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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
leden je již tradičně spojen s bohatou plesovou sezónou v naší obci a nejinak tomu bylo
i letos. Zahajuje ji pravidelně Reprezentační ples obce Ludgeřovice, letos již 15. ročník.
Jako každoročně beznadějně vyprodán, s výbornou hudbou i kulturními vystoupeními.
Samozřejmostí je díky našim sponzorům bohatá soutěž o ceny. Můj velký dík patří všem
zaměstnancům obce, Technických služeb Ludgeřovice a paní Yvoně Majerové za přípravu
a výzdobu sálu i zázemí. Samozřejmostí je také bohatá soutěž o ceny, letos díky našim
sponzorům opět lepší než loni. Vždy si říkám, že už ji nelze překonat, ale každý rok mne
opět překvapuje. Dovoluji si uvést jejich seznam na konci úvodníku s dovětkem: „JEŠTĚ
JEDNOU DĚKUJI!!!“
Velkou slávu zažili v lednu také naši hasiči. V sobotu 14. 1. 2017 jsem členům JSDH
Ludgeřovice slavnostně předal klíče od zbrusu nové cisternové automobilové stříkačky
TATRA CAS 20. Je to poprvé v historii naší JSDH, kdy máme ve výbavě zcela nové vozidlo. Jsem si zcela jist, že si naši hasiči tento automobil zaslouží, protože dlouhodobě patří
mezi nejlepší jednotky v celém kraji. Jak vyplývá z výroční zprávy za rok 2016, v loňském
roce vyjela JSDH celkem ke 41 zásahům, což je vůbec nejvyšší počet za sledované období
posledních 10 let. Když si představíme, že tohle dělají všichni členové pro bezpečí nás všech
ve svém volném čase, musíme před nimi skutečně smeknout. Máme totiž jednu jistotu, že
na tyhle chlapy je spolehnutí!

Seznam sponzorů XV. Reprezentačního plesu obce Ludgeřovice
ŠKODA VAGONKA a.s.
MV STAVBY Vjačka s.r.o.
Restaurace GREEN HOTEL OstravaPetřkovice
MUDr. Erich Pudich
ORZO Security, s.r.o.- p. Teodor Reinhold
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
Fa IMAX – p. Milan Žák
Elektro Paskuda – p. Pavel Paskuda
LIBROS – p. Libor Václavík
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
Fa ZAHIR Cosmetics – p. Miroslav Šporn
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
HERBA ALKO Štítina
SWIETELSKY stavební s.r.o.
BK Klima – p. Břetislav Kaňa
Fa Věra Pieranová
Pneuservis Pieran
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Zahradnické služby – p. Erich Adamčík
El-eko Píšť – p. Jan Ondruš
Ing. Alena Janošová
Mgr. Daniel Havlík
p. Pavel Kramný MBA
Manželé Monika a Kamil Kolenkovi
Selský dvůr – p. Jan Ostárek
a p. Miroslav Ostárek
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
Řeznictví Janus
TARRA Pyrotechnik
Autokosmetika, úklidové služby –
p. Helmut Šafarčík
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Připravujeme:
02. 02. 2017
Beseda s Janem Opatřilem – Hororové povídky – pro 2. stupeň ZŠ
09. 02. 2017
Beseda s Lenkou Rožnovskou – Strašidla z aktovky – pro 2. třídy ZŠ
Pro informaci čtenářů Ludgeřovického zpravodaje uvádím statistický přehled za r. 2016:

Statistika čtenářů od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

Celkový počet čtenářů registrovaných ve sledovaném období: 318
Věkové rozložení čtenářů
do 15-ti let
126
16 až 19 let
15
20 až 29 let
30
30 až 39 let
35
40 až 49 let
33
50 až 59 let
28
60 až 69 let
25
70 až 79 let
22
nad 80 let
4
Celkem

318

Pohlaví
Muži
Ženy

100
218

39,62 %
4,72 %
9,43 %
11,01 %
10,38 %
8,81 %
7,86 %
6,92 %
1,26 %

31,45 %
68,55 %
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Bydliště
Místní
Ostatní

247
71
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77,67 %
22,33 %

Počet knih k 31. 12. 2016 – 10 799
z toho:
Naučná literatura
2 658
Krásná literatura
8 141
Počet exemplářů docházejících periodik – 12 titulů
(např. Autotip, Tina, Vlasta, Květy, Zdraví, Pěkné bydlení, Naše krásná zahrada, Zahrádkář, Čtyřlístek, Cosmopolitan, Darina, Dráček).
Jana Baránková, knihovnice

Živý betlém v kostele sv. Mikuláše
Už tradičně přijde do našeho kostela na Štědrý den
odpoledne hodně
dětí i dospělých,
aby se účastnili velké slavnosti
s živým betlémem.
O tom, jak tato
slavnost vypadala,
o nedávných vánocích nejlépe vypovídá fotografie:
V kostele je o každých
vánocích i klasický „dřevěný“ betlém. Po prvé jsem
ho tam viděl jako šestiletý
v roce 1945. Tehdy mě na
něm zaujal černoušek, který přijímal mince pro Ježíška, po vhození mince se
vždy uklonil. Černoušek je
tam dodnes. Betlém je však
pravděpodobně ještě starší.
Je možné, že je i starší než
současný kostel:
AV., foto AV., Tereza Fussová
4

2 / 2017

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Z obecního plesu
V nepřetržité řadě už 15. obecní ples se konal v prostorách Obecního domu 7. ledna. Jako
vždy byl zcela vyprodán, hosté zaplnili všechna místa v sále i ve vinárně. Díky řadě nejen
místních sponzorů byla připravena velká soutěž o ceny. Tradičně hrála výborná hudba TNT
z Příbora, fungoval bohatý bufet, „peklo“, v restauraci zajistili večeři s možností výběru z několika druhů jídel.
Ples zahájili starosta obce Mgr. Daniel
Havlík a místostarostka Ing. Alena Janošová.
Hezké předtančení předvedl pár Eva Plačková a Jiří
Barč. Spolu už tancují 8 let, jsou držiteli nejvyšší výkonnostní třídy A. Jsou členy tanečního klubu TK
Orel Telnice. Předvedli waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep.
Po předtančení začala hrát hudba a taneční parket se okamžitě zcela zaplnil a bylo tomu tak po celý
večer. Průběh plesu obohatily svým pole dance vystoupením dvě tanečnice. Akrobatické vystoupení
na tyči mělo u publika velký úspěch.
Ples byl dobře připravený, vydařil se, účastníci
odcházeli spokojeni.
AV.

Kalendář akcí:
01. 02. 2017
03. 02. 2017
05. 02. 2017
10. 02. 2017
11. 02. 2017
12. 02. 2017
17. 02. 2017
25. 02. 2017
04. 03. 2017
04. 03. 2017
11. 03. 2017
15. 03. 2017
15. 03. 2017
18. 03. 2017
25. 03. 2017
31. 03. 2017

Maškarní bál Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům Vrablovec)
Maškarní ples pro děti, ZŠ a MŠ Ludgeřovice Dolní škola (sál Obecního domu)
Maškarní ples pro děti, SRPDŠ (sál Obecního domu)
Ples firmy HP Trend (sál Obecního domu)
Večírek Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
Varhanní koncert (kostel sv. Mikuláše)
Studentský ples (sál Obecního domu)
Hasičský ples (sál Obecního domu)
Běžecký závod Ludgeřovická 15 (start – hřiště TJ Ludgeřovice)
Ples TJ Ludgeřovice (sál Obecního domu)
Vesnický bál ANO (sál Obecního domu)
Zasedání zastupitelstva obce (sál Obecního domu)
Bowling Klubu důchodců Ludgeřovice (Selský dvůr)
Josefovská zábava (sál Obecního domu)
Oslava dne žen – SDH Ludgeřovice (prostory nad hasičskou zbrojnicí)
Noc s Andersenem (knihovna)
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Poměření sil
mladých programátorů
16. 12. 2016 mladí programátoři počítačových her z celé republiky poměřili své síly na
pardubické univerzitě, kde se uskutečnilo národní kolo soutěže KODU CUP 2016. Matěj
Arnošt Just se umístil na 3. místě. Srdečně
blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho kraje i školy.
Ing. Marie Plačková, ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
V prosinci se odehrál tradiční turnaj ve stolním tenisu, kterého se letos zúčastnilo 42 žáků.
Ve čtyřhře se na 3. místě umístili žáci 9. A Marek Bogda a Pavel Kubina. Na 2. místě to
9
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pak byli Jakub Lis a Filip Šenkeřík
z 6. B. Celkovými vítězi čtyřhry se
stali František Lipina a Jaroslav Tomáš z 9. B.
Ve dvouhře pak uspěli žáci 6. B,
a to Jakub Lis na 3. místě, o příčku
výš se umístil Filip Šenkeřík a vítězem se stal Marek Blejchař.
Děkuji všem hráčům za zdárný
průběh turnaje a všem přeji spoustu
dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Zdeněk Žvaka

