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Přinese-li déšť svatá Helena,
bývá otava dlouho zelená.

 

bouřkové mraky nad ludgeřovickými zahradami
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Vážení spoluobčané,
doba prázdnin pro většinu lidí znamená dobu dovolených a zaslouženého odpočinku, pro obec
naopak čas zvýšeného úsilí při různých opravách a rekonstrukcích obecního majetku. Nejinak
je tomu i letos. Hned od začátku července jsme začali rekonstrukcí chodníku od základní školy
směrem ke hřbitovu, hotovo bude určitě nejpozději koncem srpna. Probíhá také rekonstrukce
kanalizace v přízemí budovy základní školy, její součástí je také oprava podlah učeben v přízemí,
i zde bude vše dokončeno do konce prázdnin, abychom mohli naše žáky přivítat na začátku školního roku se vší parádou. Třetím dílem je rekonstrukce bytu v bytovém domě na ulici Nádražní.
Na tuto rekonstrukci máme slíbenou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a ukončení realizace
předpokládáme do tří měsíců. Po ukončení těchto prací plynule navážeme opravou oplocení našeho hřbitova v části u domova sv. Mikuláše, na které se budou ﬁnančně podílet i Markvartovice
a Petřkovice. V nejbližších týdnech nás také čeká zahájení prací na ludgeřovických rybnících, kde
je již vybrán dodavatel stavby. Jak vidno z tohoto prostého výčtu, nudit se určitě nebudeme.
Dovolím si ještě krátce se vrátit k letní obecní slavnosti, konané dne 25. června. Myslím, že se všichni shodneme, že se celá akce vydařila skutečně náramně, ráno jsme se bavili
u nádherného fotbalového turnaje benjamínků, tleskám všem týmům vařícím guláš, užili
jsme si výborná kulturní vystoupení a počasí se také nadmíru vydařilo. Velmi se bavili také
naši hosté z partnerského maďarského Putnoku v čele s panem primátorem Tamásem Barnabásem. Moc děkuji všem organizátorům, díky nimž vše klaplo na jedničku. Asi největší
parádou byl pro mne fotbalový charitativní zápas pro Ondráška, kde se objevili skvělí sportovci v týmu Šachtar BO Ostrava i v našem Mury teamu. Všem organizátorům i účastníkům
patří skutečně hluboká poklona, neboť skutečnost, že vybereme na pomoc našemu kamarádovi 256.907 korun, asi nečekal ani ten největší optimista! Všem ještě jednou DĚKUJI!!!
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Vydařený Den obce Ludgeřovice
Tato tradiční akce se letos konala 25. června po dvouleté přestávce způsobené coronavirovou pandemií a byla velmi úspěšná. Celý den vládlo příjemné letní počasí se sluníčkem. Návštěvníků přišlo opravdu hodně a většinou byli velmi spokojeni. Na louce u hřiště TJ Ludgeřovice čekaly pro ty nejmenší kolotoče, houpačky, prostě celý soubor dětských atrakcí.
Uprostřed tréninkového hřiště byla připravena velká tribuna a kolem stoly a lavice pod
plátěnou střechou proti dešti nebo silnému slunci pro návštěvníky. Nechyběla řada stánků
s občerstvením, dobrotami apod.
Na fotbalovém hřišti TJ už od devíti hodin proběhl turnaj fotbalových benjamínků.
Podél tréninkového hřiště od 10 hodin se vařil kotlíkový guláš v rámci Gulášfestu. Pilně
zde pracovalo 8 soutěžních týmů, a to „hasiči“, „Sincy s Jamajky“, „mokrý banditi“, „myslivci“, „učitelky“, „skauti“, „benjamínci“ a „běžci“.
2

8 / 2022

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

V 15 hodin Den obce slavnostně zahájili starosta Daniel Havlík a místostarostka Alena
Janošová, návštěvníky pozdravil i primátor partnerského města Putnoku Tamás Barnabás.

moderátor Jiří Kubza, starosta, hosté z Maďarska a místostarostka při zahájení akce

Prvním bodem programu bylo vystoupení Jakuba Děkana.

Jakub Děkan s kapelou – foto Pavla Hudeczková
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Před tribunou na tréninkovém hřišti dále s velkým úspěchem vystoupily mažoretky Ballerisimo z Hlučína, které jsou letošními mistryněmi republiky, a skupina těch víceletých
dokonce mistryněmi světa.

mažoretky Ballerisimo

V 16 hodin proběhlo vyhlášení vítěze Gulášfestu. Pětičlenná hodnotící komise postupně
ochutnala všechny uvařené guláše (pochopitelně nevěděli, kterému soutěžnímu týmu který guláš
patřil). Každý člen komise přiřadil hodnoceným gulášům známku od 1 pro ty, které chutnaly
málo, do 10 pro ty nejchutnější. Z hodnocení členů komise ochutnávačů vyšel jako třetí nejlepší
guláš uvařený skupinou „učitelky“, jako druhý nejlepší od skupiny „hasiči“, vítězem Gulášfestu
pak ten od skupiny „Sincy s Jamajky“. Vítězové byli odměněni pivem v plechovkách.

vítězný tým Gulášfestu - Sincy s Jamajky
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Ve stejnou dobu se za velkého zájmu diváků konalo na hřišti TJ beneﬁční utkání - Zápas
pro Ondráška. Místní Mury Team s hráčem West Ham United FC Vladimírem Coufalem
a s hráčem FC Baník Ostrava Davidem Lischkou se utkal s týmem Šachtar BO Ostrava, za
který hráli třeba hokejisté Rostislav Olesz, Radek Faksa, Roman Szturc, Lukáš Klok a Matěj Stránský nebo fotbalista Jan Laštůvka. Fotbalové utkání skončilo výhrou domácích 3:2.
Co je však hlavní, akce pomohla malému Ondráškovi z Ludgeřovic, na něhož se podařilo
vybrat přes čtvrt milionu korun.

Hráči Mury Teamu a Šachtaru Bo Ostrava a tatínek Ondráška se symbolickým šekem – foto Radek Jureček

Pak přišly na řadu hudební skupiny a nakonec velká diskotéka. Celý večer až do druhé
hodiny po půlnoci bylo veselo.

