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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
15. března schválili zastupitelé na svém jednání Plán odpadového hospodářství obce
Ludgeřovice. Tento plán navazuje na vydání Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a určuje další vývoj v nakládání s domovním odpadem v obci. Prioritou je
předcházení vzniku odpadů a zvýšení podílu třídění odpadu vyprodukovaného občany obce.
Zároveň se nám také otevírají možnosti čerpat evropské i státní dotace v oblasti odpadového
hospodářství. Jak už to zejména na vesnicích bývá, každoročně je zde velké množství různého bio odpadu, který končí zbytečně v běžných popelnicích, přitom je možné jej vytříděný dále využívat. V minulých letech jsme již zajistili pro Vás tzv. kompostéry, které však
kapacitně přece jen nestačí. Další možností je pořídit pro každou domácnost hnědé plastové
popelnice na bio odpad. Několik občanů je již využívá a například v některých částech Ostravy jsou používány plošně. V následujících dnech proto dostanete do svých poštovních
schránek anketu, zda je o tyto nádoby zájem. Budu velmi rád za zpětnou vazbu a prosím
Vás o maximální spolupráci. Nejen, že můžeme společně opět pomoci naší přírodě, ale také
můžeme společně opět snížit náklady na likvidaci odpadu v naší obci.
Nic na světě není věčně, vše je pomíjivé, jen my si namlouváme opak. Tak by se dalo charakterizovat mé rozpoložení, když mi ředitel Charity Hlučín Mgr. Bc. Lukáš Volný oznámil, že ze své funkce odchází. Přiznám se, že za roky spolupráce jsme si vybudovali skutečně
přátelský vztah a je to jeden z nemnoha lidí, se kterými mohu kdykoli „zajít na pivo“ a zcela
otevřeně si popovídat. Spolupráci mezi obcí Ludgeřovice a Charitou Hlučín považuji i díky
Lukášovi za skutečně příkladnou. Jeho odchod mne velmi mrzí, na straně druhé jej plně
chápu a jsem si jist, že jeho cesta půjde vždy správným směrem. Závěrem mohu pouze říci:
„Děkuji za vše, co jsi pro Ludgeřovice i její občany vykonal!“
Aby změn nebylo málo, tou další je odchod vedoucího Charitního domova sv. Mikuláše,
neboli našeho domova pro seniory. I v tomto případě musím Bc. Kamilu Kupkovi jménem
svým i vedení obce poděkovat za výbornou spolupráci.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

Panelák
Co vás napadne, když se řekne panelák?
Mnohé z nás asi dům z prefabrikátů, který má několik pater, kde všichni všechno o všech
ví a starají se o to, do čeho jim nic není. Kde je každému jedno, jestli někdo rozbil sklo
u vchodových dveří a ulomil kliku nebo zanechal své exkrementy na rohu domu, pošlapal
čerstvě zasetý trávník, rozlámal lavičku, na které se dá chvíli odpočinout …
Může to být ale úplně jinak. Představte si dům o 4 patrech a 2 vchodech, kde bydlí asi
tak 32 rodin v menších či větších bytech. Dům má správce, kteří o dům pečují a této péči
věnují veškerou svou energii a každou volnou chvilku. Koordinují úklid a údržbu všech společných prostor, jak uvnitř domu, tak na pozemku, který k domu patří a je k dispozici všem
nájemníkům. Nájemníci udržují v čistotě chodby, schodiště, sklepy a také okolí domu, sekají
trávník, sází keře, uklízejí …
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Dost často sem ale zavítají nezvaní návštěvníci, kteří si přes pozemek krátí cestu, případně si na onom pozemku udělají piknik. Obyvatelé domu by byli shovívaví, kdyby se oni
návštěvníci chovali jako na návštěvě, a kdyby si po svých dýcháncích uklidili odpadky, které
po jejich pařbě zůstaly, kdyby svými vozidly neblokovali majitelům příjezd na jejich parkoviště, kdyby nehlučeli do pozdních večerních a nočních hodin tak, že obyvatelé paneláku
nemohou zamhouřit oko!
A proč taky, vždyť je ten dům přece obecní – myslí si někteří! Proč bychom si jej nemohli
užívat a ničit jej, jako další obecní majetek, třeba jako dětské hřiště! Ale představte si, on
ten panelák obecní není! Patří sice bytovému družstvu, ale nájemníci se k domu chovají jako
k vlastnímu. Založili si fond, do něhož si spoří a díky kterému si mohou pořídit to, co by
jinak bylo jen snem. Nová okna, novou fasádu, nový kotel ústředního topení … Nechtějí
stavět ploty a závory, nechtějí z domu dělat vězení, chtějí, aby jak jeho obyvatelé, tak ostatní
občané měli své okolí hezké a příjemné.
Víte, o kterém paneláku hovořím?