Jednodenní studijní pobyt ve Vídni
20. prosince se uskutečnil
jednodenní studijní pobyt ve
Vídni, kterého se zúčastnili
i žáci naší školy. Měli tak nejen
možnost zdokonalit se v německém jazyce, ale i prohlédnout si
pamětihodnosti Vídně. Na nezapomenutelné zážitky budeme
ještě dlouho vzpomínat.
Ing. Marie Plačková,
ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Pomáhám, pomáháš, pomáháme
I v letošním roce jsme se rozhodli, že výtěžek z vánoční tomboly věnujeme na pomoc dvěma
dětem – Marušce Kučerové a Lukáši Jendrulkovi, s jejichž rodinami škola spolupracuje již několik
let. Do této tomboly se zapojili všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Ludgeřovice a vybraná částka byla
dětem předána formou finančního daru. Těmto rodinám pomáháte i vy, kteří se zapojujete do

10
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sběru plastových víček. Za tuto pomoc děkujeme a jsme rádi, že svým aktivním přístupem ke
sběru víček pomáháte budovat v našich dětech povědomí o pomoci znevýhodněným lidem.

Nový rok – nové sedačky J
V prosinci minulého roku měli žáci ve spolupráci se školním parlamentem rozhodnout,
jak by investovali peníze, které se vydělaly za sběry, co by si přáli vylepšit, co jim ve škole
chybí. Na základě těchto podnětů byly začátkem ledna zakoupeny nové sedací soupravy,
které jsou rozmístěny po chodbách školy. Vznikly tak velmi příjemné odpočinkové zóny
a žáci je rádi využívají.
Děkujeme všem, kteří se do sběrů zapojili. Zase je ta naše škola o něco hezčí a útulnější.
Mgr. Veronika Seidlová

GYMKOM
6. ledna jsme se zúčastnili základního kola vědomostní soutěže GYMKOM projektu EMISE na Gymnáziu
J. Kainara v Hlučíně. Tříčlenná družstva sestavená z žáků 8. a 9. tříd plnila
zajímavé úkoly v oblasti přírodních věd
na několika stanovištích.
1. družstvo: Natálie Rumpová, Elen
Špílová, Jan Plaček
2. družstvo: Sabina Valchařová, Tereza
Hubertová, Michaela Macošková
Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. Martina Hřivňacká

Postup do okresního finále
19. ledna se konalo okrskové kolo ve florbalu kategorie mladších dívek. Naší škole připadla těžká skupina v Opavě – Kylešovicích, kde byla kromě domácích Kylešovic a nás
nalosována družstva ze ZŠ Englišova a ZŠ Hlučín – Rovniny.
Naše dívky dokázaly všechny soupeřky porazit a jako vítěz skupiny
postoupily do okresního finále.
V tom budeme holkám držet palce
a o jejich celkovém umístění Vás
budeme informovat v příštím čísle
zpravodaje. Všem děvčatům děkuji
za nasazení a vzornou reprezentaci
naší školy!
Mgr. Petr Stočes
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SPOLKY
Ohlédnutí za rozsvícením vánočního stromku na Vrablovci
Členové ČČK a SDH Vrablovec uspořádali 26. listopadu odpolední slavnost s názvem Vítání zimy spojenou s rozsvícením vánočního stromku u Společenského domu
na Vrablovci.
Od 15 hod. v prostorách Společenského domu probíhala výstavka a prodej adventních a vánočních vazeb. Pro děti pořadatelé připravili hry a soutěže. Kdo chtěl, mohl
ochutnat připravené občerstvení, pobavit se. Vánoční atmosféru dotvářela reprodukovaná hudba, o kterou se postaral p. Vilém Blokeš a který se rovněž osvědčil jako moderátor. Přítomné přijel pozdravit i starosta obce Mgr. Daniel Havlík.
V 17 hod. u vánočního stromku všechny přítomné oficiálně přivítala starostka SDH
p. Marie Blokešová. Po slavnostním rozsvícení stromu bratři Strachotovi zahráli vánoční melodie a děti vypustily balónky s přáním Ježíškovi.
Vánoční stromek střední velikosti darovali ze své zahrady manželé Anežka a Gerhard Pientkovi z Ludgeřovic, za což jim patří velké poděkování. Slavnost by se nemohla uskutečnit bez ochotných dobrovolníků. Za všechny jmenujme alespoň p. Jaroslava
Klapce, p. Ericha Štef ka, p. Josefa Klapce, p. Jiřího Konečného, p. Miroslava Olšáka,
p. Marii Blokešovou, p. Margit Bortlíkovou a p. Janu Klapcovou.
Za SDH Vrablovec Josef Klapec

Klub důchodců Vrablovec přivítal tři krále
Každým rokem začínáme první schůzku klubu návštěvou tří králů. Přišli zase a zazpívali nám písničku „My tři králové jdeme k Vám ...“. Ostatní členové se rádi přidali
a pak si nachystali drobné a házeli je do kasičky, které pak v klubu použijeme na pohoštění.
Je to už naše tradice a pro nové členy to bylo milé překvapení.

Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec
12
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Hasiči mají nové zásahové vozidlo – cisternu
Poprvé v celé historii tak mají
hasiči Ludgeřovice dvě zásahová
auta kupovaná pro ně jako nová.
Před několika lety to byl speciálně
vybavený Ford Transit jako malé
zásahové vozidlo, nyní velká terénní Tatra 815-2, speciálně upravená
a vybavená v podniku THT Polička. Auto zakoupila Obec Ludgeřovice za 6 314 990 Kč. Z dotace bylo
získáno 2,5 mil. Kč, cca 3,5 mil.
Kč z obecního rozpočtu a zbytek
doplnil prodej staré cisterny. Vozidlo bylo vyrobeno v minulém roce a do Ludgeřovic bylo přivezeno 10. 1. 2017.
Pořízení nového auta už bylo nezbytné, protože dosavadní cisterna Tatra, zakoupená
před 11 lety od Tesly Rožnov jako starší, už měla předtím za sebou 20 let provozu a její čím
dál častější nutné opravy už byly neúměrně drahé a v provozu začala být nespolehlivá.
Nové auto bylo hasičům oficiálně předáno starostou obce Mgr. Danielem Havlíkem 14. 1.
2017 na výroční členské schůzi SDH Ludgeřovice. Starosta vysoko ocenil práci celého hasičského sboru i jednotky. Uvedl, že na naše hasiče je vždy spolehnutí, mají mezi profesionálními
i dobrovolnými hasiči velmi dobrou pověst, což také umožnilo získat potřebnou dotaci.
Na schůzi přijeli i zástupci hasičských sborů z okolních obcí a také z Polska. Starosta
hasičů Josef Pudich přednesl rozsáhlou zprávu o činnosti sboru v uplynulém roce. Uvedl,
že zásahová jednotka zasahovala ve 41 případech u přírodních kalamit, požárů, dopravních
nehod, likvidaci nebezpečného hmyzu, pomoci zdravotníkům při přenášení pacientů do
sanitek apod. Zasloužilým členům pak bylo předáno ocenění sboru i obce Ludgeřovice. Po
schůzi si byli přítomní nové vozidlo prohlédnout.
Nové auto je bohatě a moderně vybavené vším, co hasič potřebuje od prostých hadic až
po tablety s GPS. Hasiči se určitě rychle naučí dobře vše zvládnout tak, aby byli připraveni
s ním co nejdříve spolehlivě zasahovat.