Rock&Roll Band Marcela Woodmana – foto Pavla Hudeczková

Ve dvě hodiny pak hudba ztichla a Den obce skončil. Byl vydařený a dobře zorganizovaný, pořadatelé si zaslouží velké poděkování. Těšme se na příští Den obce 2023!
AV.
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Ohlédnutí za Festivalem kultury a hlučínských řemesel 2022
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo již počtrnácté Festival kultury a hlučínských řemesel. V neděli 3. července se zde již tradičně představily folklorní a taneční soubory
a kapely z celého Hlučínska. V rámci bohatého programu se představily kapely Hasičská dechová hudba Bolatice, Slezská kapela a Dechová hudba Hlučíňanka, folklorní
soubor Vlašanky, taneční soubory Slunečnice a Seniorky ze Závady, mažoretky MK
Ballerisimo Hlučín a nově Tilli-duo.
Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit paličkované výrobky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité dekorační předměty, výrobky pletené z papíru, dřevěné výrobky, mýdla, čaje apod. Ochutnat mohli
např. domácí bramboráky a palačinky, regionální pivo a samozřejmě hlučínské koláče.
V rámci letošního ročníku festivalu se i oceňovalo. Pamětní medaili Cypriána Lelka za
kulturní a osvětovou činnost obdržel pan Rostislav Pečinka, a to za dlouholetý a obětavý
přínos pro záznam společenského života na Hlučínsku.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím
za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků,
městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci
festivalu, Muzeu Hlučínska za poskytnutí zázemí pro účinkující, obci Vřesina za zapůjčení
prodejních stánků a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za ﬁnanční podporu celé akce.
Za rok opět na viděnou!

zástupci Sdružení obcí Hlučínska při předávání ocenění Rostislavovi Pečinkovi
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vystoupení Slezské kapely

návštěvníci u stánků s řemeslnými výrobky

Lenka Osmančíková, Sdružení obcí Hlučínska
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Světově uznávaný český sbor vystoupí na koncertu
Svatováclavského hudebního festivalu v kostele
sv. Mikuláše v Ludgeřovicích
Jedinečné okamžiky v rámci svého motta „koncert v kostele je zážitek“ slibuje jeden z pěti
největších festivalů klasické hudby v Česku, Svatováclavský hudební festival. Jeho 19. ročník
proběhne od 2. do 28. září a nabídne 33 koncertů po celém Moravskoslezském kraji. V Ludgeřovickém chrámu nechá hned první zářijovou neděli 4. 9. (18 hod.) zaznít půvabné duchovní
sbory v podání nejlepšího českého tělesa – Českého ﬁlharmonického sboru Brno.
Český ﬁlharmonický sbor Brno pod vedením svého dirigenta, sbormistra a skladatele Petra
Fialy již několikrát dokázal, že je bezesporu jedním z nejlepších sborů světa – a to jak po stránce zvukové, tak výrazové. Svědčí o tom mnohé domácí i zahraniční kritiky plné superlativů,
tak i nadšení publika a potlesky vestoje. SHF má tu čest, že je také jeho rezidenčním souborem, jehož kvality nechává každoročně vyznít v monumentálních hudebních dílech se sólisty
i orchestrem. Nyní se představí v samostatném sborovém recitálu s jedním z nejuznávanějších
českých tenoristů Richardem Samkem za doprovodu ﬂétny, harfy a varhan. Těšit se můžete na
dokonalou práci s dynamikou v Brucknerových motetech, kterou sbor rozprostírá na škále od
něžných pianissim po mohutná fortissima či vrchol večera v podobě Janáčkova Otčenáše.
Nechte se zlákat na prvotřídní koncerty i v těch nejmenších obcích! SHF letos uvede nejen
špičkově interpretovanou duchovní a tzv. starou hudbu, na kterou se specializuje, ale i jazz.
Detailní informace o všech 33 koncertech a vstupenky online naleznete na www.shf.cz.
BRUCKNER / JANÁČEK / FIALA
Duchovní sbory
Neděle 4. 9. 2022, 18:00 hodin, Ludgeřovice – kostel sv. Mikuláše
Český ﬁlharmonický sbor Brno (komorní sbor) s dirigentem Petrem Fialou
sólisté:
Pavlína Švestková – soprán
Richard Samek – tenor
Vítězslav Šlahař – umělecký přednes
Martina Venc Matušínská – ﬂétna
Dominika Svozilová – harfa
Martin Jakubíček – varhany
Program:
Bohuslav Matěj Černohorský (1684–1742): Laudetur Jesus Christus
Anton Bruckner (1824–1896): Duchovní moteta (výběr) - Aﬀerentur regi, Ave Maria, Locus
iste, Tota pulchra es Maria, Christus factus est, Os justi
Henryk Górecki (1933–2010): Totus tuus pro smíšený sbor a capella
Leoš Janáček (1854–1928): Otčenáš pro tenor sólo, smíšený sbor, harfu a varhany
Petr Fiala (nar. 1943): Křest svaté Ludmily, oratorium na text Zuzany Novákové-Renčové
pro recitátora, soprán, smíšený sbor, ﬂétnu a varhany
Vstupné: 250 Kč, student, senior 65+, ZTP - 180 Kč, ZTP/P, děti do 15 let - 50 Kč
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Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu, z.s.

Kalendář akcí v Ludgeřovicích
Datum

Akce

Místo

20. 08. 2022

Zahradní slavnost

areál moštárny

27. 08. 2022

Country bál

Zahrádkáři
Ludgeřovice
areál u myslivecké chaty Ostříž Obec Ludgeřovice

03. 09. 2022
04. 09. 2022

Farmářské trhy
Koncert

areál u hřiště TJ Ludgeřovice
kostel sv. Mikuláše

07. 09. 2022
09. 09. 2022

Zastupitelstvo obce
Večírek

sál Obecního domu
sál Obecního domu

23. 09. 2022
24. 09. 2022

Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce
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Pořadatel

Obec Ludgeřovice
Svatováclavský
hudební festival
Obec Ludgeřovice
Klub důchodců
Vrablovec
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Jarní turnaj ve stolním tenisu
Po roční pauze způsobené nemocí Covid-19 se v květnu a v červnu na základní škole
v Ludgeřovicích uskutečnily 2 turnaje ve stolním tenisu, kterého se celkově zúčastnilo více
než 70 žáků v kategoriích: vyšší stupeň a žáci 4. a 5. ročníků.
Soutěž vyššího stupně proběhla ve dvouhře a čtyřhře. Zde se celkovými vítězi ve čtyřhře
stali žáci z 9. B Jakub Matušek a Jiří Návrat. Na 2. místě se umístili Richard Bauer a David
Hrubý opět z 9. B a 3. místo obsadili Jakub Janoš a Jakub Lýsek ze 7. A.
Ve ﬁnále dvouhry se střetli Jirka Návrat z 9. B, který turnaj vyhrál, a Ondřej Valík z 6. A,
který skončil na 2. místě. Na třetím místě se pak umístil Jakub Kraninger opět z 6. A.

