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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás se mne v souvislosti s blížícími komunálními volbami, které
proběhnou ve dnech 5. – 6. 10. 2018, ptali na „zaručené informace“ o různých
kandidaturách, o různých politických stranách, o tom, co se v obci za poslední
roky udělalo apod. Především chci říci, že všechny informace k volbám určitě
budou k dispozici s dostatečným předstihem a záleží na občanech naší obce,
koho do dalšího období zvolí za své zastupitele. Chci touto cestou poděkovat
všem zastupitelům za spolupráci, protože stále tvrdím, že v obci není práce
o politických stranách, ale lidech. Za sebe si troufám toto období zhodnotit
jako velmi úspěšné. Dokázali jsme dokončit a uvést do bezproblémového provozu nejnákladnější stavbu v historii obce – splaškovou kanalizaci, změnili
jsme systém separace odpadu a naše obec se stala vzorem pro ostatní. Určitě se
skvěle povedla rekonstrukce a přístavba tzv. Dolní školy, stejně tak máme krásné dětské hřiště pod zdravotním střediskem. Hasiči mají poprvé v historii zcela
novou cisternovou TATRU CAS 20 a navíc jsme zahájili rekonstrukci hasičské
zbrojnice, která bude dokončena do konce příštího roku. Obnovili jsme Farskou cestu a dokončili přípravu a zasíťování pozemků nad rybníky. V současné
době zahajujeme přístavbu Mateřské školy Hlučínská a projektujeme přístavbu
dalšího patra hlavní budovy Základní školy, kde budou nové odborné učebny.
Samozřejmě je celá řada dalších menších staveb, oprav a akcí, na které se nám
podařilo získat různé dotace, které od roku 2014 do dnešních dnů činí celkem
téměř 186 milionů korun!
Jak už to v životě bývá, jsou i akce, které se daří pomaleji a hůře, než jsme čekali.
Tou hlavní je určitě výstavba okružní křižovatky a centra služeb. Kolikrát společnost Sempronemo upravovala projektované řešení okružní křižovatky, se snad
ani nedá spočítat! To, co bychom preferovali my, zastavil často úřední šiml s odkazy na všemožné vyhlášky a nařízení, nakonec se však přece jen našel kompromis
a dnes jsme ve fázi, kdy již potřebné podklady ke stavbě okružní křižovatky obdržel Moravskoslezský kraj, který by prostřednictvím Správy silnic Moravskoslezského kraje měl realizovat samotnou výstavbu. Konečně se snad tedy vytoužené
stavby křižovatky v dohledné době dočkáme a můžeme na ni navázat výstavbou
samotného centra …
Obec Ludgeřovice ve spolupráci s firmou za200.cz s.r.o. připravuje světovou
novinku! Jedná se o projekt, jehož cílem je občanům Ludgeřovic zajistit rychlejší a spolehlivější připojení internetu vybudováním optické sítě. Plánovaný
záměr s sebou nepřináší žádné výkopové či stavební práce, neboť položení optického kabelu proběhne unikátním způsobem, a to umístěním kabelu do již
existující obecní kanalizace. Optický kabel tak nebude žádným způsobem narušovat vzhled obce.
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Uvedenou technologii kladení optického kabelu do kanalizace, potažmo do
páteřního kanalizačního řadu a koncových domácích přípojek, si firma za200.
cz s.r.o. nechala patentovat. Obec Ludgeřovice bude první obcí ve světě, kde
bude takto budována optická síť.
Optická síť má celou řadu výhod, nejen rychlejší a stabilnější internet. Občané
mohou mít v domácnosti neomezený počet televizních přijímačů a pořady mohou
sledovat v nejvyšší kvalitě, dále mohou ukládat data z kamerového systému do datových center, používat služby technologie věcí internetu („chytrá lednička“, „chytré topení“, atd.). Obec může provozovat neomezené množství infokanálů v kabelové televizi (např. infokanál OÚ, TJ, SDH a jiných zájmových skupin a spolků) či
může bez náročných výkopových prací zřídit kamerový systém v obci, instalovat
měřiče rychlosti a podobné bezpečnostní prvky.
Vybudování optické sítě v kanalizaci půjde na vrub poskytovatelů internetu. Náklady občanů budou zahrnovat pouze materiál a práci související s instalací chráničky optického kabelu (průměr cca 5 mm, cena cca 10,– Kč/m) od místa, kde končí kanalizační trubka o průměru 150 mm do místa, kde se v domácnosti nachází
počítač nebo wifi router. Na podzim 2018 plánujeme společně s majitelem firmy
za200.cz s.r.o. panem Michalem Najmanem setkání s občany, kde jim bude výše
popsaná technologie modelově předvedena a kde budou zodpovězeny případné
dotazy. Jsem velice potěšen, že se Michal Najman rozhodl pro tento světový unikát vybrat právě naši obec …
Málokdo v Ludgeřovicích ví, že zde máme Železného muže, který si za svůj
výkon zaslouží skutečně ocenit. Dovolte mi jej představit jeho vlastním článkem
v rubrice Sport.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
VÝPRODEJ KNIH
Od 27. srpna do 7. září 2018 probíhá v obecní knihovně
prodej vyřazených knih za symbolickou cenu 5 Kč.
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Kalendář akcí

1. 9. 2018	Škola volá (PONY Ranč Vrablovec)
1. 9. 2018	Soutěže TFA mladého hasiče a Firefighter Challenge 2018
(Menšíkové louka)
2. 9. 2018	Oslavy 10. výročí družby hasičů (sál Obecního domu)
4. 9. 2018	Hlučínský krmáš v Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
8. 9. 2018 Svatováclavský hudební festival (kostel sv. Mikuláše)
12. 9. 2018	Zasedání zastupitelstva obce (sál Obecního domu)
21. 9. 2018	Přátelský večírek Klubu důchodců Vrablovec (Kulturní dům Petřkovice)
2. 10. 2018	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
5. 10. 2018	Volby do zastupitelstva obce
6. 10. 2018	Volby do zastupitelstva obce
16. 10. 2018	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
17. 10. 2018	Uspávání broučků MŠ Hlučínská (sál Obecního domu a zahrada MŠ)
30. 10. 2018	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
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SPOLKY
Letní slavnost Klubu důchodců Vrablovec

21. července bylo krásné letní počasí, den jako stvořený pro letní slavnost, která se konala
na prostranství u Společenského domu na Vrablovci. Účastníků slavnosti bylo hodně, mezi
nimi i členové klubů důchodců z okolních obcí a městských částí Ostravy. K tanci i poslechu
hrála vrablovecká skupina ARENA. Fungoval dobře zásobený svépomocný bufet. Nálada
byla výborná, zábava nevázla a vydržela až do pozdního večera. Slavnost se vydařila.