AV.
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Generační obměna u hasičů v Ludgeřovicích
Tatru střídá Tatra
Konec loňského roku završil téměř dvouletou práci členů JSDH Ludgeřovice týkající se
příprav a samotné realizace pořízení nové prvovýjezdové cisterny. Finančně se zde podílel
Fond zábran škod a velkou měrou také samotný rozpočet Obce Ludgeřovice. Nová cisterna
je sestavena na podvozku Tatra T815 4x4.2, nástavbu pak dodala firma THT z Poličky. Celkové náklady se pohybovaly okolo 6,3 mil. Kč s DPH, k samotnému ponížení částky přispěl
svou měrou také prodej staré cisterny CAS 32 T815 a zmíněná dotace z Fondu.
Nová cisterna CAS 20 pak takticky doplňuje zánovní druhé vozidlo JSDH – DA Ford
Tranzit. To je určeno hlavně pro technické zásahy. Tatra tak slouží především k požárům,
nicméně je schopna i tento vůz v rámci potřeby suplovat. Vzhledem k tonáži a rozměrům
vozidla JSDH poprvé přistoupila na požadavek zářivé červené barvy RAL 3024, v provedení polepu, jež je lépe viditelná v provozu. Nádrž na vodu činí 4 000 litrů a je vyrobena z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Vozidlo využívá systému řízení nástavby pomocí
sběrnice CAN – bus.
Podvozek
Podvozek je koncipován jako dvou nápravový, důležité provozní rozvody jsou chráněny
proti sálavému teplu po dobu 15 min. Přední nebo zadní část lze osadit lanovým navijákem,
z důvodu bezpečnosti a manipulace v bezkabelovém provedení. Přední nárazník je možné
osadit lafetovou proudnicí na vodu, průtokově přizpůsobenou objemu nádrže na vodu. Podvozek je schopen brodit vodu min. do výše 1 200 mm, k čemuž je vybaven přidruženou náhradou hlavních světlometů na čelní straně kabiny. Konstrukce motoru umožňuje spalovat
vojenské palivo F34 bez omezení, distribuované přednostně při nedostatku civilního paliva.
Převodovka byla po dlouhé diskuzi zvolena v manuálním provedení.
Kabina
Velmi výraznou změnou pro členy je tzv. „dlouhá kabina“, která nově umožní hasičům dooblékat se přímo při jízdě. Kabina je čtyřdveřová, již elektricky sklopná. Hasiči
mají nově své dýchací přístroje integrovány přímo do opěradel druhé řady sedadel.
Takto je dýchač integrován také do sedadla velitele. Došlo také k demontáži klasického
výrobního osvětlení. Osvětlení kabiny je plně v režii LED osvětlení (pásky, světla).
Hasiči mají možnost jakékoliv barvy, včetně změny její intenzity. V praxi je však využíváno osvětlení denní bílé čiré, a v noci v souladu s významem barev modré (RGB
LED). Přední část palubní desky je osazena vozidlovou radiostanicí a digitálním terminálem. Stejně jako ovládací panel výstražného zařízení jsou v provedení dělené montáže, dostupné z pozice velitele. Umístění bylo voleno záměrně kvůli výhledu strojníka
při jízdě (statusy, ovládání VRZ, tabletu). Samotný strojník má možnost ovládání zvuku sirény a hornu (podtlakovky), umístěného vedle řadicí páky, včetně možnosti sirénu
vypnout (režim „přihouknutí do křižovatek“).
Sedadlo strojníka a velitele prostorově dělí dvouramenný držák. První rameno využívá výstup tabletu systému CAN bus, včetně integrace kamer vozidla. Ty jsou ve vozidle tři. První snímá pochozí střechu vozidla (překážky a přítomnost osob na střeše),
druhá průjezdnost kabiny pod překážkou (z tohoto důvodu není osazena zadní část
14
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hlavní světelné rampy), třetí je klasická, couvací. Druhé rameno poskytuje podporu
pro joystick přední lafety. Ramena a zmíněné prostředky jsou tak dostupné strojníkovi
i veliteli.
Světelná rampa je osazena v plné šíři. S ohledem na spolupráci THT je dodala firma
Holomý. Dle přání zákazníka jsou v provedení čirých krytů, včetně zadních a předních
přídavných. U všech lze použit denní/noční režim a tlumit tak svítivost. Rampu pak po
stranách doplňuje pneumatický klakson.
Velitel využívá systému tabletové navigace. Tablet je umístěn v zapuštěném držáku BRODIT přímo do palubní desky před velitelem. Jednotka využívá vlastní systém
řízení výjezdu, který naviguje k místu, určuje dostupné členy pro výjezd a ve spojení
s autorádiem vyhlašuje ve vozidle poplach, což je užitečné např. při asistenci na akcích, ze kterých může být jednotka odvolána. Systém lze deaktivovat. Pro velitele jsme
volili maximální možné odsazení velitelského sedadla od přední palubovky vozidla,
aby vzniklo co nejvíce místa na kolena a nohy. K dispozici má dýchací přístroj, pátrací
svítilnu, či ruční megafon.
Prostor kabiny je dále vybaven nezávislým topením (zimní dohlídky u požáru), klimatizací (letní dohlídky u požáru), sadou posuvných jídelních stolečků (strava u dlouhodobých zásahů), termolednicí (chlazení/ohřev jídel, pití – udržení optimální teploty
pro konzumaci při nemožnosti se stravovat na zásahu ihned po obdržení), či držáky
zásahových přileb (cesta od zásahu). Vozidlo je trvale připojeno systémem Rettbox,
což oživuje baterie a doplňuje vzduch pro okamžitý výjezd. Výbava kabiny je rozdělena
tematicky do okruhů práce na vodě, lezecké výbavy a kuchyňky stejně, jako u Tranzitu. Netřeba tak trápit paměť místních hasičů, obě vozidla mají uložení podobně.
Kabinu a nástavbu odděluje osvětlovací stožár, který na staré cisterně výrazně chyběl.
Je v provedení LED, napojen na CAN bus a lze tedy ovládat i dálkově. Skládá se sám
automaticky do přepravní pozice.
Nástavba vozidla
Nástavba je sedmiroletová – obsahuje 7 velkých úložných skříní po obvodu cisterny.
Jednotlivé schrány jsou vybaveny tematicky:
• Levá přední – Elektro
Najdeme vše spjaté s elektřinou a napájené elektřinou, čili elektrocentrála, světelný
osvětlovací systém, elektronářadí, vysavač na vodu, či kalovku.
• Levá prostřední – První pomoc
Zde nalezneme zdravotní výbavu, dlahy, army sked nosítka, či kout pro dezinfekci
a očistu. K dispozici je tak např. tlaková voda, vzduchová pistole, bezkontaktní mýdlo,
či koš na ubrousky a rukavice.
• Levá zadní – Oheň 1
Schráň je osazena prostředky od rozdělovače dále k ohni. Veškeré typy proudnic,
útočné hadice, otvírače, hasicí přístroje apod.
• Zadní – Čerpadla
Zadní strana je věnována hlavnímu čerpadlu a plovoucímu. Oproti standardu je zde
umístěno vytyčování místa zásahu, které u nás provádí strojník. Dále možnost ovládat
opět radiostanici či terminál. Zadní dveře chrání svým vyklopením proti dešti, zároveň
je zde integrovaná roleta pro obsluhu při nemožnosti výklopu.
15
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• Pravé zadní – Oheň 2
Vše nutné pro vytvoření přívodního, či dopravního vedení. Jeden hadicový koš vždy
trvale připojen na výtokové hrdlo, s možností bočního rychlého vložení/vyjmutí. Vodu
z vysokotlaku a hrdla pomáhá odstranit odtokový žlab. Rozdělením výbavy se hasiči
netlačí u jedné skříně a věci mají na „své“ straně při vystupování.
• Pravá prostřední – Agregáty
Skříň je věnována veškerým motorovým agregátům, včetně kanystrů. Vrchní přepravky pak slouží pro saze v komíně, hmyz, či základní sorbenty.
• Pravá přední – Vyprošťovací
Dle názvu zde objevíme zvedací vaky, podkladní klíny, nářadí, či příslušenství k tažnému navijáku. Naviják je odnímatelný do rolety a bude využíván spíše při poryvech větru.
Samotné uchycení na vozidle je možné dle potřeby vpřed či vzad. Dále je část prostoru
věnována hliníkové přepravní bedně
na znečištěnou výbavu u zásahu –
hadice, nářadí. K dispozici je i přepravní vozík.
Střecha nástavby je standardní,
opatřena souběžnou a příčnou hliníkovou bednou. Najdeme zde ženijní
nářadí, savice, či větší zásobu sorbentů. Na střeše je umístěn rovněž
nastavovací žebřík, či přejezdové
můstky.
Cisterna je na svém boku vybavena stavoznakem vody. LED
pásky zabezpečují vnitřní nástavbu i vnější okolí vozu. Vzadu se
nachází pracovní světlomety.
Je na místě poděkovat všem zainteresovaným, kteří pomohli svou aktivitou ve
kterémkoliv stádiu realizace k zdárnému průběhu celé akce. Členům jednotky za
jejich připomínky, ministerstvu i obci za financování.