výherci školního turnaje

výherci školního turnaje

Letos se také poprvé uskutečnil turnaj
žáků 4. a 5. ročníků, kteří mezi sebou zápolili ve dvouhře. Zde se celkovým vítězem stal žák 4. A Martin Vojevoda, který
ve finále porazil Samuela Zdražilu z 5. A.
Bronzovou příčku pak vybojoval Matěj
Glac ze 4. B.
Žáci si turnaj náležitě užili a všichni se
těšíme na další ročník, který snad proběhne v tradičním vánočním termínu.
Mgr. Zdeněk Žvaka, ZŠ a MŠ Ludgeřovice
výherci školního turnaje

Exkurze do koncentračního tábora Osvětim
Ve čtvrtek 9. června 2022 navštívili žáci 9. ročníku místo, které je spojováno s nejhrůznějšími okamžiky 2. světové války. Místo, kam odjelo a už se nikdy nevrátilo více než milion
14
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nevinných lidí. Jedná se o koncentrační tábor Osvětim a vyhlazovací tábor Osvětim – Březinka.
Při vstupu do koncentračního tábora Osvětim si žáci mohli přečíst nápis „Arbeit macht
frei“ (Práce osvobozuje), který měl ve své době vyvolávat mylný dojem, že se příchozí jednou
dopracují ke svobodě. Ve valné většině se však dočkali jedině smrti.
Během prohlídky žáci navštívili jednotlivé vězeňské domy, včetně nechvalně známého
domu č. 11, který je spojován s četnými popravami a zejména s prvním použitím otravného
plynu – Cyklonu B. Tento plyn byl posléze využíván v plynových komorách k masovému
vyvražďování vězňů.
Po prohlídce první části se žáci přesunuli do vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka,
kam po kolejích přijížděly pověstné „dobytčáky“ (vagóny pro dobytek). Ty však místo zvířat
přivážely mnohdy nic netušící lidi na jistou smrt. Žáci si zde mohli prohlédnout dřevěné
a zděné vězeňské domky, zbytky krematorií a památník obětí holocaustu.
Věříme, že si žáci z exkurze odnesli mnoho poznatků a hlavně poučení o hrůzách války,
které by se již nikdy neměly opakovat.

brána koncentračního tábora v Osvětimi

žáci na exkurzi v Osvětimi

Mgr. Zdeněk Žvaka, ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Den dětí v základní škole
V tomto školním roce jsme oslavili Den dětí v pátek 17. června a celé velkolepé akce se
pořadatelsky zhostila agentura pořádající Rainbow run.
Pro žáky byla na školním hřišti nachystána řada atrakcí a soutěží. Nejvíce se však
děti těšily na vodní skluzavku a zejména velkou vodní bitvu žáků proti učitelům. Na
tuto bitvu bylo nachystáno 24 tisíc vodních bomb v podobě malých balónků naplněných vodou, munice - barely s vodou a přes 200 vodních pistolí. Skvělou atmosféru bitvy umocnily barevné dýmovnice a také hudba z filmu Piráti z Karibiku. Přestože byli
žáci v mírné přesile, 500 žáků a 25 učitelů, učitelé se statečně drželi “naživu” dlouho.
Bitvu jsme si všichni moc užili a na nikom nezůstala nit suchá.
Závěr tohoto úžasného dopoledne patřil Rainbow runu žáků 7. – 9. ročníků a učitelů. Pro
všechny děti byly nachystány odměny a trička s logem Rainbow runu. Barevné dopoledne
jsme si opravdu moc užili a už se těšíme, co bude příště.
15
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žáci ZŠ Ludgeřovice

učitelé ZŠ Ludgeřovice
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žáci při hře

Mgr. Veronika Seidlová, ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Cesta kolem světa s Adolfem Dudkem
22. června do naší školy zavítal ilustrátor dětských knih Adolf Dudek. Žáky 1. a 2. ročníků vzal na cestu kolem světa. Prostřednictvím jeho rychlých kreseb a vyprávění děti navštívily Afriku, Čínu, Ameriku a také se podívaly mezi Eskymáky. Pokud do této chvíle některé
z dětí Adolfa Dudka dosud neznaly, po jeho vystoupení na něj jen tak nezapomenou. Takto
to zhodnotili žáci, posuďte sami:
„Ilustrátor Adolf Dudek byl hodně vtipný. Moc se mi líbil. Dokázal nás rozesmát, to bylo
k smíchu!“ Viktorie Návratová, 1. A.
„Představení od Adolfa Dudka se mi líbilo, hlavně ta část o Americe.“ Matyáš Malčok,
1. A
„Moc se mi líbilo, když šaškoval. Taky se mi libílo, když si zavolal paní učitelky a předstíral, že neumí kreslit.“ Magdaléna Retková, 2. A
„Líbilo se mi, když řekl: „Brum, brum, dám si rum! Neustále si dělal legraci.“ Sarah
Zdražila 2. A
Děkujeme Obecní knihovně v Ludgeřovicích za organizaci celé akce.
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Adolf Dudek s žákem s indiánskými čelenkami