Ing. Alena Janošová, místostarostka obce

ZASTUPITELSTVO
SLOVO STAROSTY
OBCE
Ze 14. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání se konalo 15. března v Obecním domě. Přítomno bylo 12 zastupitelů, jednání
sledovalo 10 přítomných občanů. Program zasedání byl bohatý, měl ke dvaceti bodům. Například bylo schváleno:
–	uzavření kupních smluv pro 2 vysoutěžené stavební pozemky v lokalitě u rybníků,
–	vyhlášení dalšího kola veřejné soutěže na prodej 27 obecních stavebních pozemků v lokalitě u rybníků,
–	dotace z obecního rozpočtu na rok 2017,
–	uzavření dalších smluv na zřízení úplatného práva z věcného břemene ve prospěch obce
Ludgeřovice na provozování splaškové kanalizace přes pozemky občanů,
–	záměr pracovat na změnách územního plánu obce podle předložených návrhů a požadavků občanů,
–	záměr vydat obecně závazné vyhlášky obce o školských obvodech v obci.
AV.

Výtah z Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice
(dále ZO), konaného dne 15. 3. 2017 v Obecním domě v Ludgeřovicích
• ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 13, konaného dne 14. 12. 2016.
• ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce
č. 4,6,11 a 13.
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• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou
mezi Obcí Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem, Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené
Smlouvy prodává obec Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/37 (orná půda)
v k.ú. Ludgeřovice za cenu 976 638,– Kč bez DPH (1 181 731,98 Kč vč. DPH).
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi Obcí
Ludgeřovice (prodávající), XXX (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,
Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec
Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/39 (orná půda) v k.ú.Ludgeřovice za cenu
839 930,– Kč bez DPH (1 016 315,30 Kč vč. DPH).
• ZO schválilo mechanismus prodeje 27 pozemků v lokalitě u rybníků v V. kole ve znění
předloženého návrhu. Jedná se o tyto pozemky:
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,
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 1 142 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 946m 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. 3088/40, 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.
• ZO vzalo na vědomí informaci ekonomky obce o rozpočtovém opatření č. 8/2016, které
provedla v rozpočtu obce na rok 2016 ke dni 31. 12. 2016 na základě pověření, uděleného
jí na 13. zasedání ZO dne 14. 12. 2016.
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• ZO vzalo na vědomí úpravu rozpočtu obce na rok 2017 z důvodu změny rozpočtové
skladby dle vyhlášky č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 570.000,– Kč Charitě Hlučín na
částečné krytí provozních nákladů Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích
v roce 2017.
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace Charitě Hlučín ve znění předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace v maximální výši 127.000,– Kč Charitě
Hlučín na činnost charitní pečovatelské služby poskytované klientům v obci Ludgeřovice
v roce 2017.
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace Charitě Hlučín ve znění předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě Ludgeřovice, z.s. ve
výši 200.000,– Kč, a to na:
 pokrytí nákladů na dopravu mládežnických fotbalových mužstev na mistrovská utkání
hraná na hřištích soupeřů v jarní a podzimní části soutěže,
 na jednorázové sportovní a kulturní akce v roce 2017,
 na podporu činnosti, která je hlavní náplní žadatele dle žádosti.
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace Tělovýchovné jednotě Ludgeřovice, z.s. ve znění předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000,– Kč Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice, a to na:
 na jednorázové sportovní a kulturní akce v roce 2017 dle žádosti,
 na podporu činnosti, která je hlavní náplní žadatele dle žádosti.
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice ve znění předloženém k projednání.
• ZO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000,– Kč spolku Pony ranč Vrablovec na rozvoj a pravidelné náklady spojené s chovem koní a zajištění chodu sportovního
klubu, na sportovní a kulturní akce klubu dle žádosti v roce 2017.
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace spolku Pony ranč Vrablovec ve znění předloženém k projednání.
• ZO rozhodlo o prodeji obecního pozemku parc.č. 2638/7 – trvalý trávní porost, k.ú.
Ludgeřovice o výměře 4 121 m 2, XXX, za 75 859,– Kč + částku za pořízení znaleckého
posudku, tj. 500,– Kč, celkem 76 359,– Kč. Prodejní cena bude uhrazena převodem na
účet obce do 15 dnů od podpisu smlouvy.
• ZO zmocnila starostu k podpisu kupní smlouvy dle bodu ZO 8.1 a) tohoto usnesení.
• ZO rozhodlo, na základě žádosti XXX, o záměru prodeje obecního pozemku parc.
č. 2865/3 – trvalý trávní porost, k.ú. Ludgeřovice, o výměře 1 132 m 2.
• ZO rozhodlo, že prodej bude realizován za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který
nechá vypracovat obec Ludgeřovice a cenu za znalecký posudek připočte ke stanovené
kupní ceně. V případě, že cena stanovená znaleckým posudkem bude nižší než cena navržena žadateli, bude prodej realizován za cenu navrženou žadateli, tj. 18 202,56 Kč.
• ZO uložilo starostovi obce zabezpečit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.
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• ZO rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu pořídit změnu č. 1 územního plánu Ludgeřovice, která by
řešila 15 požadavků.
• ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZO, předloženou předsedou
KV ZO Ing. Petrem Baránkem.
• ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru ZO, předloženou předsedou
FV ZO Ing. Přemyslem Havlíkem.
• ZO rozhodlo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
přepisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Ludgeřovice č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených obcí Ludgeřovice.
• ZO rozhodlo uzavřít mezi Obcí Ludgeřovice a Obcí Markvartovice Dohodu o vytvoření společného školského obvodu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Ludgeřovice ve znění, předloženém k projednání.
• ZO rozhodlo o uzavření smluv o zřízení věcného břemene – zřízení služebnosti inženýrské
sítě s vlastníky pozemků, dotčených stavbou splaškové kanalizace obce Ludgeřovice.
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu jednotlivých smluv o zřízení věcného břemene
– služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků, dotčených stavbou splaškové kanalizace, uvedených v příloze č. 1, která bude nedílnou součástí tohoto usnesení.
• ZO schválilo Plán odpadového hospodářství obce Ludgeřovice pro období let 2017 –
2022 ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 7, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84,
odst. 2, písm. e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích vydat Dodatek č. 9 Zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Ludgeřovice, 747 14 Ludgeřovice,
Markvartovická 50/966.
• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 14. zasedání ZO Ludgeřovice.