Ing. David Lange, hasiči Obce Ludgeřovice
16
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Výroční členská schůze Klubu důchodců Vrablovec
Na schůzi, která se konala 18. ledna
ve Společenském domě na Vrablovci
přišli hosté z Ludgeřovic, a to starosta
Mgr. Daniel Havlík a místostarostka
Ing. Alena Janošová, z Hlučína starosta Mgr. Pavel Paschek, místostarostka Blanka Kotrlová a koordinátorka
komunitního plánování Hlučínska
Ing. Tereza Šimánková a předsedkyně Spolku hasičů Vrablovec p. Marie Blokešová. Všichni hosté všechny
účastníky schůze pozdravili, ocenili
vysokou aktivitu klubu důchodců, jeho
spolupráci s ostatními kluby v okolních
obcích. Také to, že jsou schopni vlastními silami bavit nejen sami sebe. Oba přítomní starostové slíbili i letos podpořit činnost klubu z prostředků svých obcí i finančně.
Zprávu o činnosti klubu za rok 2016 přednesla předsedkyně klubu p. Eva Vojevodová.
Klub má 59 členů, v minulém roce pořádal pro ně 21 akcí včetně zájezdů a výletů za kulturou, památkami a do přírody. Několikrát členové klubu vystupovali na akcích okolních
klubů. Předsedkyně poděkovala starostům za podporu v činnosti klubu.
Po projednání a schválení všech dokumentů, které na výroční schůzi patří, tato skončila.
Začala volná zábava, servírovala se připravená večeře, zpívalo se, hrálo, povídalo. Byl to
příjemný podvečer.

Výroční členská schůze Klubu důchodců Ludgeřovice
Na schůzi, která se konala 18. ledna v sále Obecního domu, bylo přítomno 121 členů
klubu z celkového počtu 141. Přišli je pozdravit starosta obce Mgr. Daniel Havlík a místostarostka Ing. Alena Janošová.
Starosta ve svém krátkém vystoupení ocenil bohatou činnost klubu,
přátelskou atmosféru v něm a slíbil
podporu ze strany obce.
Schůzi řídila členka výboru
p. Anežka Robenková, ostatní členové výboru pak postupně přednesli všechny zprávy za
rok 2016, které jsou pro výroční
schůzi předepsány, všechny byly
schváleny resp. vzaty na vědomí.
Ze zpráv vyplývá, že výbor klubu zorganizoval pro členy každý
měsíc nejméně jednu akci, jako
17
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setkání v klubu, večírky, vítání jara, oslavu svátku matek, vystoupení ochotnického
divadla, akci „jubilanti“, „Mikuláš“, také výlety, vycházky do okolí, bowlingový turnaj,
účast na akcích okolních klubů, atd. Činnost prostě byla bohatá a účast členů na nich
dobrá.
Vzhledem k tomu, že 2 členové výboru a to předseda p. Jan Stanovský a členka p.
Miluše Stanovská ze zdravotních a rodinných důvodů již nemohou pokračovat v práci
ve výboru, byla proto provedena doplňující volba nových členů výboru. Také byla pro
rok 2017 schválena výše ročního příspěvku člena klubu a to 200 Kč.
V letošním roce klub oslaví 20 let svého založení, výbor připravuje plán akcí k tomuto výročí. Po ukončení schůze začalo vystoupení folklorního souboru „Palkovská
chasa“ z Palkovic u Frýdku-Místku. Bylo o lidové zábavě v období od začátku adventu
do Tří králů. Bylo to hezké vystoupení, moc se líbilo. Pak pokračovala volná zábava,
podávala se večeře, byla pohoda.
AV.

ZAJÍMAVOSTI
Na Vrablovci se bruslí
Letos je zatím na bruslení správná
zima, a tak se na Vrablovci na ploše oploceného hřiště s betonovým povrchem
u Hostince na Vrablovci opět bruslí.
Potřebnou vodu v hasičské cisterně přiváželi a na plochu ji rozstříkali ludgeřovičtí dobrovolní hasiči. Zatím to vypadá,
že mrazy vydrží a tak budou mít kluci
a holky příležitost si zopakovat bruslařské umění a případně si zahrát hokej, že
je to vytrhne od sezení u televize, počítače, mobilu a na čerstvém vzduchu si
řádně procvičí tělo.

Foto ze 7. 1. 2017

Statistické údaje za r. 2016
Evidence obyvatel – Ludgeřovice
Přistěhovaní
Přestěhovaní v obci
Narozené děti
Odstěhovaní
Zemřelí
Počet občanů ČR k 1. 1. 2017

161
35
61
108
42
4856
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Matriční události
(matrika Ludgeřovice je matričním obvodem pro obce Ludgeřovice, Markvartovice a Šilheřovice)
Celý matriční obvod
Ludgeřovice
Narození	  1	  1
Manželství
44
24
Úmrtí
31
17
Jména dětí narozených v r. 2016
Adam, Alex, Antonín, Daniel (3), Dominik, Filip (3), Hynek, Jan, Jakub (3), Jáchym (2),
Jonáš, Kryštof, Libor, Marek, Martin, Matyáš, Maxmilián, Milan, Oliver (2), Ondřej, Petr,
Robin, Samuel, Štěpán, Tadeáš, Tobias, Václav
Agáta, Alice, Amálie, Eliška (4), Ella Patricie, Ellie, Ellen, Gabriela, Gita, Klára, Lilien
(2), Marie, Nela, Nikola, Sára, Táňa, Tereza (2), Terezie, Theodora, Viktorie, Zuzana.

Za počasím ve 2. pololetí r. 2016
Červenec
První dekáda byla
správně letní. Většinou
bylo polojasno, odpolední teploty 3 x dosáhly +30 ºC, v ostatní dny
+21 až +25 ºC, v noci
pak v intervalu +10 až
+17 ºC. Ve druhé dekádě bylo slunce mnohem
méně, jen dva dny byly
polojasné. Sedm dnů
bylo s deštěm nebo přeháňkami, jedenáctého
byly bouřky se silným
větrem a i s kroupami, které na zahradách
dost poničily ovoce.
První tři dny se ještě
odpolední teploty držely nad +25 ºC, v dalších dnech byly těsně nad +20 ºC. Noční
teploty byly kolem +15 ºC. Třetí dekáda se vrátila ke slunečnému letnímu počasí. Jasno
nebo polojasno bylo 7 dnů. 3 x poměrně vydatně pršelo. 26. v podvečer byl silný hodinu trvající liják, který po dlouhé době zcela zaplnil koryto potoka, voda zatekla do
několika zahrad a sklepů. Po celou dekádu byly odpolední teploty kolem +25 ºC, noční
těsně nad +15 ºC.
19
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Srpen

Byl mnohem chladnější než srpen 2015, odpolední teploty jen
jednou dosáhly +30 ºC, 4 x dosáhly +25 ºC, jinak byly těsně nad
+20 ºC. Noční teploty byly 4 x pod
+10 ºC, 8 x přes +15 ºC, jen jednou
bylo +21 ºC. 15 dnů bylo jasných
nebo polojasných. Pršelo po tři dny.
29. odpoledne byla dvaceti minutová průtrž mračen. Třikrát byly slabé
přeháňky.

Září
Byl to teplý, suchý
a slunečný měsíc. Odpolední teploty ještě
byly 10 x nad +25 ºC,
9 x 20 až 24 ºC, nikdy
neklesly pod +15 ºC.
Ranní teploty byly
20 x nad +10 ºC, nikdy
neklesly pod +5 ºC.
19 dnů bylo jasných
nebo polojasných, nepršelo, jen po tři dny
byly slabé přeháňky.
Říjen

Byl to chladný, mokrý měsíc bez slunce. Byl to
drsný přechod od teplého
a slunečného léta k nevlídnému podzimu. Jen dva dny
byly polojasné, dvacet dnů
bylo zatažených, šest dnů
propršelo, osm dnů bylo
přeháňkových. Ranní mrazíky nebyly, k nule se teplota přiblížila 2 x, 17 x byla
do +5 ºC, jen 3 x dosáhla
+10 ºC. Odpolední teploty
byly 16 x pod +10 ºC, jen
v prvních dvou dnech měsíce se přiblížily k +20 ºC.
20
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Listopad
V listopadu pokračovalo říjnové nevlídné studené
a temné počasí bez sluníčka.
Dál se ochladilo a bylo 11
ranních mrazíků, první 4. 11.
Byly v rozmezí -1 až -4 ºC,
v poslední den měsíce mráz
vydržel celý den, odpoledne
bylo -1 ºC. V ostatních dnech
byly ranní teploty většinou do
+5 ºC, 8 x mírně překročily
+5 ºC, z toho 2 x se přiblížily
k +10 ºC. Odpolední teploty
se 3 x přiblížily k +15 ºC, 6 x
k +10 ºC, 16 x byly do +5 ºC.
Jasné a polojasné dny byly
celkem 4. Po 5 dnů byly slabé přeháňky deště, někdy se v nich objevily i sněhové vločky, sníh
nikdy nevytvořil ani centimetrovou vrstvu. Více pršelo 2 x a to v posledním týdnu měsíce.
Řada dní byla hodně větrných, vítr se 2 x silou blížil k vichřici.
Prosinec

Ranní teploty byly jen 8 x
mírně nad nulou do +5 ºC,
v ostatních dnech byl ráno
mráz od -1 do -8 ºC. 8 x byl
mráz celodenní, jinak byly
odpolední teploty do +5 ºC,
jednou bylo +8 ºC. Jasných
nebo polojasných dnů bylo
8. 1. 12. byly sněhové přeháňky, napadlo 5 cm sněhu, byla to první sněhová
pokrývka zimy. Pršelo jen
jednou a to 12. 12. Jinak
to byl suchý a hodně větrný
měsíc.