AV.

Skautský tábor

V neděli 22. července 2018 jsme vyrazili na
náš desetidenní skautský
tábor. Po úspěšně zdolané cestě, jsme se ocitli
nad Straníkem u Nového
Jičína na louce s nádherným výhledem na
okolní malebnou krajinu. Během prvních
dnů jsme si k dvaceti šesti již postaveným
stanům přistavěli dvě teepee. Téma celotáborové hry bylo Exodus. S Mojžíšem a Áronem jsme zdolávali nástrahy Egypta i samotného
faraóna. Nakonec jsme se
rozhodli z Egypta uprchnout. Vše dobře dopadlo
a všechny týmy došly do
země zaslíbené. Užili jsme
si spoustu her, les a přilehlou roklinku, občas nechyběl ani strach na hlídkách,
vychutnali jsme si skvělé
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jídlo od našich kuchařek, změřili síly na opičí dráze, navštívili jsme hrad Starý Jičín i kopec Svinec
a naučili se spoustu nových věcí. Na tuhle akci budeme ještě dlouho vzpomínat.

sestra Haky

Návštěva akce „Un a ona se baví“

Na pozvání ředitelky paní Marcely Mikulové se členové našeho klubu zúčastnili v pátek
27. července v areálu Domova pod Vinnou horou zábavného odpoledne pro seniory. Ve svém
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recitálu zde vystoupila známá zpěvačka a herečka Petra Černocká, kterou doprovázel kytarista Jiří Pracný a přerovská kapela Dandy Band s evergreeny, známými lidovými skladbami
i současnými hity.
Strávené odpoledne bylo pro nás příjemným kulturním zážitkem a také příležitostí k setkání s okolními hlučínskými kluby a známými.
Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec

Spolek zahrádkářů slavil v areálu moštárny

28. července uspořádali ludgeřovičtí zahrádkáři letní slavnost. Počasí jim vyšlo nad očekávání dobře.
Bylo horko, slunce přes vysokou oblačnost moc nepálilo ani neoslňovalo, žádná bouřka ani přeháňka se nekonala, nebylo potřeba slunečníků.
Přišlo padesát členů spolku, jejich
rodinných příslušníků a příznivců.
Nachystáno bylo bohaté občerstvení. Snědlo se 60 čerstvě douzovaných klobás, vypilo se hodně vody,
vína i piva. Na začátku všechny přivítal předseda spolku Bruno Drobík.
Všichni se příjemně bavili. Ti, kteří se starali o bufet, ocenili lepší podmínky pro jeho přípravu po letos provedených úpravách v moštovací místnosti, dámy si pochvalovaly, že nejsou nuceny využívat stařičkou kadibudku, že je zde pro ně nové splachovací WC. Slavnost
pokračovala až do pozdního večera. Společnost se rozešla až za úplné tmy.
AV.

Jak se z hasičů stali úředníci

Papírová válka. I to patří k naší dobrovolnosti.
Mnoho z vás už jistě slyšelo hodně o našich akcích, zásazích, počinech. Mnohokrát jsme
také rozebírali akceschopnost, k níž patří zejména kontrola techniky, školení, očista a údržba. Vedení jednotky však nepracuje jen na zbrojnici. Dobrovolnost neznamená, že nemusíme
nic splňovat. „Dobrovolně“ jsme na sebe spíše přijali závazky. Řízení jednotky je srovnatelné
s řízením malé firmy.
U všech členů je potřeba hlídat a vyřizovat růžné náležitosti. Zdravotní prohlídky, účasti
na školení, pojištění členů proti úrazu, proti poškození, jejich hmotná zodpovědnost. Školení bezpečnosti práce. Jejich oprávnění pro výkon funkce strojníka, velitele, pilaře. Zda
oddýchali a mají platný průkaz nositele dýchací techniky. U strojníka zase oprávnění, a zda
ujel během určité doby stanovené kilometry. U techniky především revize, funkčnost. Zda
máme provozní náplně, palivo. Co je nutno opravit, vyměnit, zajistit. Co zvládneme sami,
co předat odborné firmě. Hlídat STK a servis obecně.
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Po každém zásahu papírování. Kdo řídil, kdo co dělal a čím. Provozní deníky, ujeté
kilometry, moto hodiny. Složité zásahy jsou o velkém papírování. Vše musí sedět. Být zaznamenáno pro potřeby policie, soudu, pojišťovny.
A pak se dostáváme k novému odvětví. Zajištění financí. Toto je ještě nad rámec toho všeho, co
vedení jednotky zajišťuje. Mluvíme především o dotacích. Dlouhodobých i krátkodobých. O jejich sehnání, o zkoušení, jak výzvu napsat a odeslat. Jak si požádat a kde. A když už to vyjde, celý
proces kontrolovat a připomínkovat až do závěrečného vyhodnocení ze strany poskytovatele.
Finance čerpáme od státu, kraje, EU i nadačních fondů různých společností. Samozřejmě
ne pokaždé vše vyjde, ale čím více toho podáte, tím větší pravděpodobnost máte. Děláme to
jako jedna z mála jednotek v okolí. Ty většinou buď nic nepožadují, nebo to celé platí z kasy
obce. Neříkám, že je to špatně, ale prostě, pokud je možné využít peníze odjinud, proč to
neudělat. I když je s tím dost práce. Někdy až příliš.
Z těchto zdrojů jsme dotovali např. cisternu, dopravní automobil, roční akceschopnost,
kurzy, výjezdy mimo obec, plovoucí čerpadlo, radiostanici, externí defibrilátor, dva dýchací
přístroje, jeden výjezdový tablet, budovu hasičské zbrojnice, nafukovací raft a nově teď řešíme renovaci obecního rozhlasu jako součást protipovodňových opatření a sledovaní toku
potoka. Vše o svém volnu, zadarmo a na úkor rodiny. A to celé ne do své soukromé kapsy,
ale veřejně, pro lepší a kvalitnější zásah u vás, občanů.
Aby z toho nebyl jen výčet úspěchů, nevyšla nám např. termokamera, překážky pro děti
či další dýchací technika. Důležitá je ale ta snaha a aktivita zapojovat co nejvíc cizí zdroje
a nechtít vše po našem zřizovateli. O to víc pak mrzí názory spoluobčanů, že hasičům se
přeje, že se jim dostává a oni nakupují. Ano, ale obec je vždy jen žadatelem na konkrétní
účel, jelikož nás zřizuje. My čerpáme a hledáme v odvětví hasičiny. Možná místo osočování
by někteří mohli hledat v odvětví jiných, v těch, ve kterých se snaží zase angažovat oni.
A jsou tací, kteří se neangažují nikde, ale poukazují na úspěchy druhých už jen z principu.
Napadá mě jediné heslo. Voják se stará, voják má …
David Lange