žáci 1. a 2. tříd a knihovnice na přednášce

Mgr. Lucie Matýsková, ZŠ a MŠ Ludgeřovice
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Sbohem deváťáci!
Je to tady! Už se blíží čas, kdy my jakožto deváťáci opustíme tuto základní školu a vrhneme se
na další etapu našeho života a vzdělání. I když je to již devět let, myslím, že každý z nás si dokáže
vzpomenout na to, když jsme byli prvňáčci, natěšení na školu a chvíli, kdy opustíme mateřskou
školu. Od té doby se toho hodně změnilo. Několik žáků nás opustilo, ale jiní zase přibývali. Zažili
jsme úžasné společné zážitky na všemožných akcích jako školy v přírodě, jazykové pobyty, lyžáky,
výlety nebo návštěvy divadel a kin. Od nižšího stupně nás stále učili skvělí a milí učitelé a dovolím
si říct, že toto se ani teď nezměnilo. Vážíme si všech učitelů, kteří to s námi vždy vydrželi, i když
to s námi občas mohlo být těžké. Je úžasné vidět, jak jsme se během základní školy stále vyvíjeli
a měnili se. Skoro není možné uvěřit tomu, že je to opravdu devět let, co jsme dostali naše první
vysvědčení. A teď je to naše poslední. Musím uznat, že covidové období pro nás jako studenty,
a vsadím se, že i pro učitele, bylo náročné. Kvůli této době jsme o dost přišli, ale myslím, že v tomto ročníku jsme si to všechno vynahradili.
Celou základní školu jsme přesně věděli, co nás čeká, ale minulý rok nastal čas otázek. Čím
bych chtěl jednou být? Na jakou školu se mám hlásit? Jak se správně připravit? Na začátku devátého ročníku se asi každý alespoň trochu obával toho, co ho v tomto školním roce čeká. Někteří
měli třeba už v září jasno, za jakým vzděláním půjdou, jiní bloumali nad tím, co by jim šlo a bavilo. Bylo to naše první rozhodnutí, které mělo tak velikou váhu. Rodiče nám byli v rozhodování
samozřejmě nápomocní, ale jinak to bylo poprvé, kdy pouze na nás záviselo rozhodnutí, které
změní naši budoucnost. Přišel čas, kdy jsme se i ve škole začali připravovat na přijímací zkoušky.
Nebylo to zrovna jednoduché. Navíc každý z nás je jiný, téměř každý z nás šel na jinou školu,
takže příprava byla pro každého úplně jiná. Uznávám, že jsme někdy měli plné zuby Cermatu
nebo Doktora matiky, ale víme, že to bylo pro naše dobro, abychom byli připraveni na to, co nás
čeká. Toto období bylo náročné také na psychiku, protože jsme věděli, že to nebude jednoduché, a když něco doopravdy chcete, neustále máte strach, že to nezvládnete. Samozřejmě jsme
se snažili co nejlépe připravit, ale ani ta nejlepší příprava vás nezbaví stresu. Proto byly skvělým
rozptýlením taneční kurzy. Díky Lukáši Čepovi a Lucii Skopalíkové jsme si mohli užít taneční
již v deváté třídě. Bylo to rozhodnutí, kterého jistě nelitujeme a jsme moc vděční za to, že jsme se
toho mohli tolik naučit a tolik se u toho pobavit. Byly to úžasně strávené páteční večery. Naučili
jsme se spoustu společenských tanců a na závěr nás čekala kolona. Byla to velkolepá událost, na
které se sešli učitelé a naši rodiče. Předvedli jsme jim v plné parádě, co všechno jsme se zvládli
naučit. Byl to jistě večer, který jsme si všichni nesmírně užili a rádi na něj budeme vzpomínat.
Když po této události taneční skončily, byl to pro nás veliký nezvyk, když jsme se v páteční večery
už nevídali všichni spolu.
Dalším rozptýlením od přijímacích zkoušek byly deváťácké mikiny. Byl to trochu boj se
dohodnout, ale nakonec má 9. A stejně jako 9. B krásné mikiny, které všichni hrdě nosíme,
a jednou, až budeme dospělí, nám budou připomínat staré časy na této škole.
Brzy nastala chvíle, kdy každý odeslal své přihlášky na střední školy. Pak už jsme věděli,
že se blíží přijímací zkoušky. Každý tvrdě dřel, aby se dostal tam, kam chtěl. Nikdo z nás to
neměl jednoduché. Naše budoucí vzdělání záviselo na našich rozhodnutích, našich známkách a výsledcích testů. Přišla chvíle čekání na výsledky a každý přemítal nad tím, jak to
celé vlastně dopadne. Když se pak zveřejnily výsledky, téměř všichni jsme se radovali a ti,
co ještě ne, měli plno radosti po úspěšném odvolání. Doufám, že každý z nás si na nových
školách povede dobře a i když nebudeme chodit do stejných škol, věřím, že naše přátelství
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stále přetrvají. Střední škola bude určitě jiná. Myslím si, že každý se těší a zároveň trochu
bojí. Všechno bude nové a já doufám, že si s tím všichni poradíme.
Klára Krakovková, 9. A

S našimi žáky devátých ročníků jsme se
slavnostně rozloučili 29. června v Obecním domě v Ludgeřovicích za přítomnosti rodičů, pedagogů a představitelů obce
Ludgeřovic a Markvartovic. Této slavnostní příležitosti jsme také využili k ocenění těch nejlepších žáků, kteří úspěšně
reprezentovali naši školu ve sportovních
a vědomostních soutěžích.
Deváťákům přejeme úspěšný start do
nové etapy života a ostatním žákům naší
školy další úspěchy v soutěžích v následujícím školním roce 2022/23.

Mgr. Milena Svrčinová a oceněné žákyně 4.B

žáci 9. A s třídním učitelem Mgr. Martinem Nevřelou

žáci 9. B s třídní učitelkou Mgr. Hanou Halodovou

ZŠ a MŠ Ludgeřovice
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Aktivity dětí z Církevní mateřské školy
Návštěva u hasičů
Děti byly v rámci poznávání různých povolání také
navštívit hasiče v požární zbrojnici – vyzkoušely si obléct
požární oblek a přilbu a dozvěděly se spoustu zajímavých
informací o tom, jak je oheň nebezpečný a když už se rozšíří, jak je někdy velmi těžké jej uhasit. Děti byly nadšené
také z velkého hasičského auta, do kterého si mohly sednout a také z hasičského skladu, kde bylo skutečně hodně
věcí k hraní.
návštěva dětí z CMŠ
Ludgeřovice u místních hasičů

děti z CMŠ Ludgeřovice na návštěvě u místních hasičů

Výlet do Afriky
Naši školku navštívilo hudební divadlo Letadlo a společně s cestovateli se děti
vydaly za zvířátky do Afriky. Divadelní
představení bylo veselé – děti dokonce
navštívil král zvířat, pan Lev. Všem se
velmi líbilo.