Celkově
Druhá polovina roku 2016 byla ve srovnání s minulými dvěma roky výrazně chladnější a ve 4. čtvrtletí mnohem nevlídnější, jako by se počasí chystalo na mnohem tvrdší
zimu, než na jakou jsme byli v posledních pěti letech zvyklí. Na druhé straně bylo výrazně víc vláhy než v minulém roce, nastřádaný vláhový deficit z minulých let se však
zdaleka nevyrovnal.
AV.
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Kronika roku 1977
Rok 1977 byl v Československu ve znamení rostoucích protestů proti politice KSČ
a vlády republiky. Hned 1. ledna vznikl významný dokument Charta 77 vytvořený
opoziční iniciativou, k níž patřil i Václav Havel. Dokument poukazoval na porušování
lidských a občanských práv, i když se k jejich dodržování Československo zavázalo
v roce 1975 v závěrečném dokumentu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
I když dokument Charta 77 znalo jen několik desítek lidí, kteří ji podpořili svým podpisem, reakce režimu byla neuvěřitelně rychlá, nervózní a tvrdá. Už 12. ledna vyšel
v Rudém právu článek „Ztroskotanci a samozvanci“, který signatáře Charty označil
za největší nepřátele republiky. KSČ svolala 28. ledna do Národního divadla všechny
významné umělce, kterým byl přednesen nechvalně známý projev Jiřiny Švorcové,
který Chartu a její signatáře odsoudil neuvěřitelně hrubým způsobem. Prezenční listinu shromáždění pak KSČ vydávala za souhlas umělců s politikou „Strany a vlády“
a za odsouzení Charty a chartistů. Začalo jejich pronásledování a zatýkání. 13. března
zemřel na následky krutých výslechů STB významný filosof Jan Patočka, signatář
Charty 77. 27. června papež jmenoval kardinálem pražského biskupa Františka Tomáška. 20. října spadl u bratislavského letiště vrtulník, zahynula v něm také manželka tehdejšího prezidenta Gustava Husáka Viera Husáková. 1. prosince na jednání
ÚV KSČ se poprvé mluvilo o rostoucích ekonomických problémech Československa.
10. prosince měl premiéru dvanáctidílný televizní seriál „Žena za pultem“. 27. května
se na Kanárských ostrovech, konkrétně na ostrově Tenerife, přímo na letišti, srazila
dvě největší dopravní letadla té doby. Zahynulo 583 lidí. Je to dosud největší neštěstí
v letecké dopravě.
Zde je šikmým písmem doslovný opis kroniky obce Ludgeřovice za rok 1977 s několika komentáři kolmým písmem:
Ve všech místech naší vlasti a taky v naší obci probíhaly v roce 1977 oslavy 60. výročí
VŘSR. K tomuto významnému výročí byly uzavírány závazky kolektivy společenských organizací i jednotlivci. Celoobecní závazek byl uzavřen na počest těchto významných oslav.
Úspěšné události byly ve světovém měřítku zastiňovány některými jevy negativními. Patří mezi ně nepřátelské kampaně proti socialistickým zemím, nevyjasněné otázky středního
východu, postavení vedoucích představitelů Číny, ale hlavně připravovaná výroba neutronové bomby. Všechny události ve světě byly pečlivě sledovány občany naší obce, byly diskutovány
při veřejných akcích, ale i mezi občany samotnými. Nevšední zájem projevovali občané nejen
o politickou situaci ve světě, ale zajímali se o dění v našem státě, o události v naší obci.
Stranická organizace KSČ vycházela ve své činnosti z problémů místa působnosti. Projednávala především úkoly, které souvisely s realizací volebního programu NF. Byly to úkoly na
úseku práce s mládeží, činnost společenských organizací, pomoc státnímu statku při špičkových
pracích a činnost stranických skupin. Po odstoupení s. Josefa Hrdiny z funkce předsedy organizace zastával tuto funkci s. Jaromír Vondrů, ředitel ZDŠ. Výbor organizace řídil hlavní
oslavy květnových dnů a oslavy na počest významných výročí v průběhu roku.
Volební program je významným dokumentem, jehož prostřednictvím je uskutečňován rozvoj naší obce. Akce volebního programu roku 1977 představovaly mnohamilionovou hodnotu
a celkový rozsah výstavby byl mnohem vyšší, než tomu bylo v minulém období. Z rozboru
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hospodaření MNV je zřejmé, že nebyl splněn plánovaný příjem z důvodu neplnění v oblasti
výkupu pozemků pro výstavbu rodinných domků a v nižších příjmech za stravné v našich
školních jídelnách. Plánovaný příjem činil 4 125 200 Kčs, skutečnost 3 692 300 Kčs. Z přehledu výdajů MNV vyplývá, že plán výdajových položek nebyl rovněž vyčerpán. Je to zřejmé
z toho, že na plán 4 135 200 Kčs bylo vyčerpáno 3 670 400 Kčs. Nižší čerpání rozpočtových
výdajů bylo způsobeno především nezahájením výstavby družiny a jídelny a též vybaveností
ve výstavbě rodinných domků.
Zájem veřejnosti byl upřen především na výstavbu obce, na stavební práce stavěné svépomocí a na všechny stavby, které zlepšují vzhled naší obce nebo slouží k vylepšení životního
prostředí. Z těchto akcí je třeba vyjmenovat:
– stavbu hydroglobu u Lípové cesty, která byla ukončena a bude sloužit k lepšímu zásobování
občanů pitnou vodou v dolní části obce,
– bylo dokončeno rozšíření hřbitova včetně oplocení,
– stavba zdravotního střediska pokračovala podle plánu, byly dokončeny instalační práce
a započato s vnitřními omítkami v budově,
– rekonstrukce budovy MNV byla zahájena výměnou oken, dveří a částečnou vnitřní přestavbou,
– byly zpevněny místní komunikace Hraniční, K vršku a v sídlišti „u rybníků“ byla položena
hlavní kanalizační trasa a započato s úpravou vozovek, byla dokončena výstavba 24 bytových jednotek u státního statku, kterou během 1 roku postavili pracovníci Pozemních
staveb pro členy bytového družstva z naší obce,
– havarijní stav budovy II. mateřské školky nedovoloval používání matateřské školy a z toho
důvodu byla mateřská škola přemístěna do rodinného domku čp. 671, převedeného do správy státu po odchodu vlastníka Dr. Laňky ilegálně do NSR,
– úpravou vozovek podél místního potoka v úseku pod kostelem byly částečně odstraněny
škody způsobené povodní v létě roku 1977.
Výstavbou těchto zařízení a modernizací vybavení škol a ostatních zařízení spravovaných
MNV se opět zvýšila celková hodnota majetku spravovaného MNV. Podle inventarizace činí
hodnota tohoto majetku k 31. 12. 1977 20 798 000 Kčs.
Po odchodu pekaře Kučery do důchodu byla uzavřena provozovna pekárna, a tak pečení
požadovaného chleba a pečiva zajišťovala jen jedna pekárna s vedoucím Bernardem Kolibačem. O pečivo a chléb byl stále velký zájem v obci, ale i v okolí.
V další provozovně MNV v hostinci na Vrablovci se opět zvýšily celkové tržby. Největší
zájem projevovali občané o možnost konání svatebních hostin, pořádaly se zde různá setkání
při výročí narozenin, výročích opuštění školy, ale také veřejné akce společenských organizací,
neboť v samotné obci nejsou podobné místnosti, které by mohly takový provoz zajistit.
Nově byla v Drobných provozovnách zřízena stavební údržba, především proto, že stavební organizace nemohly zajistit požadovanou opravu a údržbu veřejných budov. Celkový
zisk provozoven ve výši 181 tisíc Kčs sloužil k rozšíření provozoven a k úpravám budov
sloužících tomuto zařízení MNV.
Rok 1977 je prvním rokem nového volebního období. Orgány MNV zvolené ve volbách
v roce 1976 pracovaly beze změn. Komise se scházely k jednání pravidelně jednou v měsíci, rada MNV konala schůze každé 3 týdny. Plenární zasedání projednala v průběhu roku
finanční hospodaření, úsek ochrany veřejného pořádku, úsek zdravotní, školství a kultury,
zabývalo se prací s mládeží a úsekem obchodu. Zvýšený zájem o práci MNV se projevil dob23
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rou účastí poslanců a členů komisí na zasedáních, věcnou diskusí a dobrými náměty k zlepšení
práce MNV. Rovněž zvýšená účast občanů na schůzích MNV je příslibem k zlepšení organizátorské práce MNV.
Veřejné schůze s občany se konaly na jaře a na podzim vždy na čtyřech místech. Občané
kriticky poukazovali na nedostatky, které v obci jsou, a které je třeba vyřešit. Měli zájem
o stavby v akci „Z“, ale především o zlepšování prostředí, ve kterém bydlí.
Vžilo se již pořádání tak zvaných Hovorů s mládeží, na kterých jsou mladí lidé seznamováni s celkovým děním v naší obci. Byla zvolena přitažlivější forma besed s přednáškami
právníků a odborných lékařů. Takové hovory proběhly na jaře a na podzim za organizátorské
pomoci ZO SSM.
Směny Národní fronty, které jsou pravidelně organizovány v jarních a podzimních měsících, slouží k úpravám prostranství, chodníků a cest, k úpravám zelených pásů podél hlavní
silnice, přispěly k splnění celo obecního závazku.
V roce 1977 bylo místními občany odpracováno 42 838 brigádnických hodin. Celková hodnota představuje částku 5 153 tisíce Kčs. Představitelé obce mohli na slavnostním shromáždění na ONV oznámit dne 7. 11. splnění celoročního závazku obce na rok 1977.
Slavnostní shromáždění se konala v průběhu roku u všech významných výročí. Opravdovým svátkem se stávají prvomájové oslavy. Občané žijí tímto svátkem již od ranních hodin.
V prvomájovém průvodu jsme se setkali se staršími občany, ale i s matkami s kočárky, celé
rodiny šly v májovém průvodu. Radostná nálada byla i na místě manifestace na hřišti u dvora, kde po oficiální části vystupovala známá zpěvačka Marie Rottrová se svou skupinou.
Celková účast 5 130 občanů to nejlépe dokazuje.
Také lampionový průvod pořádaný k výročí osvobození obce byl dobře navštívenou akcí