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Zajímavá beseda s cestovatelem
Obecní knihovna uspořádala 17. března ve školní jídelně pro žáky 6. až 9. tříd besedu
s cestovatelem, 34 letým Patrikem Kotrbou z Jižních Čech, který v posledních pěti letech
vícekrát absolvoval pouť do 3 000 kilometrů vzdáleného známého španělského poutního
místa Santiago de Compostela, které každým rokem navštíví 150 tisíc poutníků z celého
světa. Šel pochopitelně pěšky, jen s batohem a kytarou.
Patrik Kotrba se žákům předvedl s dvouhodinovou „show“, což bylo velmi poutavé povídání o jeho pouti, o tom kudy šel, co po cestě viděl, koho potkával, kde spával, co jedl, jak si při6
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tom na další cestování získával
peníze atd. Své živé povídání
doplňoval promítnutými fotkami a videi a přerušoval písničkami, které po cestě slyšel, hrál
na kytaru a zpíval. Posluchači
byli nadšeni, často tleskali.
Patrik Kotrba je absolventem studia dějin výtvarného
umění na Masarykově univerzitě Brno, na živobytí si vydělává zpěvem a hrou na kytaru. Na
cestu do Santiaga se poprvé vydal v roce 2012, z domu vyšel v dubnu, do cíle dorazil v říjnu,
domů se vrátil v červnu 2013. Šel přes Rakousko, Itálii, Francii a posledních 1 000 km přes
Španělsko od východu na západ až k Atlantickému oceánu, kde Santiago leží. Denně ušel
v průměru 25 km, hodně obtížných bylo 400 km přes Alpy. K moři v Itálii proto došel hodně
unavený a bez peněz, musel si udělat dvouměsíční přestávku na odpočinek, během něhož si
hrou a zpěvem vydělával. Cestou často spával venku ve spacáku, za hodně špatného počasí
v levných noclehárnách pro poutníky, kterých je na obvyklých poutnických trasách dost. Jen je
potřeba mít tzv. poutnický pas, který se dá získat v info centrech, která jsou ve větších městech.
Pěší putování se stalo smyslem a náplní jeho života, plánuje i cestu kolem světa.
AV.

