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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
stejně jako v letech minulých, i letos zahájil bohatou plesovou sezónu Reprezentační ples
obce. Letos již brzy, konkrétně v sobotu 6. ledna, se zcela zaplněný sál Obecního domu mohl
poprvé rozvlnit v rytmu všech možných tanců, hraných výbornou hudební skupinou TNT,
nechybělo ani předtančení a další vystoupení, bohatá půlnoční soutěž o ceny a pochopitelně množství všech možných pochutin a tekutin v restauraci i „pekle“. Velké poděkování
patří opět zaměstnancům obce a Technických služeb za přípravu sálu i zázemí tak, aby
byly připraveny na celou dlouhou šňůru plesů i večírků. Musím také velice poděkovat
všem sponzorům, kteří přispěli do skutečně skvělé soutěže o ceny, jejich seznam najdete
pod úvodníkem. Přeji samozřejmě všem pořadatelům, ať se jejich akce zdaří stejně, jako ta
obecní.
Po opakovaných stížnostech občanů mám opět velkou prosbu na všechny pejskaře. Vím,
že Vaši mazlíčci potřebují pohyb, procházky a venčení, koneckonců mám doma psa také.
K venčení neodmyslitelně patří také vykonání psí potřeby, často na veřejných nebo soukromých prostorách. Je však také povinností a slušností majitelů po svých miláčcích ony „hromádky“ uklidit. Nikoho snad nezabije vzít s sebou na procházku sáčky a ubrousky. Troufám
si tvrdit, že tuhle drobnost umí zvládnout každý…

Seznam sponzorů XVI.
Reprezentačního plesu obce Ludgeřovice
MV STAVBY Vjačka s.r.o.
Restaurace GREEN HOTEL OstravaPetřkovice
MUDr. Erich Pudich
Stavby Škrobánek s.r.o.
Optika KAČMAŘ s.r.o.
MUDr. Taťána a Jiří Kačmařovi s.r.o.
CK Maxner – p. Radovan Maxner
VOTOP – p. Miroslav Strachota
Elektro Paskuda – p. Pavel Paskuda
EUROVIA CS, a.s.
Karosárna Janoš – p. Marek Janoš
Fa Beinhauer Petr
ZDROJ Fryštacký – p. Alois Fryštacký
za200.cz – internet pro domácnost –
p. Michal Najman
Hostinec a penzion u sv. Mikuláše Hať –
manželé Hawlikovi
MOTOBAR 46 Ludgeřovice
Technické služby Ludgeřovice

HOFRI, s.r.o. – Ing. Jiří Hofrichter
Drogerie DUO Duha s.r.o. –
p. Martina Černíková
Fa Richard a Marie Janošovi
Elektromontáže Gajdečka –
p. Jindřich Gajdečka
Malnat – p. Jiří Janoš
Lékárna MAGNOLIA
Gros HYDROSERVIS, s.r.o. – p. Jan Gros
Kamenické práce – p. Miroslav Konetzny
BK Klima – p. Břetislav Kaňa
Fa Věra Pieranová
Pneuservis Pieran
Zahradnické služby – p. Erich Adamčík
El-eko Píšť – p. Jan Ondruš
Ing. Alena Janošová
Mgr. Daniel Havlík
Manželé Monika a Kamil Kolenkovi
Selský dvůr – p. Jan Ostárek
a p. Miroslav Ostárek
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Salón Šárka – p. Šárka Smolková
a p. Pavla Hudeczková
Pekárna M&K Šilheřovice –
p. Karel Lipinský
Restaurace Obecní dům – p. Marek Myslivec
Lékárna U sv. Mikuláše
Kosmetika OL Jana – p. Jana Olšáková
KMB barvy – p. Kamil Biskup
Květinářství – p. Miluše Václavíková
Květinářství U Verči
Řeznictví Janus

TARRA Pyrotechnik
Gras Servis – p. Tomáš Hájovský
p. Yvona Majerová
Pořádek & čistota – Ing. Radek Timan
OZO Ostrava s.r.o.
FC Baník Ostrava
HC Vítkovice RIDERA
EKO7 – Sběrna Ludgeřovice
Areál cihelny Hlučín – p. Dominik Tománek
NABOZ – Servis – p. Marek Nawrath
ManuTea – Ludgeřovice
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

VOLBY
Z 1. kola prezidentských voleb 2018 v naší obci

1. kolo se konalo ve dnech 12. a 13. ledna. Jako obvykle byly volební místnosti čtyři
a to v hlavní budově základní školy, v Obecním domě (tentokrát ve vinárně), v dolní škole,
ve Společenském domě na Vrablovci. Bezprostředně po zahájení voleb ve 14 hodin v tomto pořadí prověřili ve volebních místnostech starosta obce Mgr. Daniel Havlík a tajemník
Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, zda volby v pořádku začaly. Žádné nedostatky nezjistili, volební místnosti i volební komise byly připraveny, volby řádně probíhaly.
Výsledky 1. kola volby prezidenta v naší obci:
Kandidát

Hlasy v %

Jiří Drahoš

22,82

Miloš Zeman

47,58

Pavel Fischer

Marek Hilšer

Mirek Topolánek

5,70

145

126

0,31

8

Vratislav Kulhánek

0,16

99,99

Účast ve volbách 64,26 %.
3

156

4,95

1,06

Celkem

581

287

Jiří Hynek

Petr Hannig

1 211

11,28
6,13

Michal Horáček

Počet hlasů

27
4

2 545
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AV.

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Připravujeme:
22. 02. 2018	Beseda s dětskou spisovatelkou Lenkou Rožnovskou – Školačka Kristýnka
– pro 2. třídy ZŠ
01. 03. 2018	Beseda s cestovatelem Jiřím Sladkým – Irán – pohled do zákulisí – pro
2. stupeň ZŠ
Pro informaci čtenářů Ludgeřovického zpravodaje uvádím statistický přehled za r. 2017:

Statistika čtenářů od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
Celkový počet čtenářů registrovaných ve sledovaném období: 305
4
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Věkové rozložení čtenářů
do 15-ti let
122
16 až 19 let
17
20 až 29 let
27
30 až 39 let
31
40 až 49 let
36
50 až 59 let
18
60 až 69 let
27
70 až 79 let
22
nad 80 let
5

40,00 %
5,57 %
8,85 %
10,16 %
11,80 %
5,90 %
8,85 %
7,21 %
1,64 %

Celkem

305

Pohlaví
Muži
Ženy

94
211

30,82 %
69,18 %

Bydliště
Místní
Ostatní

239
66

78,36 %
21,64 %

Počet knih k 31. 12. 2017 – 11 076
z toho:
Naučná literatura		
2 658
Krásná literatura		
8 418
Počet exemplářů docházejících periodik – 13 titulů
(např. Autotip, Tina, Vlasta, Květy, Zdraví, Pěkné bydlení, Naše krásná zahrada, Zahrádkář, Čtyřlístek, Cosmopolitan, Kreativ, Darina, Dráček).

Jana Baránková, knihovnice

Tančíme v Domově
sv. Mikuláše
a děláme radost

Hnutí ANO Ludgeřovice
dělá radost – již podruhé jsme
zašli potěšit klienty Domova
sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.
Tentokrát, krom tradičního
vánočního cukroví, jsme uspořádali malé taneční vystoupení
– taneční pár Ondřej Kramný
a Adriana Hamerská z ta5
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nečního klubu Klub sportovního tance KD Hlučín předvedli tance – polka, valčík, tango
a waltz. Klientům se vystoupení velmi líbilo a při dobrém cukroví a kávičce jsme si všichni
užili hezké odpoledne J.