Klub důchodců na Vrablovci si Vás dovoluje pozvat na

PŘÁTELSKÝ VEČÍREK
PRO SENIORY,
který se koná v pátek 21. září 2018 v 15.00 hodin
v sále kulturního domu v Ostravě–Petřkovicích.
O dobrou náladu k tanci i k poslechu se postará hudba p. Blokeše
Bohaté občerstvení zajištěno
Těšíme se na Vaši návštěvu
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ZAJÍMAVOSTI
V lokalitě stavebních míst „u rybníků“ už panuje čilý
stavební ruch

Záměr využít v souladu s územním plánem obce sedmihektarový obecní pozemek mezi ulicí
Vrabloveckou a rybníky ke stavbě rodinných domků, dostal konkrétní podobu ve studii z roku
2011, kterou tehdy obecní zastupitelstvo schválilo ve variantě, která počítá se stavbou celkem 73
domků s tím, že stavební místa budou vytyčena a prodána zájemcům v několika etapách. V říjnu
2015 rozhodlo zastupitelstvo o první etapě s 36 stavebními místy. Ta se postupně prodávala v devíti kolech veřejných soutěží. Aktuálně je prodáno 32 stavebních pozemků, na prodej posledních
čtyř je vypsáno desáté kolo soutěže. V současné době se na území první etapy dokončují inženýrské sítě a příjezdová komunikace. 10 majitelů stavebních míst už získalo stavební povolení, u čtyřech dalších už stavební řízení probíhá. Prvních pět už staví. (text a snímky z 16. 7. 2018):

AV.