děti z CMŠ Ludgeřovice při představení divadla
Letadlo
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Život ve vodě a u vody
Děti si povídaly o tom, jací živočichové žijí ve vodě – například ryby, jak pod vodou
dýchají a čím se živí. Dále se dozvěděly, jaké rostlinky najdeme ve vodě a zkoušely si také
vyrobit leknín. Teoretické znalosti děti podložily praktickým výletem k místnímu rybníku,
kde na závěr sledovaly plovoucí kačenky.

děti z CMŠ Ludgeřovice na výletu u místního rybníka

děti z CMŠ Ludgeřovice při výrobě leknínů

P.K., foto: archiv CMŠ
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Legendární rozlučka Sluníčka 2022 – CMŠ Ludgeřovice
Něco končí a něco nového začíná – 23. června 2022 byl den, kdy se oﬁciálně rozloučily
děti, předškoláci, z ročníku Sluníček z naší CMŠ Ludgeřovice. Moc děkujeme celému kolektivu CMŠ Ludgeřovice za to, jak děti připravily na školní léta, za jejich práci, směřování
dětí a trpělivost s dětmi a v neposlední řadě za perfektně zorganizovanou besídku. Děti byly
úžasné, všechno zvládly na výbornou, hity z Pomády nás (některé) rodiče vrátily do našich
mladých let a na závěrečnou hymnu (na motiv Gaudeamus Igitur) slzeli snad úplně všichni.
Následovala Legendární rozlučková párty na motivy Z pohádky do pohádky, děti dostaly
za úspěšné absolvování úkolu razítko, na konci skolily draka a dostaly poklad.
Všem účinkujícím ještě jednou velké díky, také všem, kdo se podíleli na dobré náladě
– všem pohádkovým bytostem, rodičům, sestřičkám, DJ, kolektivu školky a také panu řediteli ZŠ a MŠ Ludgeřovice, že nám umožnil využít prostor zahrady naší školy. Moc děkuji
všem!
Celou besídku je možno shlédnout na YouTube kanálu paní Jarmily Fussové.

třída Sluníčka 2022 – předškoláci
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pohádkové bytosti a kolektiv CMŠ na Legendární rozlučkové párty – Sluníčka 2022

dort s portréty dětí ze třídy Sluníček 2022 – předškolák

Text i foto: P.K.
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Zájezd Klubu důchodců Vrablovec
V úterý 28. června 2022 jsme uskutečnili výlet vlakem do Opavy. Navštívili jsme Slezské
zemské muzeum, které je nejstarší a třetí největší institucí v České republice. Obsahuje sbírky rostlin, živočichů, geologie a mineralogie, představuje historii a dějiny Slezska. Spojnicí
ze Slezského muzea jsme se dostali do Müllerova domu, kde jsme si ještě prohlédli expozici
ze zdravotnictví. Po obědě jsme obdivovali katedrálu Nanebevzetí Panny Marie na Rybím
trhu, zvenku i zevnitř, byla zpřístupněna, v současné době zde pracují restaurátoři. Také
jsme viděli další zajímavé historické budovy ve městě. Odpoledne jsme završili sladkou tečkou. Zájezd se nám vydařil.

účastníci výletu před radnicí v Opavě

Eva Vojevodová, předsedkyně KD Vrablovec
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8. Krajské sportovní hry seniorů Moravskoslezského kraje
Senioři Moravskoslezského kraje se setkali u příležitosti tradičního sportování dne
28. června 2022 v malebném městě Kravaře, kde je krásný barokní zámek. Seniory přivítala paní starostka Monika Brzesková (dříve Žídková, Miss České republiky
1995 a Miss Europe 1995) se svým týmem, který zabezpečil velmi dobré podmínky
pro úspěšné zvládnutí krajských sportovních her seniorů. Sportovní hry proběhly ve
sportovním areálu ZŠ Komenského. Sportovních her se zúčastnilo 80 čtyřčlenných
družstev z 27 měst a obcí Moravskoslezského kraje a dvě družstva družebního Olomouckého kraje. Celkem se v Kravařích sešlo 320 sportujících seniorů a hry řídilo
16 rozhodčích se 16 pomocníky. Náš klub důchodců reprezentovala 2 družstva.
Bohužel hned ráno začalo pršet, a to tak silně, že organizátoři museli posunout zahájení
a z plánovaných 8 disciplín se měly uskutečnit pouze 4 v tělocvičně. Zahájení proběhlo
v přeplněné tělocvičně v téměř nedýchatelném prostředí, protože venku 3,5 hodiny pršelo.
Počasí se kolem oběda umoudřilo, a tak organizátoři mohli přidat další 3 disciplíny ve venkovním prostoru. Z původně plánovaného osmiboje tak byl nakonec sedmiboj. Neuskutečnil se jen upravený pétanque.
V soutěži družstev zvítězilo družstvo Bílovce A, druhá byla Střítež B a třetí družstvo B
KRS Olomouckého kraje. Rovněž byli vyhodnoceni nejlepší sportovci víceboje podle věkových kategorií.
Naše družstva skončila na 18. a 20. místě.
Cílem Krajských sportovních her bylo zasportovat si, pobavit se a navázat nová přátelství
mezi seniory, městy a obcemi a reprezentovat sebe, klub či organizaci.

členky klubu se starostkou Kravař

člen klubu při jedné s disciplín

Dagmar Seidlová, Klub důchodců Ludgeřovice
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Letní slavnost Klubu důchodců Ludgeřovice
Klub důchodců Ludgeřovice přivítal léto tak jako už řadu let v areálu moštárny ludgeřovických zahrádkářů. Letos to bylo v pátek 1. července. Počasí přálo. Byl tropický den plný
slunce.
Fungoval dobře zásobený bufet, včetně tradičního uzení klobás. Nechybělo čepované
pivo, výborné koláče a velký výběr ostatních nápojů. K poslechu i tanci nám zahrál náš
kamarád diskžokej Arnošt Vjačka.
Předsedkyně klubu důchodců Mgr. Anežka Robenková poděkovala za účast vítěznému
družstvu, které nás zastupovalo na Dni legionáře v Hlučíně a předala soutěžícím pohár
a medaile za 1. místo v tomto branném závodu.
Strávené odpoledne bylo příjemné a léto bylo úspěšně přivítáno!