Ing. Ondřej Klučka

Tradiční Živý Betlém v kostele měl letos velký úspěch

Na Štědrý den se ludgeřovický kostel sv. Mikuláše naplnil do posledního místečka.
Mnozí diváci, kteří se přišli
podívat na hudební představení Živý Betlém, si ani neměli kam sednout. Všichni
se zájmem sledovali divadlo
o narození Ježíška, které má
v Ludgeřovicích tradici již několik let a pokaždé je jiné.
Divadlo, které předvedly
děti z Ludgeřovic a okolí, doprovodili hudebníci pod vedením Martiny Pražákové a sbor dospělých zpěváků. Hrály a zpívaly se klasické i docela
neznámé vánoční písně a koledy. V podání Emy Musálkové v roli Marie a Bartka Cieślara
jako Josefa zazněla třeba píseň Josef mój kochany.
Děti i dospělí, kterých bylo dohromady skoro třicet, představení nacvičovali více než
měsíc. Krásný zážitek a podmanivou vánoční atmosféru pomohlo zprostředkovat i profesionální ozvučení a nasvětlení a taky pódium umístěné v kostele speciálně pro tuto akci.
Celý výtěžek vybraný na dobrovolném vstupném ochotníci darovali na stavbu skautské
klubovny, která vzniká ve sklepení ludgeřovické fary.
Tereza Sládečková, koordinátorka projektu

Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše

Po několika letech se o vánočních svátcích 26. prosince hrála známá Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby.
Hráli a zpívali:
Orchestr a sólisté opery Národního divadla Moravskoslezského, dirigentem byl Adam
Sedlický, na varhany hrál Pavel Rybka. Sóla zpívali Veronika Holbová – soprán, Anna Nitrová – alt, Václav Čížek – tenor, Roman Vlkovič – alt. Vystoupil i Pěvecký sbor města Klimkovic pod vedením sbormistryně Miroslavy Halatové.
Koncert pořádala obec Ludgeřovice. Posluchači, kterých bylo nejméně 350, byli perfektním provedením známého Rybova díla z roku 1796, plného lidové prostoty českého venkova, radostné a svěží atmosféry, a především krásné melodické hudby, příjemně uvedeni do
vánoční pohody. Odcházeli velmi spokojeni.
6
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AV.

Plesovou sezónu 2018 zahájil obecní ples

Ples se uskutečnil
6. ledna v prostorách
Obecního domu a tak
jako i v minulých letech byl o něj velký
zájem. Výzdobu zajistil Módní salon Iva
z Ludgeřovic. Sál i vinárna byly zaplněny do
posledního místečka.
Byl už v pořadí šestnáctý v nepřetržité řadě
od roku 2003, kdy obec
objekt Obecního domu
koupila od původních soukromých majitelů.
Ples spolu zahájili starosta a místostarostka obce Mgr. Daniel Havlík a Ing. Alena Janošová. Starosta poděkoval velkému počtu sponzorů, kteří významně přispěli k tomu, že
ceny do tradiční soutěže byly zajímavé a bylo jich hodně. Tak jako v minulých letech hrála
výborná hudba TNT z Příbora. O občerstvení a večeři se starala restaurace pana Myslivce,
v provozu bylo i „peklo“.
O předtančení se postaral špičkový pár Petr Kupčík a Eliška Otáhalová z Ludgeřovic,
držitelé nejvyšší mezinárodní třídy ve standardních tancích a nejvyšší národní třídy v latinsko-amerických tancích. Reprezentují klub KST KD Hlučín. Jejich strhující předtančení
odpovídalo té nejvyšší úrovni. Měli veliký úspěch.
V průběhu večera ještě vystoupila skupina „Dobrý ročník z Ludgeřovic“ pod vedením
Mgr. Andrey Antoniové se 2 vystoupeními. Členové skupiny, už dávněji odrostlí ze školních let, byli přestrojeni za školáky s aktovkami na zádech a tak jako školáci vesele dováděli.
Bylo to zajímavé a ještě nechtěně zpestřené tím, že se vystupujícím několik minut nedařilo
7
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spustit hudební doprovod. Přerostlí školáci tento čas využili a dováděli stejně jako skuteční
školáci o přestávkách. Bylo to veselé vystoupení.
Před půlnocí byl ještě jeden bod zajímavého doprovodného programu a to vystoupení
skupiny „Saltatores Dance Company“ pod vedením MgA. Kláry Krejčířové z Ludgeřovic,
která předvedla kankán a moderní tanec.
Návštěvníci plesu byli ve velké většině středního věku, dobře se bavili, pilně tancovali.
Atmosféra v sále byla opravdu plesová. Byl to ples, jak má být.

AV.

Ples mladých

Ples organizovali Nikolas Thiel
a další mladí z Ludgeřovic, jinak
hráči florbalu, s podporou florbalového klubu FBC Hlučín. Jsou to
už zkušení organizátoři. 19. ledna to byl už osmý ples mladých,
který rok co rok v Ludgeřovicích
organizovali. Ples přilákal mladé
ze širokého okolí, od Ostravy až
snad po Opavu. Plný byl v Obecním domě nejen sál, ale i vinárna
a vypadalo to, že účastníků bylo
ještě více, bylo jich plno v „pekle“,
venku před Obecním domem i ve
vstupní hale. Hrála diskotéková
hudba diskžokeje Korýše z Ostravy. Nechyběla tradiční soutěž o ceny. Tancovalo se, zábava
rozhodně nevázla, nálada byla výborná.
AV.

Školní ples

Ples pořádalo 20. ledna SRPDŠ při Základní a mateřské škole Ludgeřovice. Jsou to
zkušení pořadatelé, ples byl perfektně připraven a pro účastníky bylo v Obecním domě
svědomitě pečováno. V šatně byly krásné šatnářky, fungoval pojízdný bufet, „občer8
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stvovací stanice“ ve vinárně a v „pekle“, hrála osvědčená hudba VIZE, připravena byla
bohatá soutěž o ceny, večeře z restaurace pana Myslivce se podávala ve vinárně. Ples
zahájil předseda SRPDŠ Ing. Pavel Borek, všechny přítomné pozdravil, poděkoval
sponzorům a popřál dobrou zábavu. V doprovodném programu vystupovala skupina
Travesty Ostrava s dost rozpustilým programem a před půlnocí bylo ještě jedno taneční
vystoupení. Účastníci plesu byli ve většině rodiče žáků školy a také učitelé. Tancovalo
se, vládla všeobecně bálová pohoda.

AV.

Maškarni bal

Miš přišel čas baluv, už se všeci domluvali na maškarni bal. Ten němuch nikda
chybječ. A řeknu vam, byla to sranda, masky mohly všecko, tak se někdy stalo, že se
maska přišla cošik s kymšik vyřidžič. Ale to patřelo ku temu mumraju. Masky chodžily
rum dookola po zalu a jak přišly nové masky, tuš se zahral tuš, zrobilo se misto, ludže
pleskali novym maskam a hadali, kdo to tež može byč. Jak to kera maska přehnala, tak
se pro istotu před odmaskovanim stračila, bo by možna kerušik schytala.
To se stalo Erice. Prvši raz šla na bal, vzal ju sebu brater Evald, byla v civilu a vyhlid
se ju taky velky chlop, byl za Angličana s cylindrem na pale, frajersku kryku, měl take
dva metry a un se vybral tu drobnu Eriku. Dževuše se to moc něpodobalo, ale co mohla
robič, mušela išč tancovač, tak se před nim skryla, ale un se ju dycky našel a s tu kryku
ju vytah za krk do tanca. Tak ju otravoval, že kolej 11 hod. už to něvydržela a učikla
dodom a tak se všeci při stole domluvili, že se na něho počkaju, a budže se vidžeč, kdo
to je. Ale Angličan něčekal a stračil se před odmaskovanim jak para a do něskajška se
něvi, kdo se z dževuchy robil takeho blazna.
To tři kamaradky, Štefi, Marta a Elza se domluvily, že pujdu za masky. Štefi šla
za ciganku – kartařku, tych sukni co mjela, ty velke oryngle, mjela čmave oči, tak ciganka jak vyšita, rychtik fajna. Zato Elza byla za marinera, spiš marinerku, bo to byla
baba, co mjela všecke babske přednošči vjec jak moc a představče se ju ve vypasovanym
9
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bilym rolaku, čmavomodre galaty (vtedy ešče baby galaty něnošily), čapku i fajf ku,
byla spiš tak ta mořska lalka, co jedže na šifach v předku a ukazuje cestu. A Marta se
sama zrobila velkeho motyrlaka, křidla měla zrobene ze dva metry široke jak ich roztahla, domluvila se ze Štefi a Elzu, že do zalu vlezu prvše a one že zrobi také antre, že
do zala vleči s roztahnutyma křidlama. Tuš tež ja, ony dvě vlizly, všecko se rozestupilo
a měl vlečeč motyrlak. Enem ten jak se do dveři rozbjehnul, nědomyslel, že ho futra
enem tak něpušča, šprajcnul se, křidla povolily, zlomily se a futra furt drželi a jak tak
byla rozdživočena, tak vlečela do zala, ale po noše a jela po nim došč velky kus, dyč
mjela nos zrazyrovany ešče ze štrnast dni. To viče, že se na ty 3 masky dluho nězapomjelo, ale od teho maškarak přece je. Škoda, že už včil se ludže něumja ze sebe zrobič
taku srandu.
Alice Závodná