Z obecní kroniky za r. 1997

–   4. června se prezident Václav Havel oženil s herečkou Dagmar Veškrnovou
– 21. ledna premiér Václav Klaus a německý kancléř Helmut Kohl ratifikovali Česko-německou deklaraci o vzájemných vztazích obou států
– 23. ledna se americkou ministryní zahraničí stala Madeleine Albrightová, rodačka z Prahy
– 24. března získal v Los Angeles film Kolja režiséra Jana Svěráka Oskara
– 25. – 27. dubna navštívil ČR papež Jan Pavel II.
–   5. – 16. července byly na Moravě rozsáhlé povodně s řadou obětí a ohromnými materiálními škodami
– 31. srpna zahynula při dopravní nehodě jedna z největších světových celebrit doby anglická princezna Diana
– 30. listopadu podala vláda Václava Klause demisi a to pro zjištěné podezřelé nejasnosti
financování ODS. Aféru spustili sami ministři a poslanci ODS, vstoupila do veřejného
prostoru jako „sarajevský atentát“
– 16. prosince se stal předsedou vlády Josef Tošovský.
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Šikmým písmem je dále uveden doslovný opis celého mnou zpracovaného zápisu
v kronice Ludgeřovic za rok 1997. Zápis je velmi stručný. V té době (až do konce roku
2004) jsem totiž denně dojížděl do zaměstnání v Opavě, často jsem vyjížděl na služební cesty po celé republice, byl členem obecní rady. Času na vedení kroniky tak moc
nezbývalo. V té době ještě ani nebyly běžně k dispozici digitální fotoaparáty.
Úvodem
Rok 1997 přinesl obci a jejím občanům především tyto události:
– V červenci byla nejtěžší povodeň, jakou si kdo pamatoval. Naštěstí se obešla bez úrazů
a také škody na obecním i soukromém majetku, i když byly nemalé, ve srovnání se škodami v obcích podél řek Opavice a Morava byly zanedbatelné.
– V říjnu byla, až na drobné nedodělky, dokončena plošná plynofikace obce a tím vytvořeny předpoklady pro trvalé zlepšení čistoty ovzduší. V dalších letech čeká obec nelehký
úkol přesvědčit i ty nejzatvrzelejší občany, že topení uhelnými kaly a pálení odpadků
v kotlech ústředních topení do civilizované společnosti nepatří.
– Ludgeřovická farnost dostala nového faráře P. Radomíra Hradila.
– Ludgeřovický kostel byl postaven před 90 lety.
Počasí bylo nevýrazné. Pořádná zima se sněhem a mrazy byla jen na začátku ledna. Léto
bylo mokré, takže rajčata a okurky, ale i ovoce, byly většinou zničeny nebo poškozeny plísněmi.
Povodeň
Ve dnech 6. 7. – 9. 7. 1997 postihly region včetně naší obce silné, vytrvalé deště. Okresním
úřadem v Opavě byl vyhlášen stav povodňového ohrožení. Při povodni vznikly na obecním
majetku škody ve výši 800 tis. Kč.
Bylo nutné přehradit propusť Lesního potoka pod ulicí Nová Hlučínská tak, aby v případě
protržení rybniční hráze protékalo potokem jen takové množství vody, které by nezaplavilo městský obvod Ostrava-Petřkovice. Mezi nejzávažnější škody patří sesutý svah na ulici
Rozvětvené, v dolní části obce zborcená část ulice Na návsi, podemletý břeh potoka, dále byla
zatopena a poškozena plocha sportovního areálu TJ. U mnoha domů byly zatopeny sklepy,
včetně budovy obecního úřadu. Nejvíce byli postiženi záplavami obyvatelé domků ulice Na
návsi podél potoka. U několika domků byly znečištěny studny a ze tří domků byli evakuováni
obyvatelé. Na jeden rodinný dům se sesula půda po zborcení opěrné zdi, na ulici Lesní byla
zatopena stavba rodinného domku. Téměř zničena nánosy byla kanalizace U rybníků – byla
provedena havarijní oprava. Zvláštní poděkování patřilo jednotce sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice za obětavou práci při záchraně lidí a majetku a za pomoc při odstraňování
následků povodně.
Z obecního úřadu
V roce 1997 byly na obecním úřadu zřízeny dva odbory, a to Odbor výstavby a životního
prostředí a Odbor vnitřní správy. Od 1. 7. 1997 došlo v orgánech obce a na obecním úřadu k personálním a organizačním změnám. Na svém 14. zasedání se obecní zastupitelstvo
usneslo, že jako dlouhodobý, uvolněný člen OZ bude nadále pouze starosta obce – Ing. Bernard Lukáš a jako neuvolněný zástupce starosty Ing. Petr Baránek. Ing. Šárka Havlíková
12
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byla z funkce uvolněné zástupkyně starosty a člena obecní rady odvolána. Podle usnesení
obecního zastupitelstva č. 57 ze dne 2. 4. 1997 byla u zdejšího obecního úřadu zřízena funkce
tajemníka, který byl jmenován obecní radou dne 16. 6. 1997 a stal se jím Ing. Jindřich Hudeček. Novým členem obecní rady byla zvolena MUDr. Jana Kaniová. Početní stav zaměstnanců obecního úřadu se nezměnil, v březnu odešla do důchodu dlouholetá pracovnice obecního úřadu paní Ute Bortlíková, od 1. 1. 1997 byla přijata do stavu zaměstnanců paní Jana
Kostková, knihovnice místní knihovny, která byla převedena pod správu obecního úřadu.
Kromě starosty pracuje na obecním úřadě 12 úředníků a 3 dělníci. Celkem má obec 16 stálých
zaměstnanců.
Matrika
Matrika eviduje v tomto roce celkový počet uzavřených manželství 66, z toho civilních 24
a církevních 42. Počet rozvodů manželství, která byla uzavřena v našem matričním obvodu
je 22. Celkový počet narozených dětí je 35, úmrtí 48.
Komise sociální a zdravotní
Komise rozdělila sociálně potřebným občanům v roce 1997 celkem 274 tis. Kč. Příspěvek
obdrželo celkem 95 občanů.
Komise pro projednání přestupků
Komise řešila v roce 1997 dvacet sedm přestupků (celkem došlo 52 přestupků), z toho 6 přestupků proti veřejnému pořádku, 8 přestupků proti majetku a 12 přestupků proti občanskému
soužití a 1 přestupek proti pořádku ve státní správě.
Školství
Mateřskou školu v Ludgeřovicích na Hlučínské ulici navštěvovalo ve školním roce 1996-1997
celkem 51 dětí a Mateřskou školu Vrablovec 25 dětí.
Základní školu Ludgeřovice navštěvovalo ve školním roce 1996-1997 celkem 408 žáků
v 17 třídách. Školu opouštělo 63 žáků. Vyučovalo zde 26 pedagogických pracovníků, u toho
3 vychovatelé.
Stavební úřad
Stavební úřad vydal v roce 1997 třicet tři územních rozhodnutí, 495 stavebních povolení
pro plynofikaci rodinných domků, 223 ostatních stavebních povolení. Kolaudováno bylo 255
plynofikací rodinných domků a 168 jiných staveb.
Rozpočet obce
Obec v roce 1997 hospodařila takto:
Příjmy

tis. Kč.

daně z podnikání

4 613

daně z nemovitostí

631

ostatní daně

8 826
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správní poplatky

637

dotace

3 101

přebytek z roku 1996

6 833

ostatní příjmy

3 913

prodej majetku

889

Příjmy celkem

29 443

Výdaje

tis. Kč.