diskžokej

účastníci slavnosti

Dagmar Seidlová, Klub důchodců Ludgeřovice

III. kolo Moravského show pony šampionátu Ludgeřovice
a II. ročník Ludgeřovické výstavy poníků
Dne 2. 7. 2022 se v Ludgeřovicích vedle fotbalového hřiště uskutečnilo III. kolo Moravského show pony šampionátu Ludgeřovice a II. ročník Ludgeřovické výstavy poníků.
Součástí soutěže bylo předvedení poníků na ruce, pod sedlem či v zápřahu. Celkově se
tohoto dne účastnilo okolo 20 koní a 35 soutěžících, mezi nimi i členové Pony ranče Vrablovec. První kategorií byl Mladý vystavovatel, kterého se účastní děti od 5 do 16 let. Poté
následoval Junior vystavovatel, který je otevřen pro starší účastníky, a to ve věku 17–23 let.
Ve výstavách na ruce získala naše děvčata dvě první místa v kategorii Mladý vystavovatel
a v Junior vystavovatel posbírala 1., 2. i 3. místo.
V Ludgeřovické výstavě získali poníci Jašek a Zeus ve svých kategoriích ocenění vícešampion. Celkovým šampionem Ludgeřovické výstavy se stal rezavý shetlandský pony. Po
výstavě poníků následovaly podsedlové soutěže. Bylo možné vidět malé děti předvádějící své
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účastnící soutěžního dne

vítězka Ludgeřovické výstavy poníků
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soutěž Mladý vystavovatel – otevřená třída

umění za pomoci vodiče v Lead reinu. Následně se předvedli děti starší v kategoriích
First ridden a Open ridden. Každá podsedlová soutěž má svou danou úlohu, kterou
musí jezdec odjet, jak nejlépe dokáže. Naše děvčata v těchto soutěžích měla několik
startů a odnesla si opět ocenění, a to v podobě 3., 4. místa ve First riddenu a 1., 2., 3.
místa v Open riddenu. Nakonec předvedly děti své umění v jízdě zručnosti na opratích, s vodičem či bez vodiče. Jašek se jako jediný účastnil jízdy zručnosti na opratích,
byl velmi šikovný a zaslouženě získal 1. místo. I v ostatních jízdách zručnosti si děti
vybojovaly cenná umístění.
Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, vodění na koni, malování na
obličej či prodej jezdeckých potřeb a šperků. Celý den nás provázelo chladné, ale bezdeštné počasí, takže se tento den vydařil. Už teď se těšíme na příští ročník!
Kateřina Matýsková, Pony ranč Vrablovec

Jezdecké školičky 2022
Stejně jako v předešlých letech pořádá i letos Pony ranč Vrablovec jezdecké školičky.
Jedná se o vzdělávání dětí formou příměstského tábora. Každý týden máme jiné tematické
zaměření, první týden jsou zde indiáni, druhý kovbojové, a nakonec dorazí i piráti. Děti se
zde učí základy jízdy na koni, teorii a co obnáší práce kolem koní. Program je doplněn také
o soutěže a hry. Ve středy mívají děti odpočinkový den, který je doplněn o kreativní dílničky.
O školičky byl v letošním roce projeven obrovský zájem, což nás velmi těší!
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děti u koní

indiánský kmen
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vedoucí ve scénce v rámci kovbojské jezdecké školičky

Kateřina Matýsková, Pony Ranč Vrablovec

Hasiči získali zdarma osobní vozidlo
Jednotka nyní disponuje třemi vozidly. Profesionálové na nás převedli svůj automobil Škoda Roomster.
Před pár měsíci byly dobrovolné jednotky hasičů napříč krajem osloveny, zda by měly
zájem o bezúplatný převod majetku – osobní automobil. Profesionálové ke své každodenní
činnosti již potřebovali obnovit vozový park. U dobrovolných hasičů každodenní využití pro
osobní automobil není, a proto zde ještě plnohodnotně poslouží. To je i případ naší jednotky,
která z nabídky využila osobní automobil Škoda. Tento automobil jsme volili hlavně z důvodu kombinace dělníka i auta na formální akce.
Dobrá věc se nakonec podařila a profesionálové jako nový domov označili právě naši
obec. Nyní je již vozidlo zařazeno k výjezdu a parkuje v hasičské zbrojnici na třetím stání.
Je rovněž převedeno bezúplatně na obec a osvobozeno od povinného ručení. Navrch jsme
dostali sadu letních a zimních pneumatik. Automobil není úplně nový, má najeto okolo 100
tis. km. Pro naše účely však bohatě postačuje.
Příchodem nového vozu můžeme opět lépe obsáhnout týlové a provozní náležitosti chodu jednotky. Doteď existovaly dvě možnosti. Buď dotyčný vzal svůj osobní automobil včetně
paliva, anebo použil výjezdové vozidlo Tranzit. Tu první variantu asi netřeba rozmazávat. Ano, našli se blázni, kteří dlouhá léta jezdili na kurz za svoje, nebo odváželi dýchače
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ke kontrole apod. Druhá
možnost, použít Tranzit,
zase není ideální vzhledem
k rozměrům vozidla a návštěvě např. Ostravy, popř.
auto by nebylo k dispozici
pro případný výjezd, na
který zase musel někdo
vytáhnout velkou Tatru.
Z minulého článku rovněž víte, co vše
v rámci týlu vykonáváme.
Takže vás jistě pár využití auta napadá. V prvé
řadě umíme z auta buď
získaný automobil
poskládat anebo úplně
vyndat sedačku. Tím získáme celkem obstojný prostor pro transport věcí. Vozíme ke
kontrole dýchací techniku, motopily. K opravě třeba kompresor, či kalové čerpadlo.
Mnohdy potřebujeme vadné součástky nakoupit a vyměnit. Potřebujeme řidiče stáhnout, pokud na opravu/servis odvezl vozidlo. Potřebujeme odvést špinavé věci od zásahu, potřebujeme dopravit jídlo a pití, nebo cokoliv rozvést. Členové se musí zúčastňovat nových kurzů, či opakovacích, čímž dříve na víkend např. zablokovali výjezdovou
dodávku.
Využít vozidlo jde však i formálně. Víte o družebních sborech a že se navštěvujeme.
Chodíme s hasičským praporem, chodíme po soutěžích jednotlivců. Velitelé vyřizují papírovou válku. Mnohdy potřebujeme zajet situaci pouze zkontrolovat na místo.
Vozidlo také může operovat mezi dvě našimi stabilními výjezdovými vozidly, aniž by
obě posádky přerušily činnost např. při velké vodě, či větrné kalamitě. Vozidlo umí
zabezpečit střídaní posádky v rámci delšího zásahu. Nouzově může zasáhnout např.
u transportu pacienta nebo při likvidaci hmyzu.
To vše za mnohem menších provozních nákladů, které se v nynější době také řeší.
Věřme, že vozidlo poslouží dlouhá léta našim potřebám.
David Lange, Hasiči Ludgeřovice