10

2 / 2018

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Kalendář akcí

2. 2. 2018
Ples firmy HP Trend (sál Obecního domu)
3. 2. 2018
Párty ples pro mladé (sál Obecního domu)
9. 2. 2018	Výroční schůze s posezením – Klub turistů Ludgeřovice
(vinárna v Obecním domě)
10. 2. 2018
Večírek Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
10. 2. 2018
Ples ČČK Vrablovec (Hostinec na Vrablovci)
11. 2. 2018
Dětský maškarní ples SRPDŠ (sál Obecního domu)
17. 2. 2018
Hasičský ples (sál Obecního domu)
20. 2. 2018	Maškarní rej Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)

3. 3. 2018	Ludgeřovická patnáctka- běžecký závod
(start – areál TJ Ludgeřovice)
3. 3. 2018
Ples TJ Ludgeřovice (sál Obecního domu)
6. 3. 2018	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
9. 3. 2018
Divadelní představení Habaďúra (sál Obecního domu)
17. 3. 2018	Oslava Dne žen SDH Ludgeřovice
(prostory nad hasičskou zbrojnicí)
Setkání členů Klubu důchodců Ludgeřovice
23. 3. 2018
(sál Obecního domu)
23. 3. 2018
Noc s Andersenem (Obecní knihovna)
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Výstava korunovačních klenotů

Žáci ze 7. tříd navštívili dne 14. prosince 2017 jedinečnou výstavu korunovačních klenotů v hlučínském Červeném kostele. Měli možnost tak vidět Svatováclavskou, Římskou, Císařskou i Železnou korunu lombardských králů. Mimořádně věrné repliky korunovačních
klenotů Karla IV. nás ohromily.
Po zhlédnutí výstavy byly žákům předány pracovní listy, ve kterých museli plnit úkoly.
Žáci si tak touto moderní metodou snadněji zapamatovali učivo o Karlu IV. a jeho korunovačních klenotech.

ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Vídeň

Žáci z vyššího stupně
navštívili 20. prosince
2017 hlavní město Rakouska Vídeň. Nejen že
měli možnost zdokonalit
si a procvičit si své znalosti v německém jazyce,
poznali i místní vánoční
zvyky a tradice, prohlédli si pamětihodnosti
Vídně. Velmi nás zaujalo
historické centrum Vídně zapsané na Seznamu světového dědictví
UNESCO. Navštívili
jsme Kunsthistorisches
Museum Wien.
13
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Toto nádherné město nás okouzlilo a my jsme si odvezli pěkné zážitky, na které budeme
rádi vzpomínat.

Ing. Marie Plačková

Mladí programátoři měřili své síly

21. prosince 2017 na Univerzitě v Pardubicích
se sešli mladí programátoři z 22 škol z celé České republiky. Z našeho kraje zde programoval
Jakub Černík z 9. A. I když byli vyhlášeni pouze první tři nejlepší a ostatní dostali certifikáty,
i tak je to kus dobře odvedené práce. Po hlavní
soutěži žáci se zúčastňovali různých aktivit pořádaných MICROSOFTEM. Jakub se umístil
na 2. místě v soutěži na reakce a rychlost. Tato
skutečnost určitě ovlivní Jakubovu budoucí volbu povolání. Když ukáže, že už v průběhu základní školní docházky dělal něco navíc, tak mu
to určitě přinese ovoce. Ještě jednou děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Ing. Marie Plačková

Lyžování na „Vaňkově kopci“

I v letošním školním roce se
žáci 1. – 3. ročníků zúčastnili
výjezdního odpoledního kurzu na Vaňkově kopci u Ostravy. Akce proběhla v týdnu od
8. – 12. ledna 2018. Na rozdíl
od minulého roku, kdy jsme lyžovali za velkých mrazů a výborných sněhových podmínek,
jsme letos lyžovali na mokrém
a těžkém sněhu, občas i za deště. Ale ani mlhavé a deštivé
počasí nám neubralo na chuti
zalyžovat si.
Po vyučování a obědě ve školní jídelně, se žáci převlékli a nastoupili do autobusu, který je
odvezl přímo do lyžařského areálu, kde byli rozděleni podle svých schopností do družstev.
Během pěti výcvikových dnů si děti pod vedením zkušených lyžařských instruktorů
osvojovaly hravou formou základní lyžařské dovednosti. V zázemí areálu měli malí lyžaři
po celou dobu připravený teplý čaj a prostor pro svačinku a odpočinek.
V závěru týdne si všichni zazávodili a byli odměněni diplomy a medailemi. Ukončení
kurzu si nenechalo ujít velké množství rodičů, kteří tak mohli sdílet s dětmi jejich radost
z dosažených úspěchů.
Mgr. Alena Rajnochová
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SPOLKY
Výroční členská schůze Klubu důchodců Ludgeřovice

Schůze se konala se 17. ledna
v sále Obecního domu. Klub má
v současné době 172 členů, v sále
bylo přítomno 132. Klub patří mezi
největší spolky v naší obci.
Schůzi zahájila předsedkyně
klubu Mgr. Anežka Robenková.
Vyřídila pozdrav od starosty obce
Mgr. Daniela Havlíka, který chtěl
na schůzi přijít, nestačil se však včas
vrátit ze služební cesty v Praze. Telefonicky se omluvil a poděkoval
klubu za bohatou činnost pro seniory, popřál členům dobré zdraví a hodně zajímavých akcí v klubu.
Členové klubu pak schválili program schůze, vyslechli zprávu o hospodaření klubu, zprávu kontrolní komise, zprávu o akcích klubu v roce 2017, plán hospodaření v roce 2018, plán
akcí klubu v roce 2018, stanovení výše členských příspěvků, návrh na doplnění výboru klubu
o jednoho člena. Všechny tyto zprávy a návrhy schválili.
Činnost klubu byla v roce 2017 opravdu bohatá. Uskutečnilo se 21 akcí, z toho 11 v sále
Obecního domu jako společenská setkání, přátelské večírky, vítání jara, oslava svátku matek, besedy, divadlo, jubilanti klubu, oslava 20. výročí činnosti Klubu důchodců Ludgeřovice, vystoupení dua Kamelie, Mikuláš. Dále klub pořádal 3 zájezdy, 2 letní slavnosti na
moštárně místních zahrádkářů, dvakrát bowling v Selském dvoře, vycházku, aktivně se
účastnil soutěže ve vaření guláše na akci Den obce na hřišti TJ, účastnil se v Ostravě na
náměstí akce „Zpíváme koledy“. Zejména akce v Obecním domě jsou členy velmi oblíbené,
vždy mají nejméně 100 účastníků.
V roce 2017 hospodařil klub s vyrovnaným rozpočtem přes 300 tisíc Kč. Rozpočet byl
proti předchozím rokům vyšší zejména kvůli akcím u příležitosti 20. výročí klubu. V roce
2018 bude klub hospodařit s vyrovnaným rozpočtem kolem 250 tisíc Kč, který počítá, stejně
jako v minulých letech, s přispěním z rozpočtu obce.
Po schválení všech dokumentů a krátké závěrečné diskuzi následovala večeře, hudba,
tanec.
AV.