Kalendář akcí:
8. 4. 2017
14. 4. 2017
21. 4. 2017
22. 4. 2017
23. 4. 2017
28. 4. 2017
29. 4. 2017
30. 4. 2017
30. 4. 2017

Ukliďme Česko
Velký pátek – křížová cesta na Ostříž
Vítání jara – akce Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
Vítání občánků (obřadní síň v budově Obecního úřadu Ludgeřovice)
Hasičská soutěž Hlučínské ligy mládeže (areál za základní školou)
Přátelský večírek pro seniory (Kulturní dům Ostrava-Petřkovice)
Stavění májky (Menšíkové louka)
Velikonoční veselice (sál Obecního domu)
Pálení čarodějnic (areál hřiště TJ Ludgeřovice)

3. 5. 2017	Den matek – Klub důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
5. 5. 2017	Oslava 90. výročí založení SDH Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
7. 5. 2017
Mše sv. Floriána (kostel sv. Mikuláše)
13. 5. 2017 Obecní oslava dne matek (sál Obecního domu)
18. 5. 2017 Besídka ke dni matek – MŠ Hlučínská (sál Obecního domu)
19. 5. 2017
Den matek – Klub důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
20. 5. 2017 Retro zábava SRPDŠ (sál Obecního domu)
27. 5. 2017
Kácení máje (Menšíkové louka)
31. 5. 2017	Slavnostní zasedání členů spolku k 20. výročí založení Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
7
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Z hasičského plesu
Hasičský ples má v naší obci ze všech ostatních
plesů nejdelší tradici a to již od prvního desetiletí
minulého století. Hasiči patří v současné době vedle
sportovních spolků k těm několika málo, kterým nestárne členská základna, které jsou schopné zaujmout
mládež. Bylo to vidět i na letošním plese, který se konal 25. února v prostorách Obecního domu. Sál byl
plný mladých, naopak hasiči nad 50 let, kterých zde
bývalo v minulých letech dost, tu prakticky zcela chyběli. Ples zahájil starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Ve
svém krátkém vystoupení všechny přivítal,
ocenil záslužnou práci
ludgeřovických mladých hasičů a popřál
všem v sále dobrou
zábavu. K tanci i poslechu hezky hrála opavská dívčí
hudba LA NANITA. Předtančení s velkým úspěchem
předvedly dva dětské páry Zdenek Borek a Viktorie
Patocsová a Daniel Holčapek a Kateřina Grabovská
z taneční školy LR Cosmetic Dance Team Ostrava.
Páry předvedly ukázky standardních i latinskoamerických tanců. Díky sponzorům byla i tradiční soutěž
o zajímavé ceny. Fungovalo „peklo“, bufety, pro zájemce i večeře. Do tance nebylo potřeba přítomné nutit.
Byl to pěkný dobře připravený ples.
AV.

Sponzoři – Hasičský ples Ludgeřovice 2017
Obec Ludgeřovice
Pila Jaromír Kukučka s.r.o.
Benstar
Ruční mytí Ostravsko – M. Naczynski
Cihelna Hlučín
Restaurace Selský dvůr
Pořádek a čistota s.r.o.
Elektropráce Aleš Retek
Květinářství U Verči

SDH Ludgeřovice
Autodoprava Libor Tomeček
Fernet Stock
Restaurace U zlatého kříže
Autodoprava Jan Knězů
Hromoelektro
oil TEAM a.s.
Hostinec U Vybrance
Top-Produkce
8
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Nehtové studio Milena Čočková
Damito s.r.o.
Hawlik & sons.
Canis – pracovní oděvy
Drevosustruhár Tyčka
Autoslužby Beinhauer Petr
Elektro Prokel
Pientka Gerhard
Kosour Kamil
Fotograf – Mikule Jan
Mučka Jiří
Krenstetter Jakub
Grichnik a syn
Jarošová Nikola
Kozel Michal
Kremer Antonín

Tarra pyrotechnik
TomB Trans – Tomáš Bielan
Pekárna M & K
Puclikův krámek
Restaurace Obecní dům
Torada transport
Partners – Mučka Lukáš
Havlík Daniel
Kosour Stanislav
Novotný Michal
Manželé Pudichovi
Křemenová Veronika
Lange Richard
Bielanová Zdena
Horčička Roman
p. Katka