údržba komunikací

1 537

dopravní obslužnost

759

odvádění a čištění odpadních vod

635

mateřské školy

238

základní školy

1 698

školní jídelna

2 224

bytové hospodářství

1 047

plynofikace

6 700

veřejné osvětlení

642

činnost místní správy

6 606

splátky půjček

1 400

ostatní neinvestiční činnosti

138

sociální výpomoc občanům

274

ostatní činnosti

1 209

Výdaje celkem

25 107

Farní úřad
Od 7. srpna 1997 nastoupil na zdejší farní úřad do funkce duchovního správce P. Radomír Hradil, který pochází z Javorníku v okrese Jeseník. Dosavadní farář P. Jan Plaček byl
povolán do Ostravy.
Dům sv. Eufrazie
Tento dům koupila pro charitativní účely Kongregace sester Dobrého pastýře. Je určen pro
maminky dětí předškolního věku nebo maminky nastávající. Za přispění mnoha sponzorů
byl dům zadaptován. Slavnostní otevření se uskutečnilo dne 3. října 1997 za přítomnosti
biskupa ostravsko-opavské diecéze Msgre. Františka Lobkowicze. Vedení domu bude napomáhat rada, která má pět členů, a to tři řádové sestry a dva místní občany.
14
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90. výročí posvěcení chrámu
V nedělli 16. listopadu 1997 se konaly oslavy 90. výroční posvěcení farního kostela
v Ludgeřovicích. K důstojnému rázu oslav přispěla hudba pana Ondruše, hasiči, krojovaní
horníci a také občané Ludgeřovic a okolí, kteří přivítali biskupa Msgre. Františka Lobkowicze. Dále se oslav zúčastnili P. Jan Plaček, P. Vincenc Hurník a P. Antonín Dominik.
Pozváni byli rovněž zástupci obce. Byla sloužena slavnostní mše, při které bylo hovořeno
o historii kostela a obětavosti farníků, kteří se o kostel starají.
Kultura v obci
Kulturní akce se v roce 1997 konaly po celý rok. První akcí byl v kostele Novoroční koncert,
kde vystoupili H. Kubeczková a P. Murcek za doprovodu varhan J. Čecha. V březnu následoval
Postní koncert za účinkování Kubínova kvarteta. Na Velikonočním koncertu se představil soubor
VOCE NUOVA a orchestr Vejvanovský ze Základní umělecké školy v Hlučíně. V dubnu se také
uskutečnilo přátelské setkání zaměstnanců obecního úřadu a učitelů základní školy. 6. června
vystoupili studenti Gymnázia Hlučín na základní škole (pěvecký sbor), 12. června uspořádala
základní škola školní akademii a Tělovýchovná jednota Ludgeřovice „Den dětí“ na hřišti. V srpnu se konala v sále U Volných výstava mečíků. V říjnu navštívil naší obec známý lidový zpěvák
Jožka Černý a vystoupil se svým programem před zcela zaplněným sálem v restauraci U Volných.
Dalším koncertem v kostele byl koncert Adventní, kde vystoupil soubor MUSICA CANCORGA
a Vánoční koncert opět v provedení souboru VOCE NUOVA z Hlučína.
V březnu byla otevřena kavárna pana Piatka nad hasičskou zbrojnicí naproti kostela.
Od ledna 1997 přešla místní knihovna pod správu obce. Během tohoto roku zakoupila obec
celkem 333 nových knih. Čtenářů bylo ke konci roku evidováno 381, z toho 205 dětí do 15 let
a 176 mládeže a dospělých čtenářů. Tito navštívili knihovnu celkem 2 749 krát a vypůjčili si
12 517 svazků, z toho 2 798 časopisů.
10. až 13. září 1997 navštívili naši obec zástupci města Tisovec ze Slovenské republiky,
se kterým navázala obec Ludgeřovice partnerské vztahy.
Společenské organizace v obci
V červnu 1997 byl založen v Ludgeřovicích „Klub důchodců“. Na první zakládající schůzi
se sešlo 41 občanů, současný stav je 85 členů (25 mužů a 60 žen). Klub důchodců Vrablovec
čítá 60 členů.
27. 5. 1997 se uskutečnily v osadě Vrablovec oslavy 70. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na Vrablovci. Od založení sboru bylo zaregistrováno 230 členů. V tomto roce má
sbor 83 členů a 7 žáků, z toho 62 mužů, 21 žen. Dále v obci působí Sbor dobrovolných hasičů
Ludgeřovice s počtem členů 111, z toho 26 žen a 12 mladých hasičů.
Základní organizace svazu zahrádkářů má 134 členů. Místní skupina Českého červeného
kříže Vrablovec má 106 členů a 10 členů dorostu. Místní skupina Českého červeného kříže
Ludgeřovice má 133 členů, z toho 11 mužů a 122 žen.
V obci dále pracuje Základní organizace Svazu chovatelů drobného zvířectva a Základní
kynologický svaz.
Doprava
Od 23. listopadu 1997 zahájil provoz Ostravský dopravní integrovaný systém (ODIS),
jehož cílem je optimální využívání kapacit obou dopravců, kteří se na tomto systému podílejí,
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a to Dopravního podniku Ostrava a.s. a ČSAD Ostrava a.s.. Znamená to, že do stávajícího
systému ostravské městské hromadné dopravy jsou začleněny některé autobusové linky ČSAD
v oblasti Hlučínska.
Ludgeřovicemi projíždí linka č. 56 – Hlučín – Ostrava, linka č. 67 – Hlučín přes Vrablovec na Důl Odra Ostrava, linka č. 68 – Ostrava – Šilheřovice, linka č. 401 a č. 402 z Darkoviček přes Hlučín a Ludgeřovice do Ostravy, Sadu Boženy Němcové, noční linka č. 304
z Hlučína přes Ludgeřovice, Hošťálkovice do Ostravy – Hlavní nádraží.
Další události v obci
– byla dokončena plynofikace obce 4. stavbou ve výši 6 700 tis. Kč,
– byla přistavěna garáž u obecního úřadu,
– v prosinci byl obcí zakoupen dodávkový automobil VW Transporter,
– na Základní škole 1.-9. byla provedena rekonstrukce osvětlení,
– školní jídelna byla vybavena novým elektrokotlem,
– v březnu byl vybudován chodník u křižovatky u kostela, rovněž na ulici Vrablovecké, úsek
Motel Taxi až k hranici Petřkovic,
– ulice Lípová byla odvodněna,
– na ulici Rybářské a U můstku byly postaveny nové mosty,
– k 30. 3. 1997 ukončila provoz prodejna potravin na Vrablovci,
– byla otevřena kavárna p. Piatka nad hasičskou zbrojnicí u kostela.
Zpracoval kronikář Adolf Vjačka s použitím podkladů zpracovaných knihovnicí Janou
Kostkovou.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – srpen 2018
Marie Plačková

94 let

Lucie Kramná

85 let

Rut Robenková
Erhard Selzer

Leopold Dudek

91 let

85 let

80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Setkání spolužáků ročníku 1939

Byli to ti, kteří v roce 1945, kdy šli do první třídy v červené škole (dnes budova obecního
úřadu), bydleli v horních Ludgeřovicích v území od hranice s Markvartovicemi asi až po
hřiště TJ a ulici Lípovou. Celkem jich bylo 37, dosud zemřelo 14. Stále žije asi 62 %, což je
lepší výsledek než u ročníků o dost mladších.
Scházejí se každý rok. Z těch 23, co žijí, jich na letošní sraz v Selském dvoře 14. 7. 2018
přišlo 17. Z těch, co nepřišli, jedna spolužačka bydlí v Kanadě, druhá byla na návštěvě
u dcery ve Švýcarsku, jeden v lázních, zbývající 3 měli rodinné oslavy.
Je to nejmladší ročník, který prožil celou druhou světovou válku a na její poslední rok si
dobře pamatuje. Má na válku především nepěkné vzpomínky, zejména na přechod fronty
v dubnu 1945. Několik z nich ztratilo ve válce otce, další otcové ještě byli stále v zajetí, někteří až několik let, další otcové se po válečném zranění stali invalidy. Výsledkem byly hodně
chudé často neúplné rodiny s několika dětmi.
Příští rok budou z ročníku 1939 osmdesátníci.