Záchrana Taťky Šmouly

Po malebné dvouhodinové cestě vlakem jsme 19. ledna dorazili do zasněženého podhůří Jeseníků. V klidné vesničce Zátor jsme se ubytovali na
místní velké faře. Po večeři jsme dostali zprávu, že nás šmoulové prosí o pomoc s hledáním jejich Taťky. Jediné, co po něm zbylo, byl rozbitý mobilní
telefon, který se naši vedoucí pokusili nějak opravit. Dojala nás Šmoulí dů15
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věra. V pátek večer jsme
ještě vyrazili na svah,
abychom si zkrátili čekání
na další zprávy o Taťkovi.
Na svahu jsme si pořádně
zařádili na sněžných lopatách, bobech i saních.
Další den ráno, po
sněhové rozcvičce, jsme
zjistili, že mobil se nedá
opravit, ale podařilo se
z něho získat aspoň nějaká data. Nejprve jsme
si vyrobili Šmoulí čepice
a pak se vydali po stopách
fotografií, které se v mobilu našly. Postupnými střípky jsme zjistili, že Taťka se nachází na
zřícenině hradu Zátor, kde ho nejspíš vězní zlý čaroděj Gargamel. Po obědě jsme tedy neváhali a vyrazili Taťku zachránit. Cesta nebyla jednoduchá, Gargamel a jeho nohsledové na
nás občas někde číhali a tak jsme museli využívat různé zkratky a vymýšlet různé strategie.
Nakonec se nám podařilo Taťku najít. Večer se pak nesl v duchu oslav z jeho nalezení. Den
jsme ukončili slavnostním skautským slibovým ohněm, u kterého skládal skautský slib náš
nový skautský bratr Libomor.
Neděle 21. ledna už byla klidnější. Přes noc nám napadl další sníh, a tak po úklidu, mši
svaté v místním kostele, při které jsme zahráli a zazpívali dvě písničky, a následně po výborném obědě, jsme si ho ještě do sytosti užili. Jsme rádi, že Taťka Šmoula nepadl za oběť
Gargamelovi, což však nemůžeme tvrdit o trojici bobů, které padly bohužel za oběť našemu
sněžnému dovádění.
Šmoulí skautské výpravě třikrát hurá, hurá, hurá!!!
Bc. Marek Schneider, br. Bobek

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Po dlouhé snaze byly naše prosby vyslyšeny. Obci se podařilo zajistit peníze z dotačního titulu.
Mnozí z vás znají tuto obecní budovu na ul. Požární v centru obce. Navenek relativně slušná fasáda, obecní znak. Nezasvěcenému se může zdát vše v pořádku. Opačného
názoru jsou pak uživatelé prostor a každý návštěvník, který si budovu prohlídne také
zblízka a zevnitř.
Již samotná budova je nevhodně umístěna. Výjezd komplikuje sjezd, ze kterého je
nutné okamžitě zatáčet. Úzké možnosti manévrování vše zpomalují a jde především
o bezpečí zasahujících, či možné poškození zánovní techniky. Vraty profukuje a jen
stěží drží ve své pozici, při silném větru musí hasiči při výjezdu techniky vrata přidržovat a až poté nastoupit na ulici. Zadní stěna není izolována, podmáčená, tvoří se plísně.
Chybí odsávání výfukových zplodin techniky i nastartovaných agregátů. V zimě se nevyplatí topit. Budova teplo neudrží, není zateplena, a teplo samotné je vyráběno neeko16
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nomicky pomocí přímotopů. Neteče teplá voda.
Po zásahu se hasiči nemají kde umýt, po údržbě
techniky taktéž. Znečistěné předměty a armatury po zásahu myjeme
nastudeno v bojových
podmínkách. Hadice se
v hasičské věži suší a natahují ve tmě a neschnou.
Okna budovy nelze otevírat, mnohá z nich jsou
ztrouchnivělá. Chybí moderní rozvody všech médií a sítí. Chybí výjezdová technologie. Objekt není vůbec uzpůsoben pro starší občany z hlediska pohybu. Chybí záchody
v šatně mužstva a ty veřejné jsou v dezolátním stavu. Střechou občas zatéká. Nemáme
prostory pro skladování materiálů. Chybí odpočinkové místnosti, či místnost pro déle
trvající zásahy typu povodně. Kanál na opravu vozidel nelze použít, stojí v něm spodní
voda. Z patra vytvořeného výčtu je tedy patrné, že hasiči zde fungují ve sparťanských
podmínkách, což také není dobrým příkladem pro dětský kolektiv mladých hasičů
nebo veřejnost, která si občas pronajme náš sál a nestačí se divit.
Řeklo by se, že výčet vypadá hrozivě, tak proč se s tím nic nedělá. Jenomže opak
je pravdou. Zhruba dvanáct let se snažíme zlepšit podmínky zázemí. Základní věci
svépomocí, ale na zbytek nám štěstí nepřeje vůbec. Generální rekonstrukci v řádu milionů korun si obec bez dotace odjinud nemůže prostě dovolit. Proto také naši hasiči
vyvinuli úsilí a granty, dotace sami vyhledávají. Jenomže pořád nesplňujeme dotační
kritéria jednotlivých výzev. Dotací bylo vyzkoušeno v těch dvanácti letech několik.
Jednou je obec počtem obyvatel velká, jindy moc malá, někdy nespadá územně do
okruhu možných žadatelů. Jindy je dotace půlená mezi vozidla a budovy a tak skončíme
mezi náhradníky. Také nám nabídli dotaci v řádech pár set tisíc s tím, že už ale nikdy
nebudeme moci žádat o další, což naši situaci generální přestavby zase neřešilo vůbec.
Nakonec jsme skončili pro změnu u dotace státní. A tu jsme podávali opakovaně po
minulé tři roky, až ta letošní nám vyšla. Z pozice prvního náhradníka jsme po rozsáhlých jednáních poskočili na místo posledního nad čarou.
A tak můžeme pomyslně slavit. Všechny popsané neduhy budovy se snad podaří vyřešit. Boj na dlouhou trať se po letech boje blíží k příjemnému konci. Trpělivost přináší
své ovoce. To, v co jsme snad měli přestat doufat, se nakonec uskuteční. Lidé by neměli
ztrácet naději tím spíše, pokud na zádech nosí nápis „hasiči“.
Dalšími starostmi jistě budou stavební práce, plnění a prokazování dotačních podmínek,
či výběrová řízení. Bude to však nic proti boji o přidělení peněz. A tento boj je nyní tedy
konečně minulostí. Nová budova bude přeneseně sloužit celé obci. Hasiči zrychlí a zkvalitní
svůj výjezd. Bude bezpečnější. Dočkáme se zázemí při déle trvajícím nasazení v obci i nouzových prostor pro občany v případné tísni. Za budovu se již nebudeme stydět.
Dílu zdar!
Ing. David Lange, hasiči obce Ludgeřovice
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ZAJÍMAVOSTI
Statistické údaje za r. 2017
Evidence obyvatel – Ludgeřovice
Přistěhovaní
Přestěhovaní v obci
Narozené děti
Odstěhovaní
Zemřelí
Počet občanů ČR k 1. 1. 2018

145
24
35
117
52
4 878

Matriční události
(matrika Ludgeřovice je matričním obvodem pro obce Ludgeřovice, Markvartovice a Šilheřovice)
Celý matriční obvod
Ludgeřovice
Narození	  0	  0
Manželství
55
39
Úmrtí
24
15

Markvartovice
Šilheřovice
0	  0
1
15
2	  7

Jména dětí narozených v r. 2017
Adam (2), Alexandr (2), David, Daniel, Erik, Filip, František, Martin, Matěj (2), Mikuláš,
Lukáš, Oliver (2), Pavel, Tobias, Teodor, Václav, Vilém, Vojtěch
Amálie, Barbora, Beáta, Elli, Emily, Josefína, Julie, Karolína, Klaudie, Michaela, Nina,
Stanislava, Valentýna

Za počasím ve 2. polovině r. 2017
Červenec

Byl to příjemný letní měsíc.
Ranní teploty jen jednou těsně
klesly pod +10 ºC, 15x překročily +15 ºC, odpolední teploty
nikdy neklesly pod +20 ºC, 14x
překročily +25 ºC, 4x byly těsně
nad +30 ºC. Jasných nebo polojasných dnů bylo 14. Propršelo
celkem 6 půldnů. Jedenáctého
byla bouřka s krátkou průtrží
mračen.
18
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Srpen

Srpen byl o poznání ještě teplejší než
červenec. Ranní teploty jen 4x klesly pod
+10 ºC a to 3x těsně, jen jednou (13. 8.)
hluboko na +3 ºC, 13x byly do +15 ºC,
15x nad +15 ºC, 2x těsně nad +20 ºC.
Odpolední teploty neklesly pod +15 ºC,
5x byly do +20 ºC, 8x do +25 ºC, 13x
do +30 ºC, 5x nad +30 ºC, 1. 8. a 11. 8.
bylo +35 ºC. Jasných nebo polojasných
dnů bylo 18, 4 dny byly s bouřkou, pršelo v souhrnu asi 10 hodin, bylo také
několik krátkých přeháněk. Poslední dekáda byla úplně suchá.