Všem sponzorům děkujeme …

Ples TJ – Ples fotbalistů
Sportovci v minulých letech vždy pořádali plesy
dva a to ples TJ jako celku a ples fotbalového oddílu
TJ. Letos se rozhodli oba plesy spojit. Funkcionáři
TJ jsou zkušení pořadatelé, jimi organizovaný ples
má vždy výbornou úroveň. Letos se konal 4. března
v prostorách Obecního domu.
Sportovci s partnerkami, příznivci TJ, funkcionáři a sponzoři zaplnili všechna místa v sále i ve vinárně. Hrála hudba Šajtar Ostrava, dorostenci fotbalového oddílu se starali o zásobování přítomných
nápoji, fungovalo „peklo“, bufet ve vinárně, večeře
v restauraci. Díky mnoha sponzorům byla připravena velká soutěž o zajímavé ceny.
Ples zahájil předseda TJ Helmut Šafarčík.
Hodinu hrála hudba a pak na parket nastoupila
dvě děvčata Baila a Ginger ze skupiny Poledance Motýlek z Ostravy se zajímavou akrobacií na
tyči. Jejich náročné a odvážné cvičení mělo velký
úspěch.
9
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V další přestávce plesového tancování se konalo vyhlášení fotbalisty roku 2016.
Byl to brankář Tomáš Hájek,
který má svými skvělými výkony v brance velký podíl na
tom, že mužstvo TJ v minulém roce postoupilo z I. B třídy do třídy I. A, v níž navíc
po podzimní části soutěže je
v tabulce na 1. místě. Funkcionáři dekorovali Tomáše Hájka tradiční šerpou, předali
mu drobné dárky, společně se
fotografovali. Pak se přidali
všichni přítomní hráči mužstva TJ se svými partnerkami
a na památku se společně fotili. Ples pak v příjemné atmosféře pokračoval až do třetí
hodiny ranní. Pilně se tancovalo s přestávkami na tradiční kopy přítomných dam na
branku a na soutěž o ceny. Byl to pěkný ples.

Vesnický ples ANO
Ples pořádala 11. března místní organizace hnutí
ANO v prostorách Obecního
domu. Účastníků bylo hodně,
obsadili sál i vinárnu. Pořadatelé svépomocí připravili
bufety ve vinárně i v „pekle“,
fungovaly i pojízdné bufety.
Nechyběla soutěž o ceny ani
obvyklé předtančení. Dvojice
Eliška Otáhalová, Petr Kupčík, držitelé nejvyšší mezinárodní třídy standardních
tanců a nejvyšší národní třídy
latinských tanců předvedla
strhující taneční improvizaci,
velmi se líbila. Ples zahájili
členové výboru místní organizace ANO Yvona Ossová
a Ondřej Klučka. Přítomné také pozdravil oblastní předseda hnutí ANO Pavel Juříček.
Hrála hudba Proxima Orchestra. Byl to pohodový ples.
10
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Josefovská zábava
Josefovskou zábavu tak jako
v minulých letech, i letos 18.
března, pořádalo SRPDŠ při
Základní škole Ludgeřovice. Zábavu zahájil předseda
SRPDŠ Ing. Pavel Borek.
Připravena byla bohatá soutěž
o ceny, bufety s krásnými servírkami v „pekle“, ve vinárně
a také bufet pojízdný, který
měl pánskou obsluhu. Hrála
hudba VIZE, hezké předtančení předvedly dva dětské páry
z taneční školy LR Cosmetic
Dance Team Ostrava. Byli to
Zdenek Borek, Viktorie Patocsová a Daniel Holčapek, Kateřina Grabovská. Na dobu
před půlnocí byla ještě dalším bodem programu taneční fantazie. S chutí se tancovalo,
přítomné dámy byly krásné, pánové se snažili. Prostě zábava měla všechny parametry
pěkného plesu.
AV.

Ochotníci hráli v Ludgeřovicích
Mladí Berani Těškovice se přestavili divákům v Obecním domě 10. března divadelní hrou Výprava na sever Aneb těškovičtí otužilci na pólu. Představení pořádal Klub
důchodců Ludgeřovice ve spolupráci s Obcí Ludgeřovice. Hra byla adaptací známé
úspěšné hry divadla Járy Cimrmana jen s tím, že tentokrát putování začínalo z Těškovic, pak ze Svinova vlakem do Petrohradu a dále již pěšky. Jinak bylo vše stejné včetně
známé hlášky „Na sever, na jih“. Všech asi 150 diváků se výborně bavilo.

11
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Divadelní představení profesionálů v Ludgeřovicích
Představení
pořádala
14. března Obec Ludgeřovice ve spolupráci s agenturou API. Známí pražští
herci Ivana Jirešová a Zdeněk Podhůrský hráli konverzační komedii „Hledání ztraceného ráje“ o cestě
mileneckého a manželského páru životem. Hra měla
čtyři obrazy, v prvním měli
aktéři 80 let, ve druhém

60, ve třetím 40, ve
čtvrtém 20. Pokaždé
se dvojice sešla v pokoji hotelu EDEN, aby
oslavili výročí svého
vztahu, pokaždé došlo
k řadě nedorozumění,
směšných a trapných
situací, jak už to v komediích bývá. Diváků
bylo asi 80, všichni se
dobře bavili.
AV.