roku. Na slavnostním zasedání MNV dne 8. 5. byli za dlouholetou veřejnou práci vyznamenáni: ZO Svazarm, Alois Lange, Vlasta Budirská, Renata Lukášová.
Velmi zdařilou akci uspořádal ZO Svazarm. Bylo to setkání členů Svazarmu, zástupců
veřejných složek a občanů se sovětskými turisty. Zábavný večer se konal v kulturním domě na
Vrablovci, byl zpestřen vystoupením místního hudebního souboru a v radostném přátelském
ovzduší vyzněl celý večer k spokojenosti všech přítomných.
V rámci Mezinárodního dne dětí pořádaly školy sportovní odpoledne na hřišti u dvora. Se
svými pořady se vystřídaly děti mateřských škol i žáci obou ZDŠ.
Oslavy 60. výročí VŘSR se konaly v sále Společenského domu. Na těchto oslavách byla
dlouholetým funkcionářům strany předána uznání VO KSČ. Obdrželi je: Cetnarovský E.,
Florek Frant., Grucman Frant., Hrdina Josef, Janík Jan, Peikert Frant., Pudich Alois, Sládek Alois, Važík Bedřich, Vlk Josef.
Hlavní oslavy Mezinárodního dne žen pořádal Svaz žen. Při té příležitosti navštívily
členky svazu starší občanky, předaly jim kytičky a upomínkové dary. Dlouholeté funkcionářky
a zasloužilé pracovnice byly přijaty v rámci MDŽ představiteli obce na MNV.
První měsíce roku sloužily jako vždy plesové sezoně. Plesy pořádaly všechny společenské
organizace, některé s větším, jiné s menším úspěchem. Dobře navštívené plesy měly ženy,
požárníci, zahrádkáři. Především pro mládež byly celý rok organizovány taneční zábavy
v sále Společenského domu. Nedobrou zprávou byly časté výtržnosti, rvačky, některé zábavy
musely být předčasně ukončeny. Nepomohlo ani opatření MNV k přechodnému zákazu pořádání tanečních zábav. Po povolení zábav výtržnosti pokračovaly a některé z nich končily
před soudem.
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Všechny kulturní a zábavné akce koordinoval Společenský klub pod vedením s. Josefa Vlka.
Pečoval o jediný sál v obci ve Společenském domě, ale též o klubovny a schůzovací místnosti
v tomto objektu.
Z důvodu rekonstrukce budovy MNV i prostorů místní knihovny byla knihovna v posledních měsících roku uzavřena. Knihy se půjčovaly jen v pobočkách mimo hlavní budovu. Došlo
tím k snížení celkového počtu výpůjček i k snížení počtu čtenářů. V roce 1977 si občané vypůjčili 22 276 knih. Knihovnu navštěvovalo 578 čtenářů. Kulturní vystoupení u veřejných akcí
zajišťoval soubor Krakatit pod vedením s. Bakešové. Jejich vystoupení měla dobrou úroveň.
Po dlouholetém neplnění plánu návštěvnosti v kině byl rok 1977 úspěšný nejen, pokud
jde o celkové tržby, ale zvýšila se celková návštěvnost. Částečně se zlepšil vzhled budovy
a vnitřních prostorů kina. V roce 1977 navštívilo kino 10 721 diváků, což je o 4 % více než
v minulém roce.
Poprvé se naše obec přihlásila do soutěže měst a obcí okresu Opava. Družstvo složené
z mladých občanů soutěžilo v prvním kole s Hlučínem. V dalším kole bylo vyřazeno družstvem z Březové, ale i tak byl první vstup do soutěže úspěšný.
Významným pomocníkem v práci MNV se staly občanské výbory zvolené občany na veřejných schůzích. Bylo vytvořeno pět desetičlenných občanských výborů podle území volebních
obvodů ONV. Předsedy byli zvoleni: v OV 1 Konečný Miroslav, v OV 2 Konečný Josef, v OV
3 Preissner Verner, v OV 4 Harazim František, v OV 5 Bednařík Jaromír.
Koordinátorem všech veřejných akcí v činnosti společenských organizací byl místní výbor
NF, v jehož čele působil s. Jaromír Vondrů, ředitel ZDŠ. Projednával organizaci všech hlavních veřejných akcí, které byly v průběhu roku pořádány.
Veřejný život v obci je nemyslitelný bez společenských organizací, které nesly hlavní tíhu
při organizaci veřejných akcí. Organizace Svazarmu, jedna z nejsilnějších organizací v obci,
zaměřovala svou činnost na branné soutěže, výcvik branců pro naši obec a sousední Markvartovice a Šilheřovice. Pohár rady MNV v branné soutěži vyhrálo družstvo Tělovýchovné
jednoty.
Tělovýchovná jednota měla aktivní družstva kopané, ledního hokeje a stolního tenisu.
V roce 1977 se družstva umístila v soutěžích následovně:
oddíl ledního hokeje – 5. místo v krajském přeboru II. tř.
oddíl stolního tenisu – 10. místo v krajském přeboru II. tř.
oddíl kopané – 3. místo městského přeboru.
Zápasy kopané se hrály na hřišti u státního statku, kde bylo rovněž kluziště. Pro nepříznivé počasí v zimním období hrála družstva ledního hokeje svá utkání v Opavě nebo Ostravě. Oddíl stolního tenisu hrál svá utkání v respiriu ZDŠ. Předsedu TJ zastával s. Mušálek
Osvald.
Požární ochrana měla svou organizaci v Ludgeřovicích i na Vrablovci. Obě požární
družstva dosáhla dobrých výsledků v okresních soutěžích požárních družstev. Požární auta
obou sborů se stala nepojízdnými a byla vyřazena. Jako cvičiště pro pořádání vlastních akcí
používali požárníci parčíku lípové cesty. Předsedou organizace byl zvolen s. Alois Lange, na
Vrablovci se stal předsedou s. Evald Jurček.
Také organizace ČČK v Ludgeřovicích a na Vrablovci se úspěšně podílely na veřejném
životě. Pořádaly přednášky pro své členy i občany. Hlavní pozornost věnovaly dobrovolnému
dárcovství krve. Je jejich zásluhou, že v roce 1977 darovalo bezplatně krev 67 občanů.
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Svaz zahrádkářů pořádal zájezdy na ovocnářské výstavy a také o jejich přednášky o ovocnářství a zelinářství byl značný zájem. V moštárně u státního statku si nechali občané naší
obce zpracovat 2 821 kg ovoce.
Svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva uspořádal na svém výstavišti u nádraží výstavu králíků, holubů a drůbeže, kterou navštívili i občané dalekých obcí. Bylo zde
vystaveno 290 ks domácích zvířat.
Členky Svazu žen navštěvovaly ženy při významných životních jubilejích, organizovaly
vlastní zábavné akce a především se zúčastňovaly hlavních akcí pořádaných v obci.
Svaz invalidů věnoval největší pozornost zájmové lidové tvořivosti. Uspořádal výstavku
ozdobných předmětů vyrobených členy organizace.
SSM se věnoval pořádání zábavných tanečních večerů pro mladé lidi v obci. Ostatní činnost nebyla taková, jakou by měla tato organizace vyvíjet.
Zvýšená činnost Sboru pro občanské záležitosti si vyžádala i zvýšený počet členů. Byly
utvořeny skupiny, které pečovaly o důstojný svatební obřad, návštěvu jubilantů, smuteční
obřady. V průběhu roku uzavřelo v obřadní síni MNV občanský sňatek 55 novomanželských
dvojic. Vítání dětí se zúčastňovali i příbuzní. Do pamětní knihy bylo zapsáno 56 dětí. Matkám byly u těchto akcí předávány květiny, písemná blahopřání a upomínkové dárky. Předání
občanských průkazů žákům ZDŠ se uskutečnilo slavnostním způsobem v obřadní síni MNV
za účasti zástupců MNV, VB a školy. Členové sboru navštěvovali občany, kteří se dožili
70., 80., 85. narozenin a vyššího věku a blahopřáli jubilantům v jejich bytech. Nejstarší
občanka naší obce p. Hudečková Magda se dožila 92 let. Většina pohřebních obřadů se odbyla
v smuteční síni u hřbitova. Na hřbitově byli pochováváni občané z naší obce, z Markvartovic
a Petřkovic. V roce 1977 bylo zde pochováno 78 zemřelých. Narodilo se 66 dětí. Vojenskou
službu nastoupilo 36 branců. K 31. 12. 1977 bydlelo v naší obci 4 774 občanů.
Jen velmi nízkou výměru pozemků obhospodařovali občané. Převážnou část měl v užívání Státní statek se sídlem v Markvartovicích. Ten prováděl na orné půdě a loukách meliorační
práce na všech honech v naší obci. Sčítání hospodářského zvířectva ke dni 1. 7. 1977 ukazuje,
že stále klesá jejich počet chovaný drobnými uživateli půdy a bezzemky. K tomu dni chovali
občané 3 796 ks drůbeže a 71 ovcí. Za odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu byly
předepisovány vysoké odvody. Výstavba rodinných domků se tak soustřeďovala do zastavěné
části obce. V roce 1977 bylo postaveno 11 rodinných domků a v 13 případech byly byty získány
přestavbou domů. K 31. 12. bylo v naší obci 1 175 popisných čísel.
V roce 1977 byla obec postižena povodní, jednou z největších za poslední období. Voda
z potoka se dostala mimo břehy. Byly zatopeny rodinné domky podél místního potoka, nejvíce
v úseku od Markvartovic ke kostelu. Voda se dostala občanům do kuchyní, obytných místností,
zničila zahrady, studny, zatopila sklepy. Požární sbory naší obce a hlavně požárníci z Hati
vydatně pomohly k záchraně majetku občanů.
Ludgeřovičtí i Vrablovečtí hasiči museli být nešťastní, bez aut nemohli sami rychle
a efektivně zasahovat.
Poškozeny byly rovněž cesty, které navazují na cestu „Na návsi“. Byla připravena místa
pro případnou evakuaci občanů, na MNV zasedala protipovodňová komise. Hlídky byly
ustaveny u rybníků na jižní straně obce, neboť hrozilo nebezpečí protržení hrází rybníků
a mohlo dojít k zatopení domků v sousední obci. Deště neustávaly až do podzimních měsíců,
i když k dalšímu ohrožení obce již nedošlo.
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Někdy ve druhé polovině sedmdesátých let 20. století došlo v obci k pojmenování
ulic a očíslování domů orientačními čísly. Bylo to tehdy už nezbytné, protože číslování
domů čísly popisnými z 20. let 20. století se stalo pro orientaci v obci nedostatečné,
jelikož většina domů už byla z pozdější doby a ty byly číslovány v pořadí podle data
dokončení, nikoliv podle polohy v obci. Je však zvláštní, že se o pojmenování ulic
a o očíslování domů čísly orientačními v kronice té doby vůbec nepíše.