Září

Září bylo po dlouhé době hodně deštivé, propršelo celých pět
dnů a dalších šest půldnů. Jasných
nebo polojasných dnů bylo osm.
30. 8. bylo ráno jen +3 ºC, 21 dnů
bylo ráno nad +10 ºC, 2 dny nad
+15 ºC. Všechny odpolední teploty
byly nad +10 ºC, 21 dnů bylo více
než +15 ºC, 9 dnů nad +20 ºC, ve
dnech 9. 8. až 11. 8. bylo +24 ºC.
Září se obešlo bez ranních mrazíků, ale mělo daleko k vyhlášeným
krásným slezským podzimům. Souvislejší „babí léto“ se nekonalo.

Říjen

Říjen byl zcela bez ranních
mrazíků, ranní teploty jen třikrát
klesly k nule a třikrát mírně přesáhly +10 ºC. Odpolední teploty byly 5x pod +10 ºC, 13x byly
nad +15 ºC, v polovině měsíce
4x mírně přesáhly +20 ºC. Jasných nebo polojasných dnů bylo
9. Propršelo 5 dnů, jinak byly po
6 dnů přeháňky. Pět dnů bylo se
silným větrem.
19
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Listopad

Listopad přinesl první podzimní ranní mrazíky. V polovině
měsíce bylo po dva dny ráno kolem -3 ºC a v posledních čtyřech
dnech měsíce kolem nuly. Desetkrát bylo ráno nad +5 ºC, 10 ºC
dosaženo nebylo. Odpolední
teploty byly 10x do +5 ºC, 6x
přesáhly +10 ºC, nejtepleji bylo
5. 11., teplota dosáhla +15 ºC.
Byly jen 4 jasné nebo polojasné
dny. Propršely jen dva dny. 20. 11. napadl první sněhový poprašek. V poslední den
měsíce napadlo 8 cm rozbředlého sněhu, který vydržel jen do druhého dne.

Prosinec

Ranní teploty byly 19x těsně
pod nulou, nejchladněji bylo 30.
12. a to –7 ºC. V ostatní dny bylo
ráno kolem +5 ºC, jen 12. 12. bylo
ráno +12 ºC. Odpolední teploty
byly 9x na nule, 19. 12. –2 ºC. Hodnoty +10 ºC nikdy nedosáhly. Byly
4 jasné nebo polojasné dny. Pořádně
nepršelo, kromě několika slabých
dešťových přeháněk dvakrát napadl
slabý sněhový poprašek. Po 7 dnů
foukal silný vítr. 10. 12. ve 4:00 hod.
bylo několika vteřinové zemětřesení
o síle 3,6 stupně. Žádné škody nenapáchalo, jen řadu lidí vylekalo.

Celkem rok 2017

Zatímco první pololetí přineslo na jaře dva poměrně silné ranní mrazíky, které téměř
zcela zničily letošní úrodu ovoce, druhé pololetí žádnou pohromu nepřineslo. Bylo dost
slunce, tepla i vláhy. V souhrnu to nebyl z hlediska počasí špatný rok.
AV.