12
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Sportovní úspěchy žáků
V minulém čísle jsme se zmínili o úspěchu našich žákyň, které dokázaly postoupit do
okresního finále ve florbalu. V tom se sešlo 6 nejlepších škol okresu a hrálo se herním systémem každý s každým. Naše dívky postupně porážely jednu školu za druhou, až jediná, která
jejich vítězné tažení zastavila, byla ZŠ Otická, která se mimochodem loni stala vítězem
celorepublikového finále. I s touto školou však holky sehrály vyrovnaný zápas a za 2. místo
v okrese jim patří obrovský dík a gratulace.
Dalším turnajem, kterého jsme se zúčastnili, byl fotbalový turnaj pořádaný Mezinárodní
školou TOIS. V tom naši žáci dokázali nejdříve třikrát zvítězit, avšak v závěrečném finále
nestačili na domácí mužstvo, a obsadili tak pěkné 2. místo.
A 2. místo do třetice, a to ze školní ligy házené. Žáci čtvrtých tříd nestačili pouze na
domácí ZŠ Nádražní a obsadili tak již zmíněné 2. místo.
Na konec nesmí chybět informace, že naši žáci jsou opět zapojeni do florbalového turnaje
RPB STREET HOCKEY. V prvním kole jsme se střetli se ZŠ Šilheřovice, kterou jsme
dvakrát doslova smetli, a postoupili tak do dalšího kola. O tom, jak se našim žákům dále
v turnaji vedlo, Vás budeme určitě zase informovat. Závěrem bych chtěl všem reprezentantům a reprezentantkám naší školy moc poděkovat nejen za krásné výsledky, ale i za bezproblémové chování a jednání při těchto sportovních akcích.

Mgr. Petr Stočes

Zimní škola v přírodě s lyžařským výcvikem 4. ročníků
29. ledna jsme hned ráno vyrazili směr Horní Bečva s 38 účastníky na palubě. Všude
vládlo mrazivé počasí a hory byly zasypány sněhem. Prostě zimní idylka. Děti byly natě14
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šené nejen na lyžování a bobování, ale
také na společný čas
strávený na pokojích
s kamarády, večerní
program a jiné aktivity.
Lyžařský výcvik
začal hned v neděli
po obědě a děti během týdne absolvovaly celkem 7 lyžařských lekcí. Všichni
se během týdne nesmírně zlepšili a své dovednosti zúročili ve finálním závodu.
Večerní program byl v režii jednotlivých družstev. Nutno dodat, že byl velmi vtipný,
nápaditý a pobavil nejen žáky.
Velký dík patří SRPDŠ, které dětem na tento kurz přispělo finanční částkou, Lyžařské
škole S.W.A.H, která se o děti starala na svahu a také personálu RS Pekáren Rališka, který
nám poskytl téměř domácí servis.
Mgr. Grzychová, Mgr. Dočárová a Mgr. Fojtíková, ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Tak a lyžák je opět za námi …
Samozřejmě také letos proběhl lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků naší školy jako již tradičně
na Horní Bečvě. Díky vynikajícím sněhovým podmínkám jsme letos celý výcvik směřovali
na svah Solisko, kde se lyžuje pouze na přírodním sněhu. Počasí jsme měli objednáno dlouho
dopředu, takže se nemůže nikdo divit tomu, že jsme čtyři dny lyžovali pod azurovou oblohou
bez jediného mráčku. Žáci si opět mohli vybrat, zda dají přednost výuce lyžování, či výuce
snowboardingu. Kromě zážitků ze svahu proběhly také podvečerní přednášky, hry, soutěže
a nechyběla ani diskotéka. Věříme, že se žákům lyžák líbil a budou na něj dlouho vzpomínat!

Mgr. Petr Stočes, Mgr. Martin Nevřela a Mgr. Veronika Seidlová
15
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Vzpomínka na lyžák
Těším se na zimní radovánky ve sněhu,
ale také až posvištím po svahu,
bleskovou rychlostí
a nikdo mě už nesprostí,
pocitu blaženého
a trochu sněhového…

Jídlo nám moc chutná
a přilba je velmi nutná,
instruktoři na svahu
mají dobrou povahu.

Autobusem pojedeme
i do kopce vyjedeme.
Snad s úsměvem na tváři
všechno se vydaří!

Všechno je tu prostě supr,
ještě vybalit si kufr.
Tyto dny se mi velmi líbí
a všichni ze sněhu šílí.
Venku krásně sněžilo
až mě z toho mrazilo.