AV.

Ceníky pronájmu platné od 1. 9. 2018
Prostory nad hasičskou zbrojnicí
období
nájemné za akci
hodinová režie
zapůjčení 1 ubrusu

léto
200
100
20

V

zima
200
250
20

léto
100
100
20

S

zima
100
250
20

léto
0
0
20

Š

zima
0
0
20

Prostory v hasičské zbrojnici nebudou do odvolání z důvodu rekonstrukce pronajímány.
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období

léto

Každá další započatá hodina

300

Sál – 1-2 hodiny

Ozvučovací technika
„Peklo“

Zapůjčení ubrusů – sál
Vinárna – 1-2 hodiny

Vinárna – 3-24 hodin

Zapůjčení ubrusů – vinárna

Společenský dům Vrablovec
období
nájemné za akci
hodinová režie
zapůjčení 1 ubrusu

V

zima

léto

500

0

S

zima

léto

0

0

700 1100 1000 2000

Š

350

zima
650

200

100

100

100

100

600

600

300

300

300

300

500

0

0

0

0

200

400

300

léto
200
100
20

200

0

250

0

300
V

150

zima
300
200
20

0

0

0

0

150

léto
100
50
20

150
S

zima
150
100
20

celoročně
300

0

200

200

T

100

0

0

150

léto
0
0
20

Š

zima
0
0
20

Ceny v tarifu V a S jsou uvedeny bez DPH, navyšují se o aktuální sazbu DPH.
Období:
Léto – 1. 4. – 30. 9., zima – 1. 10. – 31. 3.
Tarify:
V – Veřejnost – občané, podnikatelské subjekty; spolky se sídlem mimo Ludgeřovice
S – Spolky – Výdělečné akce pořádané
• Spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení založená podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se sídlem v Ludgeřovicích
• Římskokatolickou farností Ludgeřovice
• Církevní mateřskou školou Ludgeřovice
Š – Školy – Akce bez výdělku pořádané
• Školou a školským zařízením – sazba včetně DPH
• Spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení založená podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se sídlem v Ludgeřovicích – sazba vč. DPH
• Příspěvkovou organizací a organizační složkou obce Ludgeřovice – sazba vč. DPH
T – tréninky (taneční, mažoretky, cvičení apod.) pro malý počet účastníků (do 30 osob) –
sazba vč. DPH
18
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Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev
obcí v roce 2018

1. Kdy se volí
Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října
od 8 do 14 hodin.
2. Kdo může volit
Do místního zastupitelstva mohou volit občané České republiky, kteří mají v příslušné obci trvalé bydliště, a alespoň druhý den voleb jim bude 18 let. Volit mohou i občané
členského státu Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem v příslušné obci, kteří
požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
3. Kde volit
V Ludgeřovicích jsou 4 volební okrsky:
1. ZŠ Ludgeřovice, Markvartovická 966/50 – pro voliče bydlící na ulici Budovatelská,
Hlučínská č.or. lichá 1 – 19 a sudá 2 – 14, Hřbitovní, Chovatelská, Malá, Markvartovická, Myslivecká, Na Kopaninách, Na Mokřinách, Na Návsi č.or. lichá 1 – 73 a sudá
2 – 60a, Na Rozhraní, Na Svahu, Na Výběhu, Na Zkratce, Nad Nádražím, Nádražní,
Písečná, Pod Poštou, Požární, Rozvětvená, Rybářská, Sluneční, Spojná, Stará, Strmá,
U Lípy, U Potoka, Úzká.
2. Vinárna v Obecním domě v Ludgeřovicích, Hlučínská 600/30 – pro voliče bydlící na
ulici Dlouhá, Hlučínská č.or. lichá 21 – 53b a sudá 16 – 62, Horní, Konečná, Lípová,
Luční, Na Kopečku, Na Návsi or.č. lichá 75 – 117 a sudá 62 – 100, Nad Lukami, Nad
Mlýnem, Nad Pískovnou, Nová, Obuvnická, Okružní, Polní, Slepá, Stolařská, U Hřiště,
U Statku, U Školky, Uzavřená, Vrablovecká č.or. sudá 22 – 38a a 46, Vtipná, Výjezdní.
3. ZŠ a MŠ Ludgeřovice, Hlučínská 140/110 – pro voliče bydlící v č. p. 432, na ulici
Boční, Družstevnická, Finské domky, Hlučínská č.or. lichá 55 – 147 a sudá 64 – 128,
Hraniční, K Vršku, Krátká, Lesní, Na Návsi č. or. lichá 119 – 151 a sudá 102-148,
Nad Plynárnou, Nad Tratí, Nad Vodárnou, Průběžná, Růžová, Školní, U Můstku,
U Rybníků, Višňová, Vrablovecká č.or. lichá 1 – 61 a sudá 2 – 20a, Zahradní
4. Společenský dům Vrablovec, Vrablovec 1442/62a – pro voliče bydlící na ulici Bezová, Vrablovec, Vrablovecká č. or. 40, 40a, 42, 42a a 44.
Volič volí jen ve svém volebním okrsku.
4. Způsob hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat volební komisi svou totožnost a občanství České republiky. To lze provést platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Volič, který je občanem jiného státu Evropské unie, se prokáže Průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo Potvrzením o přechodném pobytu, popřípadě cestovním dokladem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude moci hlasovat.
Po prokázání totožnosti obdrží volič pro obecní volby prázdnou úřední obálku s razítkem
a popř. hlasovací lístek.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen vzor hlasovacího lístku pro obecní
volby, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta,
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pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb. Při sčítání se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
Hlasovací lístek pro obecní volby se oproti jiným volbám může lišit, může být totiž vytištěn oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů
zastupitelstva, který má být zvolen. Na konci textu je razítko příslušného obecního úřadu.
V případě poškození nebo ztráty hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti
požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Tam může hlasovací lístek upravit jedním ze
třech způsobů:
1. Může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tak dává hlas všem kandidátům této strany v pořadí
podle hlasovacího lístku a v počtu, který má být v obci zvolen.
2. Může označit křížkem v rámečcích před jmény kandidátů toho, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však 19 kandidátů (tolik členů zastupitelstva
má být v Ludgeřovicích zvoleno).
3. Může označit křížkem jednu volební stranu i označit křížkem jména kandidátů
z ostatních stran. Volič tak dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené
volební strany pak kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku a pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených zastupitelů.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do obecních
zastupitelstev, a úřední obálku vloží před komisí do volební schránky.
Pozor, hlas je neplatný, pokud volič:
• neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta
• zaškrtne více než 19 kandidátů
• zaškrtne dvě volební strany
• nevloží hlasovací lístek do úřední obálky, přetrhne ho
• vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek, může být za plentou i jiný volič,
ne však člen volební komise, a lístek za něho upravit a vložit do obálky, popřípadě i obálku
vložit do volební schránky.
Volič hlasuje tak, že obálku s hlasovacím lístkem vloží před volební komisí do volební urny.
5. Hlasování mimo volební místnost
Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad (kontakt: tel. 553 876 013, e-mail:
ohlasovna@ludgerovice.cz) a ve dnech voleb pak volební komisi o hlasování mimo volební
místnost. Komise pak k němu vyšle své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
V obecních volbách je možné hlasovat jen v obci, kde má volič trvalé bydliště. Není tak
možné hlasovat na zastupitelských úřadech či konzulátech. Pro obecní volby se nevydávají
voličské průkazy.
úsek správních činností
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Ludgeřovičtí zahrádkáři zahajují moštovací sezónu