J1:Ø=1F?CD9
Otevření vietnamsko–thajské An restaurace
Na místě bájné hospody „U Žida“, která po období Covidu již znovu neotevřela, se dlouho nic nedělo, prostory byly označeny k pronájmu snad více, než rok.
Až letos 18. července 2022 se zde otevřela nová vietnamsko–thajská restaurace s názvem
„An Restaurace“. Dost lidí se moc těšilo, protože hospoda U Žida = čepované pivo, tak jak
si s tím ti Vietnamci poradí. Článek píšu dva dny po otevření a po osobní zkušenosti. Za
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mne ve zkratce, připravte se na dlouhé čekání na jídlo, ještě v tom nemají systém a míchají
se dohromady neoznačená jídla s sebou s jídly na místě v restauraci. Ale pevně věřím, že si
to sedne, protože jídlo, jak z vlastní zkušenosti, tak z doslechu, tam mají opravdu vynikající – porce velké a ceny přiměřené. I to pivo tam nakonec mají. Držím An Restauraci palce
a věřím, že se ty prvotní mouchy po spuštění vychytají a bude zde v Ludgeřovicích příjemná
restaurace s výborným jídlem a venkovním posezením.
Otevírací doba je ve všední den od 10:30 do 21:00 hodin a o víkendech od 11:00 do
20:00 hodin.

pečená kachna s arašídovo-kokosovou omáčkou a rýží
v An Restauraci

interiér nové vietnamsko–thajské An restaurace

P.K.

9>6?B=1351?J>Õ=5>Ø
Jubilanti – červenec 2022
Valeska Janečková
Aloisie Halfarová
Ludmila Konečná
Rudolf Masný
Jan Šidlo
Josef Balgar
Edeltruda Kaniová
Waldemar Pudzich
Horymír Reclík

99 let
91 let
90 let
90 let
90 let
85 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Klub důchodců Ludgeřovice
pořádá dne 21. září 2022
autobusový zájezd na hrady Šternberk, Sovinec a do Lázní Karlova Studánka.

Zájemci z řad členů klubu se mohou přihlásit
na telefonním čísle 604 802 254 u paní Anežky Pientkové do 26. srpna 2022.
Cena zájezdu včetně oběda je 350 Kč.
Na Vaši účast se těší výbor klubu.
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Veřejné projednání změny č. 1
Územního plánu obce Ludgeřovice
V úterý 19. července 2022 od 15 hodin proběhla veřejná schůze nad změnou č. 1 Územního plánu obce Ludgeřovice. Zapracováno bylo 20 změn z celkových 46 změn, které již
projednalo ZO na některém svém předchozím zasedání. Lze však předpokládat, že některé
požadované změny mohou být ještě připomínkovány z hlediska nadřízených orgánů, zejména s ohledem na bonitu zemědělské půdy. Přítomno bylo 25 lidí, z toho většina občanů,
někteří zastupitelé obce, zástupce pořizovatele ÚP z Městského úřadu v Hlučíně a zpracovatel změny Územního plánu. K jakékoliv změně v Územním plánu je možno se po dobu
7 dnů vyjádřit. Doporučuje se přečíst si přílohu k textové části - tzv. Odůvodnění - kde
jsou všechny změny přehledně vyznačeny a popsány. Pokud s něčím občané nesouhlasí, je
nutno vznést do 7 dnů námitku. Ohledně přeložky I/56 – Zastupitelstvo obce v roce 2006
vydalo nesouhlas a ten nesouhlas stále trvá. V tomto územním plánu se k této přeložce nic
neřeší, pouze se respektuje, jelikož je součástí nadřazeného plánu - MS kraje (mimochodem
koridor se údajně již řeší od roku 1966). Obec Ludgeřovice ale bude nadále trvat na svém
nesouhlasu z roku 2006. Koridor aktuálně sahá dokonce na pozemky, kde se bydlí.

veřejné zasedání k projednání změny č. 1 Územního plánu obce Ludgeřovice

P.K.
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Opravy chodníků u obecního úřadu
Jak jste si jistě všimli, u naší Základní školy a dále směrem od úřadu ke kostelu se opravuje chodník. Prosím, dbejte zvýšené opatrnosti, jak řidiči, tak chodci. Stavba by měla být
v době čtení tohoto článku již hotova.