Cesta autobusem byla dlouhá
a nad námi slunce bloumá.
Pokoje byly velmi krásné,
to je nad slunce jasné!

Naše učitelky jsou skvělé
a taky velmi bdělé.
Byly to krásné dny,
škoda že už skončily...

Klára Krakovková, 4. A

Poezie dětí
Během února se na naší škole žáci
6. – 7. ročníků věnovali poezii, připravovali si básničky a také se zúčastnili školního kola v recitační soutěži.
Vhodně vybranými texty a pěkným
přednesem všichni společně strávili pěkné chvíle. Porota ve složení
p. učitelky Marcely Bilové a p. učitelky Dagmar Navrátilové to neměla
v určení nejlepšího recitátora vůbec
jednoduché. Nakonec se na prvním
místě
umístila Hana Kajzarová
(VII. A), druhé místo získal Lukáš
Skácel (VII. B), o třetí místo se podělili Dominik Fojtík (VII. A) a Jan Frydryšek (VII. B).
V okresním kole v Hlučíně nás reprezentovali Hana s Lukášem a věřte, že nám ostudu
neudělali. Všem oceněným a nadšencům poezie moc děkujeme.
Dagmar Navrátilová

Besedy s příslušníky Městské policie města Hlučín
V průběhu měsíce února a března měli žáci naší školy možnost zúčastnit se besed a přednášek s příslušníky Městské policie města Hlučín.
16
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První besedy proběhly 23. a 24. února pro žáky
7. a 8. ročníků a byly zaměřeny na problematiku
šikany a nebezpečí drog. Žáci byli z těchto besed
velmi nadšeni, největší úspěch pak měly ukázky
práce policejního psa, cvičeného pro vyhledávání
drog.
V březnu se příslušníci městské policie zaměřili na žáčky 3. tříd, aby s nimi zopakovali pravidla
silničního provozu, jak být vidět a jak se na silnici
chovat.
Ještě jednou za tyto besedy, které doplňují náš
školní Minimální preventivní program, děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.
První ročník spellovací soutěže v anglickém jazyce s názvem “Spelling Master” proběhl
úspěšně. Žáci od 3. – 6. ročníků
se utkali nejprve mezi svými
třídními spolužáky (Spelling Bee), následoval náročnější Spelling Shark a 16. března proběhlo velké superfinále, tzv. Spelling Master. V kategorii mladších žáků (3. – 4. třída) vyhrál
Dominik Uher ze 4. A, mezi staršími žáky (5. – 6. třída) se na první příčky probojovala Tereza Janíková z 5. A.
Překonala
tak
i starší žáky, což
dokazuje, že na
věku v této soutěži
příliš nezáleží, jde
o schopnosti efektivně využít znalosti z anglického
jazyka.
Soutěž
totiž prověřovala
nejen schopnosti
správně hláskovat anglická slova
a čísla, ale také
psát a rozumět
slyšenému textu.
Oběma výhercům
gratulujeme a těšíme se na příští
ročník.
Mgr. Jitka Šílová
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SPOLKY
Úspěšný ples seniorů
17. února pořádal MěÚ
Hlučín ve spolupráci s komunitním plánováním ples, na
který byly pozvány hlučínské
kluby důchodců. Ples zahájil
starosta Mgr. Pavel Paschek.
Moderování plesu se ujala
místostarostka p. Blanka Kotrlová. V programu vystoupila
kouzelnice a zatančily pracovnice Domova pod Vinnou
horou. Všichni důchodci se
dobře bavili až do večerních
hodin.
První 3 ceny v soutěži o ceny byly vstupenky na
koncert Jakuba Smolíka, na divadelní představení Komici a na jazzový koncert amerického
kytaristy Leburn Maddox Band. Tyto hlavní ceny vyhráli členové Klubu důchodců Vrablovec.
Eva Vojevodová, předsedkyně KD Vrablovec