Z kroniky obce za rok 1989

Byl to v Československu nesmírně rušný rok. V polovině ledna se v Praze na Václavském
náměstí sešli studenti ke vzpomínkovému shromáždění k 20. výročí sebeupálení Jana Palacha, které celkem 3 500 příslušníků VB a Lidových milicí tvrdě rozehnalo vodními děly,
20
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psy a obušky. Podobné situace se pak často opakovaly až do památného 17. listopadu, kdy
VB takto brutálně zasahovala naposled.
V září přijelo do Prahy ve svých Trabantech 11 tisíc občanů NDR. Ti nechali svá auta
stát na ulicích a zašli na západoněmecké velvyslanectví, odkud se chtěli dostat do NSR.
Situace se stala neúnosnou a KSČ musela souhlasit s tím, že všichni tito lidé budou do NSR
přepraveni zvláštními vlaky.
Během roku se tehdejší režim dostával stále více do úzkých, nevěděl si rady s protesty lidí,
se zhoršující se hospodářskou situací a s kritikou prakticky z celé Evropy, dokonce i z SSSR.
Nepomohlo zatýkání a věznění představitelů opozice. Vedoucí představitelé režimu se cítili
„jako kůl v plotě“, jak to řekl Milouš Jakeš ve svém známém červencovém proslovu v Červeném Hrádku, kterým se definitivně znemožnil. Prostě se schylovalo k radikální změně,
která nastala po 17. listopadu.
Zde je šikmým písmem doslovný opis nejpodstatnějších částí kroniky obce Ludgeřovice
za rok 1989, jak je napsala kronikářka Soňa Smetanová.
Nejvýznamnější události u nás a ve světě:
Rok 1989 je v dějinách historickým mezníkem, je to konec 40 leté nadvlády totalitního režimu
jedné strany a je vznikem svobodného demokratického státu.
Idea socialismu a komunismu se sociální spravedlností pro všechny – to byl po válce hlavně pro
dělnickou třídu nový cíl, jehož uskutečnění slibovala KSČ. Proto měla neomezenou důvěru dělnické třídy a budovatelské nadšení všech v prvních poválečných letech nemělo obdoby. KSČ proto
také získala většinu v prvních poválečných volbách, ale po násilném puči v roce 1948 se „diktatura
proletariátu“ změnila na diktaturu KSČ, která jako jediná a nemylná politická strana získala
monopolní postavení a neomezenou nekontrolovanou moc ve státě. Byla to vlastně tragická ironie,
že KSČ se svou teorií vysoce mravních idejí vychovala ze svých členů bezcharakterní jedince, kteří
ve jménu a pod záštitou KSČ využívali a zneužívali své moci k vlastnímu obohacování na úkor
toho lidu, kterému slibovali sloužit.
V propagované beztřídní společnosti existovaly vlastně 3 třídy:
1. Nejmenší, zato neomezeně vládnoucí třída nejvyšších stranických funkcionářů.
2. 1,5 – 2 milionová třída řádových členů strany a lidí věřících straně.
3. Největší a nejomezovanější třída pracujících.
První třída žila v hojnosti a nadbytku a vůbec si nepřipouštěla, že je to na úkor jiných, a že
vede naše hospodářství dříve vyspělé země na úroveň zemí rozvojových.
Druhá třída tu první nesměla kritizovat, pokud chtěla užívat výhod své třídy a nechtěla se
dostat do třídy poslední.
Třetí třída nejvíce pociťovala omezování svobody a lidských práv.
Velkou příležitost měla KSČ v roce 1968, kdy se snažila očistit v obrodném procesu „Pražského
jara“ a přejít k socialismu s lidskou tváří. Tehdy měla KSČ podporu u svého národa, který vřele
vítal nové státní i stranické vedení a mezi hesly na Václavském náměstí nechybělo ani heslo „Ať
žije KSČ“.
Byl to vlastně první pokus o přestavbu v socialistických zemích a snad proto byl určen k zániku
hned při svém zrodu. Brežněvova klika nás tehdy „zachránila“ svými tanky a „dočasně“ obsadila
svými vojsky. Dubčekovo vedení bylo rozpuštěno. KSČ zradila a zklamala důvěru širokých mas
a vrátila se k původní totalitní politice.
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V roce 1969 po přísných prověrkách KSČ neposlušné a samostatně myslící členy vyloučila ze
svých řad, což se citelně projevilo ve všech sférách jejich života. Z řad lidí, kteří se nevzdali myšlenky na vítězství zdravého rozumu, vznikly neformální skupiny (Charta 77, Několik slov apod.),
které byly stranou tvrdě potlačovány a pronásledovány.
Velkou nadějí do budoucna byl nástup M. Gorbačova v SSSR a prosazování „perestrojky“. Přestavba slibovala nastolení demokratizace a sociální spravedlnosti. Přestavba se začala bouřlivě
prosazovat v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, NDR, jen u nás měla KSČ moc pevně v rukou. Glasnosť a svoboda tisku se dotýkala jen nedostatků v jiných zemích, u nás bylo oficiálně všechno v pořádku, ačkoliv KSČ, stále v pohotovosti, včas likvidovala veřejné demonstrace, především v Praze,
např. při 20. výročí okupace 21. 8. 1988, či v lednu, květnu, srpnu, říjnu 1989.
Poslední kapka, kterou míra přetekla, byl 17. listopad 1989 – 50. výročí zavraždění studenta
Jana Opletala – prohlášený v celém světě jako „Den studentstva“. Vzpomínková pokojná demonstrace byla v Praze na Národní třídě brutálně napadena bezpečnostními složkami. Manifestace
nebyla rozehnána, ale obklíčena a studenti s holýma rukama bez možnosti obrany nebo úniku byli
tlučeni tak, že téměř 200 studentů bylo léčeno s vážnými zraněními. Na protest proti této akci zahájili studenti stávku, ke které se připojili nejdříve herci a umělci, postupně v krátké době i dělníci.
Manifestační stávky 27. 11. 1989 se již zúčastnila většina národa.
Na základě požadavků studentů a Občanského fóra (vzniklého 26. 11. 1989), které byly manifestačně schváleny na generální stávce celým národem, odstoupilo předsednictvo KSČ, Federální
shromáždění zrušilo článek ústavy o vedoucí úloze KSČ ve státě, musel odstoupit dosavadní prezident G. Husák, byla vytvořena nová vláda „národního porozumění“ a 29. 12. 1989 byl zvolen
prezidentem představitel Občanského fóra spisovatel a dramatik Václav Havel. Ve svém slibu se
zavázal, že republiku dovede ke svobodným volbám, bude dbát na to, aby v naší republice byla
skutečná demokracie a svoboda.
Světová veřejnost se zájmem sledovala v roce 1989 průběh událostí v zemích střední a východní
Evropy. První ze socialistických zemí začali uplatňovat přestavbu Poláci – už v roce 1988 – ale
jejich neúspěch a hospodářský úpadek byl ze všech zemí nejvýraznější. V pořadí pak následovaly
Maďarsko, Bulharsko, NDR.
Teprve pak přišla naše „sametová“ nebo „něžná“ revoluce, jejíž mírný, slušný a zároveň důrazný průběh beze zbraní, lidských obětí, ale i bez stávek byl v příkrém protikladu s revolucí v Rumunsku, která v celé hrůze a obludnosti ukázala, až kam může lidstvo dovést totalita.
Obec Ludgeřovice je samostatnou střediskovou obcí, která měla na počátku roku 1989 4 584
obyvatel a na konci roku 4 562 obyvatel. Rozprostírá se v délce asi 4 km podél silnice Ostrava –
Hlučín a silnice Ludgeřovice – Šilheřovice. Patří k ní osada Vrablovec, která je od obce vzdálena
asi 2 km.
V čele obce byli předseda MNV Ing. Alfréd Lokaj a tajemnice MNV Anežka Robenková. Od
voleb v roce 1986 došlo v tomto roce k menším změnám ve složení místního národního výboru.
Po smrti místopředsedy Josefa Baránka převzala tuto funkci Růžena Konečná. Plénum se snížilo
sloučením volebních obvodů z 80 na 75 poslanců, rada MNV byla 11 členná, byla doplněna o poslance Jiřího Rettka. U národního výboru pracovaly tyto komise: finanční a plánovací, výstavby,
místního hospodářství, pro byty a dopravu, sociální a zdravotní, školská a kulturní, pro ochranu
veřejného pořádku, pro obchod a cestovní ruch, pro mládež a tělovýchovu, pro životní prostředí.
Dále pracovaly správní komise a to: komise pro projednání přestupků, komise pro rodinu a děti,
Sbor pro občanské záležitosti a výbor lidové kontroly.
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Občanské fórum
9. prosince 1989 se konala schůzka přípravného výboru OF. Zakládajícími členy OF
v Ludgeřovicích byli: Ing. Švejnoha Václav, Ing. Stepek Helmut, Klučková Olga, Lukáš Otmar, Smolka Jindřich.
14. prosince 1989 se uskutečnilo první setkání asi 100 příznivců OF ve Společenském
domě v Ludgeřovicích. Na tomto setkání bylo odsouhlaseno prohlášení OF a z pléna byli
vybráni mluvčí.
15. prosince 1989 hlásila paní Feretová v místním rozhlase o vzniku OF v Ludgeřovicích.
Prohlášení OF v Ludgeřovicích ze dne 14. 12. 1989 bylo zasláno na adresy: Předseda vlády ČSSR, Federální shromáždění ČSSR, OF Koordinační centrum Praha, OF Koordinační
centrum Ostrava, Stávkový výbor studentů – VŠB Ostrava, Stávkový výbor studentů PF
Ostrava.
Text:
1.	Podporujeme rozhodnutí studentů dále stávkovat, protože k dnešnímu dni nebyl vyšetřen brutální zásah bezpečnostních orgánů ze dne 17. 11. 1989, nadále dochází k zatajování a likvidaci průkazných materiálů, nejsou jmenováni a potrestáni viníci.
2. Podporujeme kandidaturu Václava Havla na úřad presidenta republiky.
3. Žádáme návrat k původní podobě státního znaku vzniklého v roce 1920.
4. Žádáme, aby všichni příslušníci SNB nosili viditelné identifikační označení.
5. Žádáme zrušení StB.
6. Žádáme zrušení LM.
7. Žádáme zrušení politických stran na pracovištích.
8. Žádáme svobodné volby v nejkratším termínu.
Během prosince došlo k zformování 11 požadavků OF, mezi kterými byly i politické požadavky v souvislosti se zrušením vedoucí úlohy KSČ a dále odstranění problémů občanů dosud
nevyřešených NV.
1. Žádáme provést rekonstrukci rady MNV tak, aby byla respektována změna článku 4 ústavy, a to odstoupením 2 členů KSČ z rady MNV a doplněním 2 pozorovatelů z řad členů OF.
2. Doporučujeme přehodnocení činnosti NF a rekonstrukci výborů společenských organizací.
3. Požadujeme účast poslanců MNV, ONV a KNV na setkáních OF.
4. Žádáme přehodnocení výsledků prověrek poslanců MNV z roku 1968, rehabilitaci poškozených, rehabilitaci vyloučených členů KSČ po roce 1968 a navrácení jejich kádrových
materiálů.
5. Žádáme veřejnou omluvu VO KSČ v Ludgeřovicích nespravedlivě postižených pro
víru, svědomí nebo politické názory v době od roku 1968.
6. Požadujeme, aby občané obce byli znovu seznámeni se základními dokumenty rozvoje
obce a tyto byly znovu předloženy k veřejné diskuzi.
7. Požadujeme zveřejnění seznamů poslanců a jejich volebních obvodů včetně upřesnění
volebních obvodů.
8. Požadujeme přemístění Drobných provozoven z objektu fary, navrhujeme uvést objekt
do původního stavu.
9. Požadujeme zajištění řádné kontroly činnosti Drobných provozoven, zajištění řádných služeb včetně přístupu zaměstnanců k zákazníkovi. Požadujeme zdůvodnění počtu
THP pracovníků DP a jejich pracovní náplně.
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10. Požadujeme výsadbu náhradní zeleně kolem hlavní silnice za vykácené stromy a řešení dalších ekologických problémů obce – kanalizace, divoké skládky, plynofikace, vyřešení
uskladnění chemických hnojiv státního statku, chlévské mrvy v okolí obce, vypouštění močůvky do místního potoka aj. Seznámit veřejnost se závaznými nařízeními NV a NV vyšších
stupňů řešících životní prostředí.
11. Požadujeme přidělení vývěsních skříněk na propagaci materiálů OF.
Plnění volebního programu a akce Z
Akce volebního programu na volební období 1986 – 1991 byly každoročně zahrnovány
do celoobecního závazku. Do závazku byly zahrnuty nejen investiční akce, ale také stavby
a úpravy sloužící k dalšímu zvelebení obce.
V roce 1989 byly tyto hlavní akce:
1. Nákupní středisko v prostoru nad točnou autobusů u kostela. Pro přípravné období před
zahájením výstavby byla utvořena koordinační racionalizační brigáda ve složení Ing. Balcar, Ing. Lokaj, J. Konečný, N. Vilášek, O. Lukáš, která se pravidelně scházela, zúčastňovala
se jednání ve věci výstavby NS, zajistila dodavatele hrubé stavby – PS Ostrava a veškeré
požadavky projektanta – přívod plynu, el. energie, samotného pozemku pro NS, což se velmi
dlouho z důvodu nesouhlasu majitelky protáhlo.
Dle harmonogramu výstavby měla být výstavba zahájena letos, dle usnesení plenárního
zasedání se přesouvá na rok 1990.
2. Pošta. V letošním roce byla přestavba původního domu dokončena, až na střechu, kterou
nebylo možné dokončit pro nedostatek řeziva.
3. Rozšíření hřbitova. Byla vybudována nová kanalizace, vodovod, zpevněny cestičky.
4. Regulace potoka. V této akci nebylo možné pokračovat, protože nebyly Okresní meliorační správou uvolněny finance pro letošní rok.
5. Technická vybavenost rodinných domků. Byla dokončena příjezdová komunikace na
ulici Budovatelská, pro 4 rodinné domky u Vrabloveckého mostu provedena příjezdová komunikace, v osadě Vrablovec provedena komunikace k 8 rodinným domkům.
6. Plynofikace. Rozšíření plynu bylo provedeno až k MŠ II, dosud nebylo napojeno na
plynovodní řad.
7. Vodovod. V letošním roce byl dokončen vodovod v obci. Na Vrablovecké ulici provedena
generální oprava vodovodu.
Sběrna odpadových surovin zajišťuje sběr všech druhů odpadových surovin. V letošním
roce naši občané odvedli sběrně 392 tisíc kg železa, 47 tisíc kg papíru, 8 tisíc kg textilu,
11 tisíc kg barevných kovů, kromě toho značné množství kožek.
Činnosti:
MNV v Ludgeřovicích povolil v letošním roce níže uvedeným občanům činnosti podle
nařízení vlády ČSR č. 1/88 Sb. o poskytování služeb:
Dobeš Miroslav – čalounické práce, Krutílek Josef – malíř průmyslových výrobků, Zlattner Miroslav – fotografování, Ocelka Milan – topenářské a vodoinstalatérské práce, Šlosárek
Miroslav – drobné opravy automobilů, Pěntka Richard – čalounické práce, Vrbka Karel –
zednické práce, Piskala Bohumír – zednické práce, Vítek Emanuel – malíř pokojů, Mikula
24