Společenské organizace a některá zařízení vedou své vlastní kroniky. Z toho důvodu nejsou podrobně uváděny údaje o jejich činnosti. Z přehledu je zřejmé, že rok 1977 byl úspěšný
v činnosti MNV, společenských organizací i zařízení MNV. Podařilo se zajistit další zvelebení obce a získat občany pro veřejně prospěšnou práci a to je také jeden z hlavních úkolů
volebního programu NF na toto období.
V Ludgeřovicích dne 5. 6. 1978

Josef Baránek, kronikář

Je to poslední doslovný opis obecní kroniky publikovaný v Ludgeřovickém zpravodaji. Důvodem je, že od roku 1978 začal kronikář psát kroniku výrazně podrobněji
(pravděpodobně podle požadavku tehdy nové předsedkyně MNV Ing. Korbové). Opis
by tak každý měsíc zaplnil nejméně celý Zpravodaj a přitom skutečných informací
o dění v obci v nich není o moc víc než v letech předcházejících, výrazně však přibylo
strašných dobových frází, popisu oslav různých výročí atd., jejichž rozsah už tak byl
i v dosud otištěných doslovných opisech kroniky pro současníky až nepochopitelný,
komunistické časy však takové byly. V dalších měsících proto zkusím každý měsíc vybrat jen ty části zápisů v kronice, které byly v příslušném roce, počínaje 1978, pro dění
v obci významné a podstatné.
AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – leden 2017
Gertruda Lesňáková
Hildegarda Hajná
Paulína Šimarová
Elfrída Urbánková
Marta Lišková
Lidie Ossová
Jiří Kaprálek
Alžběta Bunčková
Jan Blachut

95 let
94 let
91 let
90 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
27

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

2 / 2017

Tříkrálová sbírka 2017
Tato tradiční akce
byla letos poznamenána
silnými mrazy. Koledníkům byla veliká zima
a rodiče či prarodiče,
kteří je doprovázeli,
měli obavy o jejich zdraví, a tak je pobízeli ke
spěchu. Na dveře vždy
křídou rychle napsali
známé K+M+B, zazpívali „My tři králové jdeme
k Vám…“ a šli o dům dál.
Lidé v domě, zejména ti
starší, ani nestačili otevřít dveře a vzít do ruky
nachystané peníze a sladkosti pro koledníky, kteří už byli pryč. Vím o řadě takových
případů. I přesto byl výsledek sbírky v naší obci opět rekordní a činil 143 162 Kč. Víc
měli v obvodu Charity Hlučín jen v Kravařích a v Hlučíně. 65 % vybraných peněz bude
pro činnost Charity Hlučín, 35 % pak na pro další dobročinné akce.

AV., foto AV. a Jarmila Fussová
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Informace ke splaškové kanalizaci
Vážení občané,
v únoru tohoto roku uplynou již 2 roky od kolaudace a uvedení splaškové kanalizace do provozu.
Za tuto dobu se připojilo již 1 150 nemovitostí, zbylých zhruba 150 objektů musí jejich vlastníci ke
kanalizaci ještě připojit.
Jelikož termín pro připojení již uplynul dne 30. 4. 2016, mohou být dosud nepřipojené nemovitosti kontrolovány vodoprávním orgánem a jejich vlastníci vyzváni k doložení, jakým způsobem
likvidují odpadní vody, což se již v loňském roce několikrát stalo.
Vlastníkem i provozovatelem splaškové kanalizace je Obec Ludgeřovice. Jejím úkolem je určit
a vybírat stočné, přičemž pro rok 2017 bylo stanoveno ve výši 35,00 Kč/m3 včetně DPH. Tato cena
bude zohledněna ve fakturačním období od března 2017, tzn. v nadcházející fakturaci za období
prosinec 2016 až únor 2017 bude použita stále stará cena 33,93 Kč/m3.
Fakturaci stočného provádí obec Ludgeřovice čtvrtletně, vždy v polovině 3., 6., 9. a 12. měsíce.
Fakturu naleznete tedy ve vašich poštovních schránkách vždy v těchto měsících bez ohledu na
fakturační období vodáren. Platbu stočného lze provést bezhotovostním bankovním převodem, na
pokladně obecního úřadu či složenkou, vždy do 15 dnů od vystavení (tento údaj naleznete v každé
faktuře).
Od března tohoto roku bude možné zasílání faktur elektronicky. Věřím, že této novinky mnozí
z Vás využijí. Zájemci nechť zašlou své jméno, příjmení a e-mail, na který chtějí faktury dostávat na
e-mail Ing. Matouškové – matouskova@ludgerovice.cz nebo je oznámí osobně na obecním úřadě,
kancelář č. 15, 3. patro.
Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění,
mají vlastníci nemovitosti možnost vyjmout ze zpoplatnění množství vody, které prokazatelně
není odváděno splaškovou kanalizací a tento stav je větší než 30 m3/rok. Jedná se tedy o vodu, která
je použita např. na zalévání či napouštění bazénu, a není odváděna zpět do splaškové kanalizace.
Tato voda musí být rovněž měřena, a to podružným vodoměrem, který si odběratel nainstaluje
na vlastní náklady, vodoměr musí být certifikovaný, cejchovaný a zaplombovaný. Odběratel je povinný každých 6 let doložit nový certifikát. Tento certifikát bude rovněž předložen na kontrole, bezprostředně po instalaci podružného vodoměru na odběrném místě, zaměstnanci Obecního úřadu.
Odečet stavu podružného vodoměru bude proveden vždy jedenkrát ročně, a to v měsíci listopadu, případně prosinci. V následné (prosincové) fakturaci Vám bude zjištěný stav (pokud překročí
30 m3) od faktury odečten a případný přeplatek vrácen. Přeplatek je možno vyplatit v hotovosti na
pokladně Obecního úřadu či zaslat zpět bankovním převodem.
Dále bych Vás ráda informovala, že nemovitosti, které jejich vlastníci připojili do 31. 12. 2015,
si mohou stále požádat o jednorázový finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč. Těchto nevyplacených
darů je nyní přibližně 100 a příjem žádostí i jejich vyplácení bude ukončeno 31. 3. 2017, poté nebude na žádosti brán zřetel.
Ing. Žaneta Matoušková
technik pro správu kanalizačních sítí obce