AV.

Nový Ford Transit

Tak jako stárneme my všichni, tak
také nahlodává zub času stroje a automobily. A tak i u nás v Technických
službách proběhla „generační“ výměna auta. Náš automobil Volkswagen
Transit sloužil u nás v obci a následně
naší společnosti od roku 1997. A proto,
i když byl spolehlivý pomocník a technickou kontrolou „prošel“ na další dva
roky, nastal čas na výměnu za nové auto.
Jednak již nestačí požadavkům na denní provoz a také již po těch létech s ním
nemůžeme počítat s bezporuchovým
chodem. Nabídka na prodej auta byla již zveřejněna v minulém zpravodaji, našich webových
stránkách a internetovém obchodu. Nové auto jsme si pečlivě vybírali ze tří značek. Chtěli
jsme podobný typ vozidla, jaký jsme měli, včetně výbavy. Po zvážení všech nabídek jsme
se rozhodli pro značku Ford Transit Custon, která nabízela nejlepší výbavu a podmínky.
Všichni věříme, že toto auto bude spolehlivým pomocníkem při řešení a zajišťování denních
požadavků obce.

Josef Balgar, TS Ludgeřovice
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SPORT
IRONMAN UK 2018

Je pátek 13. července odpoledne
a spolu s Jane přijíždíme do Boltonu na víkend, který má skončit
jedním splněným dětským snem.
Tím není nic menšího, než uplavat 3,8 km, ujet na kole 180 km
a na závěr uběhnout maraton. To
vše během 17 hodinového limitu,
abych měl právo po zbytek života všem vyprávět, jak jsem se stal
Železným mužem!
Hned poté, co jsme se ubytovali, vyrážíme do města na registraci a brífink, který je určený pro začátečníky. Na místní radnici si vyzvedávám registrační balíček se vším potřebným
na nedělní závod a pak už rychle na brífink. Tam je nám potvrzena změna cyklistické trasy.
Anglii v posledních týdnech postihla nezvyklá vedra a požár v okolí nedovolí z bezpečnostních důvodů původní trasu. Nová má nyní 155 km – kratší, ale o to náročnější, čemuž
napovídá i to, že pořadatelé nezkrátili 17 hodinový limit.
Sobota je ve znamení příprav. Ráno nachystat vše potřebné a odvézt do depa. Jedno je
u jezera Pennington Flash, kde bude probíhat plavání a druhé v parku v Boltonu, kde končí
cyklistická část a začíná maraton. Díky skvělé organizaci pořadatelů jde vše podle plánu,
a tak odpoledne trávím s Jane a s kamarády, kteří nás přijeli podpořit přímo na místo a za
což jim patří obrovský dík!
Je neděle 15. července 2018 a ve 3:15 ráno nám zvoní budík. Rychle do sebe dostat misku
muesli s mlékem a kávu a vyrazit na start. Plavání
začíná v 6 ráno, ale jelikož závod byl vyprodaný a na
startu bude 2 500 závodníků, tak nenecháváme nic
náhodě a ve 4 hodiny vyrážíme na start. Na místě
jsme s dostatečným předstihem a tak stihnu ještě
dofouknout galusky a pak už na sebe natáhnout neopren, poslední pusu od Jane pro štěstí a krátce před
šestou už stojím na startu.
Přesně v šest zazní britská hymna a hned poté
za zvuku „Thunderstruck“ od AC/DC je závod odstartován. Hned si odplavu na stranu, abych se dostal v klidu do svého tempa. Stejnou strategii mělo
ovšem několik dalších závodníků a tak na vlastní
kůži, či snad neopren, poznávám, co by zkušení závodníci popsali něco jako „pračku“, kde lidi plavou
jeden přes druhého, aby našli správnou pozici pro
zbytek plaveckého úseku. Několikrát mě rychlejší plavci praští loktem a ti pomalejší zase kopnou
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a párkrát dokonce trefí hlavu. Poprvé poznávám, jak náročný den mě ještě čeká. Asi po
10 minutách se situace uklidní a zbytek plavání, až na vycházející slunce, proti kterému se
dost nepříjemně plave, už probíhá podle plánu a já končím plavecký úsek ve slušném čase
1 hodiny a 20 minut.
Po zastávce v depu naskakuju na kolo, naposledy zamávat Jane a vyrazit na 155 km v sedle. Začátek je vcelku nervózní, protože závodní pole je ještě dost pohromadě a tudíž je třeba
předjíždět a zároveň dávat pozor na rychlejší závodníky, kteří vás předjíždějí. Ironman je
závod, kde není povoleno jezdit v pelotonu, což přidává na nervozitě, protože za porušení
pravidel hrozí penalizace a někdy dokonce i diskvalifikace. Asi po patnácti minutách v sedle
si vzpomenu na zřejmě nejlepší radu, kterou jsem v tréninku dostal, a to důležitost dodržovat
pitný režim. Pokaždé, když mi hlavou proběhne myšlenka na pití, piju. Když vidím někoho jiného pít, tak piju taky! Cyklistický úsek vede krásnou krajinou Lancashire, a co dělá
tento úsek nezapomenutelný, jsou místní lidé, kteří ve vesnicích vyjdou do ulic a povzbuzují
všechny závodníky stejnou měrou. Ne nadarmo jsou některé úseky přirovnávány k Tour de
France, kde je podél trati tolik fanoušků, že se zdá skoro nemožné tímto davem projet. Ten