2 / 2018

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Pavel – zednické práce, Lokaj Pavel – fotografování, Poruba Jiří – sklizeň obilí kombajnem,
Knězů Jan – hrobařské práce, Feret Milan – elektroinst. práce, Koneczný Herbert – hrobařské
práce, Malčoková Štěpánka – dámská krejčová, Bunček Alfréd – čalounické práce, Herzig
Oldřich – dřevomodelářské práce, Kalvar Jaromír – natěrač, Bařina Jindřich – dřevěná bižuterie, oprava starožitných hodin, prodej preparovaných motýlů.
Doprava
V naší obci máme 5 km okresních komunikací a 18 km místních a obslužných komunikací.
V letošním roce byly kobercovou úpravou zpevněny tyto komunikace: ulice Stará, U potoka,
Na kopaninách, Slepá, Nad mlýnem, Budovatelská.
V souvislosti s rozšířením plynovodu a vodovodu byl narušen povrch vozovky na ulicích
Vrablovecká, Hraniční, Růžová, Lípová. Úprava povrchu těchto vozovek bude provedena
až po dokončení všech prací.
Nevyřešeným problémem zůstává nadále hromadná doprava cestujících autobusovou linkou DP města Ostravy č. 56. V březnu letošního roku byl zaslán dopis předsedovi vlády
ČSSR, ve kterém MNV naléhavě žádal vyřešení hromadné dopravy občanů naší obce. Na
základě tohoto dopisu svolal Severomoravský krajský národní výbor jednání, na kterém bylo
sděleno, že se v dohledné době nepočítá se zlepšením, spíše naopak. Od 1. 9. 1989 vstoupil
v platnost nový jízdní řád, ve kterém nebylo přihlédnuto k našim připomínkám a tak jsme
se setkávali s tím, že v dopravních špičkách zůstávali naši občané na zastávkách, protože se
již do autobusu nevejdou.
Výstavba nové komunikace budované v trase bývalé tramvajové dopravy neprobíhá podle
plánu a od roku 1987, kdy byla dána do provozu část silnice z Hlučína do Ludgeřovic ke kostelu, nebyla zprovozněna žádná další část.
Zapsala kronikářka Soňa Smetanová.

AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – leden 2018
Gertruda Lesňáková
Paulína Šimarová
Elfrída Urbánková
Rudolf Bindač
František Kaňa
Marie Kupcová
Věra Hrušková

96 let
92 let
91 let
90 let
85 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
25

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

2 / 2018

Uliční výbor Vrablovec informuje

Dne 10. ledna 2018 se konala ve Společenském domě na Vrablovci schůze místního uličního výboru, jíž se zúčastnilo 5 členů a 6 místních občanů.
Program schůze byl zaměřen zejména na bezpečnost chodců. Zde občané vyjádřili nutnost pokračovat v měření rychlosti vozidel Městskou policií Hlučín, a to zejména v kritických časech největšího provozu.
Pro zvýšení bezpečnosti chodců požádal uliční výbor v roce 2017 o vypracování studie
na realizaci přechodů pro chodce a instalaci informačního panelu pro měření rychlosti. Bohužel dané studie našim občanům nepřinášejí žádné aktuální řešení, z tohoto důvodu bude
Rada obce vyzvána, aby se těmito body opět zabývala.
Nově zavedený systém třídění odpadu na území Vrablovce je občany všeobecně vnímán
pozitivně. Konkrétní požadavky na změnu velikosti či počtu nádob je nutno směřovat na
pana Jiřího Olšáka z Odboru výstavby, životního prostředí a údržby obce.
Uliční výbor dlouhodobě upozorňuje na potřebu vybudování přístřešku u autobusové
zastávky Nádražní, který by uvítaly zejména vrablovecké děti. Tato věc je úzce spjata se
zápisem Obce Ludgeřovice jako vlastníka daného pozemku do katastru nemovitostí a není,
bohužel, ze strany ŘSD dosud dořešena.
Dalšími body programu bylo dokončení zbývající zpevněné plochy podél hlavní komunikace Vrablovec – směr Ludgeřovice a rekonstrukce vybrané komunikace.
Na konci schůze informoval starosta obce o plánované výsadbě ovocných stromů podél
„Farské cesty“. Kompletní zápis z jednání naleznete na webových stránkách obce.
Ing. Zuzana Bajgarová,
Uliční výbor Vrablovec

Tříkrálová sbírka 2018

Letos to měli koledníci mnohem snazší
než loni. Loni totiž silně mrzlo, mrzli i koledníci. Letos byly teploty nad nulou a koledovalo se mnohem lépe, nemuseli tak spěchat,
aby nezmrzli. Loni je totiž mráz ke spěchu
nutil, kolednickou písničku rychle odzpívali,
napsali křídou na dveře K+M+B 2017 a občas
odešli spíš, než stačili obyvatelé domu otevřít.
Projevilo se to trochu i na vykoledovaných
penězích. Loni v naší obci vynesla sbírka
celkem 143 162 Kč, letos 164 657 Kč. Je to
rekordní částka za celou dobu existence Tříkrálové sbírky.
Jak váš příspěvek pomáhá?
Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využije na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným
v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.
AV.
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Dětský maškarní ples MŠ Hlučínská

21. ledna se to v sále Obecního
domu půvabně hemžilo předškolními dětmi, jejich rodiči a prarodiči.
Maškarní ples byl pojat jako „karneval v cirkuse“. Klaun Hopsalín se
svými pomocníky řádně děti rozdováděli, byl na ně krásný pohled, ze
kterého se jejich rodiče pochopitelně těšili. Bylo to příjemné odpoledne pro celé rodiny.