oprava chodníku na ulici Markvartovická od OÚ směrem ke kostelu

oprava chodníku u základní školy

P.K.
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Novinky „z kanálu“ a pozvánka na názornou ukázku
na Country karnevalu
Vážení občané,
od únorového připojení prvního zákazníka jsme se věnovali vývojovým pracím na vylepšení
robotů. S koncem školního roku se nám povedlo vývoj dokončit a vrhnout se konečně do terénu. Zpočátku jsme se věnovali řadu, kde jsme opravovali 6 špatně uložených spon. Nejprve
jsme museli robotem, v opravovaném úseku, „odcvaknout“ chráničku ze spon (držáků umístěných v metrových rozestupech) a vytáhnout ji ven z kanalizace. Poté se robot vydal podruhé
do kanalizace a postupně demontoval (sundal) všechny špatně instalované spony. Následovalo
čištění kanalizace a instalace nových spon na chybějících místech. Závěrem jsme opět zacvakli
chráničku. Tímto byly všechny práce na řadu hotovy. Často je mi kladena otázka „Zda je možné
spony i chráničku odstranit?“ Odpověď zní: „Ano, je to možné, což jsme si ověřili v praxi.“
Od poloviny července instalujeme přípojky, které jsou zaústěny přímo do kanalizační
šachty (každý druhý dům). Při práci nám pomáhají nové funkce našich robotů, které práci
zrychlují – jednu přípojku jsme instalovali s novými roboty přibližně den. V současné době,
tj. k 19. července 2022, je nainstalováno 7 přípojek. Do konce měsíce července je naplánovaná příprava, natažení a svařování optických kabelů, čímž oživíme přípojky u zákazníků
doma. Do konce prázdnin bychom chtěli připojit celou ulici U Kapličky a poté bychom
chtěli pokračovat v dalších částech obce.
Než ale s instalací ve zbývající části obce začneme, chtěli bychom ukázat všem zájemcům
z řad široké veřejnosti, jak naše technologie funguje. S vedením obce jsme dohodli, že využijeme akci Country karneval, která se koná 27. srpna na Ostříži. Zde budeme mít, v době
14– 18 (tj. mimo hlavní program), stánek, kde budou vystavení roboti, se kterými pracujeme. Nejčastější dotazy, které dostávám, se týkají odolnosti spony vůči tlakovému čištění.
Dovezeme průhledné trubky s nainstalovanými sponami a můžete si čištění vyzkoušet na
vlastní kůži. Běžně se kanalizace čistí pomocí rotační trysky (k dispozici bude na stánku –
pro ukázku). Rotační tryska má 7 trysek – 4 trysky jsou čistící - na rotačním těle a 3 trysky
jsou na pevném těle a generují posun. Vyhlašujeme tímto soutěž o to, komu se povede spony
sundat. Vítěz získá láhev rumu. Abychom možnost výhry usnadnili, použijeme nadstavec
pro vapku tj. všech 7 trysek bude směřovat do jedné – síla bude sedminásobná. Naše tlakovka má výkon 26 kW (230 bar, 40l/min), běžná domácí vapka mívá standardně příkon 1 kW,
takže je třeba se opravdu zapřít, aby to s vámi „nekoplo“ - přijďte a uvidíte.
Jelikož plánujeme instalovat internet v kanalizace v celých Ludgeřovicích (a ozývají se další
obce), chtěli bychom rozšířit naše řady – hledáme techniky. Práce není nikterak fyzicky náročná a nemusíte se bát, že budete celou „šichtu“ v kanále. Při čištění kanalizace a instalaci v přípojkách se do kanálu vůbec neleze (protože rourou 300 mm prostě neprolezete) a při instalaci
v řadu je třeba robota navést do kanalizace a on už pak jede sám svou cestou. Navíc si kanál
nejprve pořádně vyčistíme. Zájemci, prosím, pište na e-mail najman@za200.cz
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat občanům ulice U Kapličky za trpělivost.
V době, kdy jsme instalovali spony a chráničky, se stavěly i chodníky, takže na ulici stála
spousta aut a my jsme se potřebovali dostat do kanálu. Nezbývalo nám než zazvonit a poprosit o přeparkování, byť to pro občany nebylo úplně ve vhodnou dobu. Ještě jednou všem
velmi děkuji za toleranci.
Michal Najman, za200.cz s.r.o.
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Sportovní odpoledne pro děti
V neděli 19. června se hřiště TJ Ludgeřovice opět zaplnilo dětmi do 13 let, které se zúčastnily sportovních soutěží všeho druhu. Zasportovat si přišlo přes 100 dětí. Jsme rádi, že
i v dnešní „počítačové době“ mají děti zájem o sport. Některé děti byly poprvé „na bedně“,
snad je to nadchne i do budoucna. TJ Ludgeřovice již tuto akci pro děti pořádá 30 let.

děti na sportovním odpoledni

děti na sportovním odpoledni

Irena Florková, TJ Ludgeřovice
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Fotbalová sezona 2021/2022
Doslova smolnou sezónu mají za sebou ludgeřovičtí fotbalisté a to hlavně z hlediska
zranění, neproměňování gólových šancí a veliké množství nevynucených chyb, které srážely náš celek výsledkově do průměru soutěže. Obrovskou ztrátou bylo zranění
střelce Zbořila hned v prvním kole a ten tak přišel o většinu podzimu. Obrovské trápení v koncovce znamenaly bodové ztráty, a to zejména na domácím hřišti. Výsledkový
vzestup přišel až v posledních pěti kolech po návratu Zbořila do sestavy a zisku třinácti
bodů, přičemž remízu v Darkovičkách lze brát rovněž jako ztrátu dvou bodů.
Jarní část lze brát jako obrovský černý puntík v ludgeřovickém mužstvu. Tréninková
morálka v zimním přípravném období nebyla vůbec dobrá, ba naopak velice alarmující.
Mužstvo trenéra Fryče se scházelo v průměru v pěti lidech a pořekadlo o karmě se v sezoně
vrátilo jako hod bumerangem. Vrcholem zmaru byla prohra nad suverénně posledním mužstvem tabulky ve třetím jarním kole ostravským Slovanem. Následně se projevila nekvalitní
zimní příprava a obrovské množství zraněných hráčů, kdy ve druhé fázi sezóny chybělo
sedm zraněných hráčů a situace byla natolik kritická, že musela do pole dlouholetá brankářská opora Hájek a v základní sestavě nastupovali dorostenci Smolka, Körner a Rozehnal. Za
této konstelace musíme sportovně uznat, že patnáct jarních bodů bylo doslova maximem, co
daná situace dovolovala. Nikdo netušil, že zisk třinácti bodů v závěru podzimu rozhodne de
facto o záchraně našeho mužstva v soutěži. Konečných šest a třicet bodů stačilo na sedmou
příčku, přičemž předsezonní cíle byly určitě vyšší, ale na ně jsme ztratili dvacet bodů.
Věřme, že do následující sezony nastoupí hráči z předchozí sezony ponaučení. Pak velikým úkolem je nejen udržet opory mužstva, ale přivézt a doplnit kádr konkurenceschopných hráčů. No a přání do další sezóny je jasné. Mít radost ze hry našich hráčů a tím naplnit
ludgeřovické ochozy, a to nejdůležitější je, aby se všem vyhýbala zranění, protože zdraví
hráčů společně s tréninkovou morálkou je tou nejdůležitější stránkou jakéhokoliv sportovního oddílu vše-obecně vůbec.
TJ Ludgeřovice

Rozlosování fotbalových utkání družstev TJ Ludgeřovice
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OBECNÍ ÚŘAD LUDGEŘOVICE
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz
tel.: 595 052 578
ID datové schránky: n9bb3cx
Starosta obce:

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

553 876 010

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

553 876 022
553 876 011

Stavební úřad – vedoucí:
– referenti:

stavebni@ludgerovice.cz

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

Technické služby Ludgeřovice
– jednatel:

balgar@tsludgerovice.cz

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

– ekonom:

mikulasova@tsludgerovice.cz
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