se však na poslední chvíli rozestoupí a za neskutečného řevu vás žene kupředu. Po 5 hodinách a 40 minutách a skoro 1 700 metrech převýšení dojíždím do Boltonu. Unaven, ale
poprvé začínám věřit, že tento závod můžu úspěšně dokončit. Je asi 13:30, polední slunce
dává o sobě pořádně vědět a já vyrážím vstříc červenému koberci. Organizátoři nám vymysleli 4 okruhy. Skvělá pozice pro fanoušky, ne už tak pro samotné závodníky. První okruh jde
podle plánu. Začínám pozvolna, procházím přes občerstvovací stanice a doplňuji tekutiny.
Atmosféra podél trati je úžasná a asi v polovině okruhu se potkávám s Jane a vztyčeným palcem ji potvrzuji, že vše jde podle plánu. V průběhu druhého okruhu se začne projevovat, že
jsem nikdy neběžel delší vzdálenost než 20 km a tak se rozhodnu pro střídavý běh a chůzi.
Znovu se potkávám s Jane a kamarády a tentokrát jim dávám najevo, že odpoledne bude
ještě pořádně dlouhé. Úseky chůze se najednou stávají podstatně delší než běh a v polovině
třetího okruhu už více méně jen jdu. Nemůžu se zbavit myšlenky, že mě čeká ještě jeden
okruh a já jsem na dně fyzických i psychických sil. V parku mi pomáhá Jane, když se mnou
vyjde jeden z kopců a cestou mi říká o podpoře, kterou mi přes sociální sítě posílá rodina
a kamarádi, což mi obrovsky pomůže. Čtvrtý okruh sice bolí, ale potkávám spoustu dalších
závodníků, kteří jsou v podobné situaci, sem tam prohodíme pár slov a pomalu si začínáme
navzájem gratulovat a uvědomovat si co nás za chvíli čeká. Asi 5 km před cílem mě chytré
hodinky upozorní, že mi
dochází baterie. No to
tedy ne! Ti, kteří takové hodinky používají
pochopí, jaké neštěstí
by bylo dokončit závod
a nemít možnost jej později zanalyzovat. Nezbývá mi nic jiného než
začít běžet. A k mému
překvapení to jde docela dobře. Na bolest brzy
zapomínám a poslední
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2 km si už doslova užívám. Těsně před cílem se ještě naposledy zastavím u Jane a kamarádů,
abych jim poděkoval za podporu a po 13 hodinách a 20 minutách probíhám cílem za řevu
několika stovek fanoušků. Unaven, ale nesmírně šťastný.
Ironman není jenom o závodě samotném, ale o celé cestě která k tomuto dni vede. V mém
případě to byla odměna za 30 týdenní trénink, kdy člověk tráví více času o víkendech na kole
než s rodinou a přes týden, když není v práci, tak je v místním bazénu nebo běhá. Možná
to může znít jako klišé, ale díky, Jane, že jsi to se mnou vydržela. Od sobotních obědů,
když jsem se unaven vracel po 100 km dlouhých trénincích po brzká rána, kdy jsi se mnou
vyrážela na přípravné závody a za jakéhokoliv počasí na mě čekala, až dorazím do cíle. Za
to Ti patří můj dík.

Jiří Košák
Ludgeřovice

První domácí fotbal na hřišti TJ Ludgeřovice

V prvním utkání nového ročníku krajské soutěže 1. A třídy
fotbalové mužstvo TJ Ludgeřovice remizovalo 2:2. Utkání se hrálo
za horkého letního počasí na domácím hřišti 11. srpna. Soupeřem
bylo mužstvo z Vřesiny u Poruby.
V domácím mužstvu došlo
proti minulému ročníku ke třem
změnám. Před zahájením utkání
ještě všichni na hřišti i v hledišti
uctili minutou ticha památku zesnulého dlouholetého fotbalového
rozhodčího Petra Urbana.
Domácí měli po velkou část
prvního poločasu znatelnou převahu, často ohrožovali soupeřovu branku a kopali jeden roh za
druhým. Gól však nedali, naopak
soupeř ji z jednoho závaru dal. Po
prvním poločase byl stav 0:1.
Ve druhém poločase to pro domácí dlouho nevypadalo dobře,
soupeři se navíc podařilo vstřelit
další gól. Ke konci utkání začaly
vřesinským znatelně ubývat síly,
domácí zvýšili tlak a dvěma brankami vyrovnali. Na vítěznou trefu
už neměli čas.
Utkání sledovalo asi 200 celkem spokojených diváků.
AV.
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Night run Hlučín

Letošní ročník, který se uskutečnil 22. srpna, byl pro náš klub velice úspěšný. Z hlučínské tmy zasvítily dvě stříbra a jeden bronz. Nejlepší z našich zas a znova Valdemar
Schubert se umístil celkově sedmý a v kategorii získal druhé místo. Mezi ženami obsadila Petra Kuchařová výborné druhé místo a třetím místem ve své kategorii je doplnil Lubomír Bardaševský. Závodu se zúčastnilo 8 našich členů, 2 byli ze zdravotních
důvodu pouze fandit.
Tento závod se stává čím dál populárnější, protože nočních závodů moc není. Letos
bylo na startu 73 běžců.

Běžecký klub Ludgeřovice
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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:
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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