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
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cenu stočného s účinností od
prvního odečtu provedeného v r. 2017
Stočné v Kč/m3

Cena bez DPH

Cena s DPH

30,44

35,00
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce

Obec Ludgeřovice nabízí zájemcům z řad veřejnosti k prodeji
pozemky v k.ú. a Obci Ludgeřovice, oblast nad rybníky, podél
místní komunikace Vrablovecká.
1) 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. 2017 do
12:00 hod. Obálka bude označena nápisem „Pozemky U Rybníků NEOTEVÍRAT“.
2) Nejnižší nabídková cena je 850,– Kč/m 2 + DPH. Obec si vyhrazuje právo zvýšit
nabídkovou cenu v případě, že bude vyhlášena další etapa prodeje.
3) Zájemce je oprávněn učinit pouze jednu nabídku k jednomu konkrétnímu pozemku1).
4) 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.
5) 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
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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toho, kdo učinil návrh jako druhý s tím, že bude postupováno stejně jako v prvém
případě. Pokud nesloží prvou část kupní ceny ani tento uchazeč, budou postupně
vybíráni uchazeči podle pořadí, v jakém se umístili a bude postupováno stejně jako
v prvém případě. Pokud nedojde k naplnění účinků kupní smlouvy, protože žádný
z uchazečů neuhradí prvou část kupní ceny, bude vyhlášeno nové kolo výběrového
řízení. Druhou část kupní ceny bude povinen zaplatit kupující do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Do úplného zaplacení kupní ceny budou všechny vyhotovení
kupní smlouvy v advokátní úschově s tím, že k podání návrhu na vklad dojde až poté
co bude zaplacena celá kupní cena. Pro případ, že se tak nestane a vítězný zájemce
neuhradí v daném termínu zbylou část kupní ceny, je oprávněna Obec Ludgeřovice odstoupit od uzavřených smluv. Vítězný zájemce bude povinen uhradit smluvní
pokutu sjednanou v kupní smlouvě. Na jeho místo poté nastoupí zájemce, který
učinil druhou nejvyšší nabídku. Pokud nedojde k naplnění účinků kupní smlouvy,
protože žádný z uchazečů neuhradí celou kupní cenu, bude vyhlášeno nové kolo
výběrového řízení. Součástí kupní smlouvy bude rovněž závazek kupujícího provést
stavbu v čase stanoveném zastupitelstvem obce. Pro případ porušení této povinnosti
ze strany kupujícího bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta. Za účelem
zamezení spekulací s předmětnými pozemky bude součástí kupní smlouvy rovněž
ujednání o zákazu zcizení, podle kterého bude zakázáno do doby kolaudačního
souhlasu stavby postavené na předmětném pozemku úplatně nebo bezúplatně převádět daný pozemek na jinou osobu.
6) Součástí kupní smlouvy bude také závazek obce vybudovat v termínu do 31. 12.
2017 inženýrské sítě, tj. vodovou, plyn, přívodu elektrického napětí a kanalizace
k hranici pozemků.
7) 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.
8) Advokátní úschova bude zřízena bezúplatně.
Informace: www.ludgerovice.cz/aktuality/index.asp.
S dalšími dotazy se můžete obracet na:
Mgr. Daniela Havlíka, starostu obce, tel. 553 876 010, 725 141 569,
Mgr. Ing. Jindřicha Hudečka, tajemníka OÚ Ludgeřovice, tel. 553 876 022

Pozemky, které jsou nabízeny k prodeji:
parc.č. 3088/2, travní porost o výměře 2 082 m 2 ,
parc.č. 3088/3, orná půda o výměře 1 033 m 2 ,
parc.č. 3088/12, orná půda o výměře 1 024 m 2 ,
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parc.č. 3088/15, orná půda o výměře 956 m 2 ,
parc.č. 3088/17, orná půda o výměře 941 m 2 ,
parc.č. 3088/18, orná půda o výměře 936 m 2 ,
parc.č. 3088/19, orná půda o výměře 933 m 2 ,
parc.č. 3088/20, orná půda o výměře 1 226 m 2 ,
parc.č. 3088/22, orná půda o výměře 881 m 2 ,
parc.č. 3088/23, orná půda o výměře 948 m 2 ,
parc.č. 3088/24, orná půda o výměře 947 m 2 ,
parc.č. 3088/25, orná půda o výměře 945 m 2 ,
parc.č. 3088/26, orná půda o výměře 947 m 2 ,
parc.č. 3088/27, orná půda o výměře 948 m 2 ,
parc.č. 3088/28, orná půda o výměře 946 m 2 ,
parc.č. 3088/29, orná půda o výměře 1 011 m 2 ,
parc.č. 3088/31, orná půda o výměře 1 033 m 2 ,
parc.č. 3088/32, orná půda o výměře 1 034 m 2 ,
parc.č. 3088/33, orná půda o výměře 1 032 m 2 ,
parc.č. 3088/34, orná půda o výměře 993 m 2 ,
parc.č. 3088/37, orná půda o výměře 988 m 2 ,
parc.č. 3088/39, orná půda o výměře 923 m 2 ,
parc.č. 3088/40, orná půda o výměře 924 m 2 ,
parc.č. 3088/41, orná půda o výměře 924 m 2 ,
parc.č. 3088/42, orná půda o výměře 923 m 2 ,
parc.č. 3088/43, orná půda o výměře 923 m 2 ,
parc.č. 3088/44, orná půda o výměře 841 m 2 ,
parc.č. 3088/46, orná půda o výměře 763 m 2 ,
parc.č. 3088/47, orná půda o výměře 696 m 2 .
Rozmístění pozemků si můžete prohlédnout na následující dvoustraně.
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Mgr. Daniel Havlík, v.r.
starosta obce
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SPORT

Ludgeřovická 15
8. ROČNÍK
BĚŽECKÉHO ZÁVODU
4. 3. 2017
Prezentace:

8:30 – 9:30 hod. v areálu hřiště TJ Ludgeřovice

Startovné:

150,– Kč předem na webových stránkách
200,– Kč na místě

Start:	  9:00 Nordic Walking
10:00 hlavní závod
10:05 kondiční běh (3 km)
10:30 závod dětí do 10 let (zdarma)
Kategorie:

hlavní závod:
A – muži do 39 let
B – muži do 49 let
C – muži do 59 let
D – muži nad 60 let
E – ženy do 34 let
F – ženy nad 35 let
kondiční běh: kategorie muži, kategorie ženy

Občerstvení: v cíli čaj, párek a pivo/nealko
Ceny:

hlavní závod: první 3 závodníci v kategoriích pohár
(pro všechny účastníky tombola dle možností pořadatele)

Vyhlášení výsledků a tombola: 12:30 – restaurace TJ Ludgeřovice
Kontakt a informace: bkludgerovice@seznam.cz
www.bkludgerovice.webnode.cz
https://www.facebook.com/
groups/1577344495922841/?fref=ts

Závod je zařazen do poháru MBP, POBL a RYBOST CUP.
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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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Cena 5,– Kč

Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje inzeráty.
A. Vjačka