Na dobré přípravě celé akce se především podílelo všech šest zaměstnankyň školky (ředitelka, učitelky i ostatní pracovnice), s nimi pak řada rodičů
a prarodičů dětí, které do školky chodí. Připravili také mimořádně bohatě
zásobený samoobslužný bufet a soutěž
o spoustu hraček. Patří jim za to velké
uznání.
AV.

CENOVÉ OZNÁMENÍ

Obec Ludgeřovice oznamuje v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

cenu stočného s účinností od
prvního odečtu provedeného v r. 2018

Stočné v Kč/m3

Cena bez DPH

Cena s DPH

32,17

37,00
Mgr. Daniel Havlík,
starosta obce

28

2 / 2018

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

29

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

2 / 2018

30

2 / 2018

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

31

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

2 / 2018

32

2 / 2018

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

33

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

2 / 2018

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

Pozemky budou prodávány obálkovou metodou na základě nejvyšší nabídky.
Nabídky se budou podávat v zalepené obálce na adresu Obecního úřadu v Ludgeřovicích, Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice v termínu do 15. 2. 2018 do
12:00 hod. Obálka bude označena nápisem:

„Pozemky U Rybníků NEOTEVÍR AT“
Nejnižší nabídková cena je 850,– Kč/m 2 + DPH
a bude uvedena ve formátu Kč/m 2 bez DPH.
Zájemce je oprávněn učinit pouze jednu nabídku k jednomu konkrétnímu pozemku1. Vítězný zájemce bude ten, kdo učiní nejvyšší nabídku. Vyhodnocení
provede komise složená z členů Rady obce Ludgeřovice v termínu do 15 dnů od
ukončení podání nabídek. Pro případ, že bude podána vícero uchazeči nabídka se
stejnou cenou, bude vybrán ten uchazeč, který podal nabídku jako prvý. Pro tyto
účely bude přijetí každé nabídky opatřeno datem a přesným časem hodiny, minut
a vteřin přijetí nabídky.
Vítězný zájemce bude vyzván k uzavření kupní smlouvy se smlouvou o advokátní úschově v termínu do 15 dnů od data vyhodnocení nabídek. Úhrada kupní
ceny a její vypořádání bude upravena smlouvou o advokátní úschově JUDr. Milana
Čichoně, právního zástupce obce, advokáta ČAK 10149 se sídlem Hlavní třída
1196, 708 00 Ostrava-Poruba. Vítězný zájemce bude povinen uhradit do 15 dnů od
uzavření kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově na účet advokátní úschovy
prvou část kupní ceny ve výši 300.000,– Kč. Pokud tak vítězný zájemce v daném
termínu neučiní, právní účinky kupní smlouvy zaniknou. V tomto případě komise
k vyhodnocení nabídek vyzve k uzavření kupní smlouvy zájemce, který učinil druhou nejvyšší nabídku. Pokud byl prvý uchazeč vybrán ze dvou stejných nabídek,
pak vyzve toho, kdo učinil návrh jako druhý s tím, že bude postupováno stejně jako
v prvém případě. Pokud nesloží prvou část kupní ceny ani tento uchazeč, budou
postupně vybíráni uchazeči podle pořadí, v jakém se umístili a bude postupováno
stejně jako v prvém případě. Pokud nedojde k naplnění účinků kupní smlouvy,
protože žádný z uchazečů neuhradí prvou část kupní ceny, bude vyhlášeno nové
kolo výběrového řízení. Druhou část kupní ceny bude povinen zaplatit kupující
do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Do úplného zaplacení kupní ceny budou
1

Zájemce o koupi se může ucházet o koupi pouze jediného pozemku v této lokalitě a nelze podat nabídku
k více pozemkům, nabízeným v této lokalitě k prodeji. Nedodržení této podmínky bude mít za následek
vyřazení všech nabídek ze soutěže, podaných jedním uchazečem.
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všechny vyhotovení kupní smlouvy v advokátní úschově s tím, že k podání návrhu na vklad dojde až poté, co bude zaplacena celá kupní cena. Pro případ, že se
tak nestane a vítězný zájemce neuhradí v daném termínu zbylou část kupní ceny,
je oprávněna Obec Ludgeřovice odstoupit od uzavřených smluv. Vítězný zájemce
bude povinen uhradit smluvní pokutu sjednanou v kupní smlouvě. Na jeho místo poté nastoupí zájemce, který učinil druhou nejvyšší nabídku. Pokud nedojde
k naplnění účinků kupní smlouvy, protože žádný z uchazečů neuhradí celou kupní
cenu, bude vyhlášeno nové kolo výběrového řízení. Součástí kupní smlouvy bude
rovněž závazek kupujícího provést stavbu v čase stanoveném zastupitelstvem obce.
Pro případ porušení této povinnosti ze strany kupujícího bude v kupní smlouvě
sjednána smluvní pokuta. Za účelem zamezení spekulací s předmětnými pozemky bude součástí kupní smlouvy rovněž ujednání o zákazu zcizení, podle kterého
bude zakázáno do doby kolaudačního souhlasu stavby postavené na předmětném
pozemku úplatně nebo bezúplatně převádět daný pozemek na jinou osobu.
K hranici pozemků budou nejpozději do 30. 6. 2018 přivedeny inženýrské sítě,
tj. vodovod, plyn, přívod elektrického napětí a kanalizace.
Po úplné úhradě kupní ceny podá advokát návrh na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí v termínu do 10 dnů od připsání celé kupní ceny na účet
advokátní úschovy. K výplatě kupní ceny Obci Ludgeřovice dojde do 10 dnů od
pravomocného povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Advokátní úschova bude zřízena bezúplatně.
S dalšími dotazy se můžete obracet na:
Mgr. Daniela Havlíka, starostu obce, tel. 553 876 010, 725 141 569,
Mgr. Ing. Jindřicha Hudečka, tajemníka OÚ Ludgeřovice, tel. 553 876 022
Pozemky, které obec nabízí k prodeji:
parc.č. 3088/2, travní porost o výměře 2 082 m 2 ,
parc.č. 3088/15, orná půda o výměře 956 m 2 ,
parc.č. 3088/17, orná půda o výměře 941 m 2 ,
parc.č. 3088/18, orná půda o výměře 936 m 2 ,
parc.č. 3088/23, orná půda o výměře 948 m 2 ,
parc.č. 3088/24, orná půda o výměře 947 m 2 ,
parc.č. 3088/26, orná půda o výměře 947 m 2 ,
parc.č. 3088/27, orná půda o výměře 948 m 2 ,
parc.č. 3088/28, orná půda o výměře 948 m 2 ,
parc.č. 3088/31, orná půda o výměře 1 033 m 2 ,
parc.č. 3088/33, orná půda o výměře 1 032 m 2 ,
parc.č. 3088/43, orná půda o výměře 923 m 2 .
Rozmístění pozemků si můžete prohlédnout na následující dvoustraně.
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Mgr. Daniel Havlík, v.r.
starosta obce
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Obecní úřad Ludgeřovice
800 101 087 – bezplatně
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz
tel.: 595 052 578
fax: 595 052 278

Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 8:00 – 12:00
Pokladna:
Pondělí a středa: 8:00 – 12:00
Čtvrtek:
8:00 – 12:00

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

12:30 – 17:00
13:00 – 17:00
553 876 010

Tajemník:			
tajemnik@ludgerovice.cz
Sekretariát starosty a tajemníka: sekretariat@ludgerovice.cz

553 876 022
553 876 011

Stavební úřad – vedoucí:
stavebni@ludgerovice.cz
– referenti:		

553 876 015
553 876 016

Matrika:			
Ohlašovna:			

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:			
Hřbitovnictví:		

vfu@ludgerovice.cz
pokladna@ludgerovice.cz
financni@ludgerovice.cz

553 876 019
553 876 020
553 876 021

Životní prostředí – vedoucí:
		 – referent:

olsak@ludgerovice.cz
matouskova@ludgerovice.cz

553 876 024
553 876 014

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

Půjčovní doba:
Pondělí:
8:00 – 12:00
Úterý:
8:00 – 12:00
Středa:
8:00 – 12:00

12:30 – 18:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00

Technické služby Ludgeřovice
		
– jednatel: balgar@tsludgerovice.cz
				
		
– ekonom: mikulasova@tsludgerovice.cz
				

597 582 770
602 750 081
597 582 771
608 267 551
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