomáhá
firma EL-EKO pana Ondruše, která vlastní auto s plošinou a svými pracovníky poruchu odstraní. Základem odstranění jakékoliv poruchy na VO je však závislé na včasném nahlášení poruchy
Vámi občany. V opačném případě se může stát, že porucha může trvat třeba i měsíce, protože
žádné pravidelné noční kontroly o funkčnosti VO v obci neexistují.
Výpadky osvětlení způsobuje ve většině případů silný vítr, kdy jeho silou se dotknou dva
sousední dráty a tím způsobí tzv. zkrat na vedení, který má za následek propálení pojistky
v rozvaděči, sloužící k ochraně vedení veřejného osvětlení. V jiných případech může selhat
vybavení elektrických přístrojů v rozvaděčích.
Pro urychlení a zkvalitnění opravy osvětlení má každý sloup VO své číslo v oranžové barvě. V případě poruchy jednotlivého osvětlení stačí nahlásit ulici a číslo sloupu na Technických službách na mobilním tel. č. – Josef Balgar – 602 750 081, nebo na pevné lince
– 597 582 770, 597 582 771, či poslat elektronicky e-mailem: balgar@tsludgerovice.cz.
Pro Vaši zkrácenou představu o veřejném osvětlení v obci uvádím některé údaje. Obec
má na svém katastru 652 svítidel, která jsou napájená z 10 rozvaděčů. Osm slouží pro VO,
jeden pro osvětlení našeho kostela a hřbitova a další pro osvětlení tzv. „Menšíkové louky“.
Jednotlivé rozvaděče jsou umístěny na ulicích Úzká, Markvartovická, Hlučínská, Na Návsi,
Vrablovecká a na Vrablovci.
Josef Balgar, Technické služby Ludgeřovice
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Dopravní situace na ulici Na Návsi

Toto téma se v naší obci
skloňuje již řadu let. Nejčastější dotazy směřují na snížení
rychlosti a parkování v dané
oblasti. Úvah a myšlenek bylo
již hodně. Jak z řad občanů,
zastupitelů, tak obce.
Plně si všichni uvědomujeme kritéria případného zásahu
do dopravní situace Na Návsi.
Cílem je zlepšit dopravu a ne
znepříjemnit život řidičům.
Vyřešit tuto otázku s občany
a stát při návrhu s „nohama na
zemi“. Nejde o to obec zahltit
značkami, zákazy, omezeními. Také není snahou vytvořit
jednosměrný provoz ani umístit retardéry před každý dům.
Výsledkem je zajištění přiměřené dopravní bezpečnosti na jedné z nejdelších ulic v obci.
Případné vaše návrhy a podněty můžete zaslat na e-mail: ondraklucka@gmail.com.
Ing. Ondřej Klučka, člen Zastupitelstva obce Ludgeřovice

SPORT
Český běh žen

I v letošním roce jsme se postavily na
start jedinečného závodu, který nemá
v celé České republice obdoby. Tento závod patří pouze ženám. My a s námi asi
2 000 závodnic se postavilo na start běžeckých závodů, které měly vzdálenost
2,5 km nebo hlavní závod dlouhý 5 km a ti
více trénovaní dokonce na 10 km. Letošní
počasí bylo slunečné a horké, takže bralo hodně sil na trati. Cíl byl na konec splněn.
Všech 15 reprezentantek Běžeckého klubu Ludgeřovice se dostalo ve zdraví do cíle
a některé si dokonce vylepšily své loňské časy. Každý v cíli dostal za své úsilí krásnou
medaili a chladivé občerstvení. O zábavu se znovu postaral Jakub Kohák, který svými
hláškami nás všechny bavil po celou dobu této akce.
40

7 / 2018

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Za BK Ludgeřovice Denisa Popková

Fotbalové mužstvo TJ Ludgeřovice

Poslední utkání fotbalového mužstva TJ Ludgeřovice v jarní části krajské soutěže
2017 – 2018 v I. A třídě se hrálo 9. června na domácím hřišti. Bylo dusno, bouřilo
s přeháňkami. Soupeřem bylo mužstvo z Darkoviček. Mezi diváky byli i dva současní fotbaloví reprezentanti ČR a extraligoví hráči z Ludgeřovic a to Vladimír Coufal
(reprezentant v mužstvu ČR) s rodinou a David Lischka (člen reprezentační jednadvacítky ČR).
Před zahájením utkání byla držena minuta ticha za dva mnohaleté hráče, trenéry
a funkcionáře TJ Ludgeřovice pany Jindřicha Hrušku a Aleše Smolku. Oba odešli
v posledních dvou týdnech do fotbalového nebe. Čest jejich památce!
Obě mužstva se snažila o útočný fotbal. Domácí byli před soupeřovou brankou
o něco důraznější, přesnější a úspěšnější. Zvítězili 3:2 po poločase 1:0.
17. června se v Bolaticích našim fotbalistům již tak nedařilo. Po zlepšeném výkonu
ve 2. poločase podlehli Bolaticím 4:5. V tomto soutěžním ročníku skončili na pěkném
5. místě.

fotografie z domácího utkání v Ludgeřovicích

AV., VB.
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O2 Pražská štafeta 4 x 5 km

Vždy největší závody se běží v největším městě. Příští rok chceme jako klub vyrazit v dubnu na
Pražský půl maraton. Proto letošní štafeta, byla
takovým omrknutím, co by nás v tom našem hlavním městě mohlo čekat. Nakonec ze šesti členného
týmu jsme ranním vlakem vyrazily pouze tři. Na
Hlavním nádraží v Praze nás čekal poslední do
party. Šupem rychle na metro, ubytovat se v hotelu, odložit si všechny věci a dát si lehký oběd. Po
jídle dvouhodinový relax, převléct se do běžeckého
a vyrážíme do Stromovky pro startovní čísla. Jsem
tam celkem brzy a máme ještě dost času si vybrat
místo v odpočinkové zóně pro náš tým. Postupem
času to začíná houstnout a v 18:00 se na start postavilo 699 běžců, kteří rozeběhnou první úsek
štafety. Nacpu se dopředu, přece mě nebude nikdo
brzdit. Ještě pár vteřin a je odstartováno. Vyrážím
jako Bolt, ale těm nejrychlejším nakonec stejně nestačím. Totálně vyčerpaný předávám štafetu Petře
ve svém letošním nejlepším čase 21:31. Petra překonává sama sebe a časem 23:23 drží naše akcie
hodně vysoko. Třetí úsek má na starost Denisa
a poprvé v životě to dala pod třicet přesněji 28:18.
Závěrečný okruh má na starost Kuba, běží na doraz a na třetím kilometru dostává křeč.
Musí chvíli pouze jít, ale i přes bolest doběhne do cíle v čase 28:19 a dovede náš tým
na konečné krásné 218. místo.
Za Běžecký klub Ludgeřovice běželi – Martin Popek, Petra Kuchařová, Denisa
Popková a Jakub Kuchař.
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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

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

Půjčovní doba o prázdninách:
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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