Pohodový bowling
Členové Klubu důchodců
Ludgeřovice se 15. března sešli
v Selském dvoře, aby si ti, kteří na to fyzicky stačí, protáhli
tělo. Ti, kteří si už netroufají,
se stali diváky, aby borcům fandili a společně strávili příjemné
odpoledne. Vše bylo tak, jak
očekávali. Po dvou hodinách
vypouštění bowlingových koulí soutěžení ukončili. Nejvíce
bodů získal pan Uher, na druhém a třetím místě skončili
pánové Seidel a Dinter. Všichni
soutěžící si pak přisedli k těm,
kteří fandili a společně si užívali, zpravidla se sklenicí piva nebo vína v ruce, poklidného posezení v hospodě.
AV.
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Velitelé se podrobili odborné přípravě pro výkon své pozice
Instruktážně-metodické zaměstnání (IMZ) pro ně připravil Hasičský záchranný sbor.
Jednodenní každoroční kurz je uskutečňován na stanici v Hlučíně. Ani letošek tak nebyl
výjimkou. Dne 11. 3. 2017 ráno se tak naši velitelé vypravili na onu stanici nabýt nových
informací, které se za uplynulý rok objevily, či změnily. V naší jednotce vykonávají funkci
velitele pánové Lange P., Lange D., Masný P. a Jaroš R. Během pětiletky mohou 2 x vynechat, přičemž každých pět let musí svou pozici velitele prodloužit – obhájit zkouškou.
Setkání nejdříve zahájil velitel HZS, stanice Hlučín, p. Bělík. Všechny přivítal a ujal
se role průvodce celým dnem. Ten se totiž skládal z několika vzdělávacích bloků. Časově,
včetně přestávek, velitelé strávili proškolením cca 6 hodin.
Již tradičními řečníky na IMZu jsou pracovníci operačního střediska, které nás k událostem vysílá. Z praktického hlediska je setkání s nimi velmi vítanou pomocí. Velitelé totiž
vždy se střediskem komunikují. Vysílá je k událostem, plní jejich požadavky, které jsou nutné
ke zdolání mimořádné události. Velitelé zase situaci na místě popisují právě operačním střediskům. Aby se minimalizovalo možné pochybení, doladila souhra, je dobré si právě v rámci
každoročního IMZ vyříkat postupy a situace, které mohou v rámci operačního řízení nastat.
Ne vždy je pak pravda černobílá a obě strany získají lepší přehled o práci toho druhého. Zejména si pak rozšíří obzory, aby vnímání situace nebylo jen „tunelové“, jednostranné. Hlavní
změnou oproti loňskému roku pro nás bude vyrozumění o události na naše mobilní telefony.
Věc, kterou běžný hasič ani nepostřehne. Přesto velká změna pro operační středisko. Změní
se totiž priorita vyrozumívaní členů jednotek a již samotní velitelé jsou schopni prioritu nějaký ten čas určovat. Pomoc ke správě celé jednotky dále nabízí opět prohloubení možností
hasičského web programu Port.All, jehož novinky byly na IMZ také probrány.
Své zastoupení zde také mají technici plynové a technické služby. Ti rovněž informovali
o novinkách ze svého sektoru. Např. o revizích tlakových lahví, o možnostech podpory ze
strany HZS s těmi prostředky apod.
Pracovník ochrany obyvatelstva informoval velitele o možné podpoře materiálových
skladů. Jsou zde umístěny pytle s pískem v případě záplav, nouzové prostředky pro přežití
obyvatel apod. O tyto prostředky je pak možno HZS v rámci zásahu požádat. Podal také
informace o postupech v rámci výskytu ptačí chřipky ve velkokapacitních chovech.
V rámci spolupráce jednotek v jednom hasebním obvodu Hlučínska vystoupil rovněž velitel stanice Hlučín. Probral zejména jednotlivé odbornosti v jednotkách a neméně zajímavá
byla přednáška o dokumentování místa zásahu hasiči. Probrali se i úrazy a odškodňování
hasičů. Byly stanoveny kontroly ze strany HZS v jednotlivých obcích, co se JSDH týče.
Praktickou ukázkou bylo využití automatického defibrilátoru při poskytování první pomoci. Tu předvedla právě sloužící směna HZS. Velitelé také seznámili se svou výjezdovou
technikou a předvedli správnou práci se žebříky. Možná vám to přijde úsměvné, ale vězte,
že takový hasič na žebříku musí mít rukavice, přilbu, opasek k připásání, jištění od druhého hasiče a musí jej sestavit náležitým postupem. Všechny vyjmenované pomůcky, včetně
žebříku, musí projít revizí, která musí být papírově doložena. Jinak má hasič při případném
úrazu smůlu, co se týče odškodnění.
Kolem druhé hodiny odpolední velitelé poděkovali všem školitelům a rozjeli se do svých
domovů.
Ing. David Lange, hasiči Ludgeřovice
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ZAJÍMAVOSTI
Z kroniky roku 1979
Rok 1979 začal silným mrazem. Ještě na Silvestra odpoledne byla teplota +15 ºC, na
Nový rok ráno -15 ºC. Tvrdé mrazy pak byly celý měsíc a i odpolední teploty zůstávaly kolem –15 ºC. Vázla těžba a přeprava uhlí, v republice vypukla vážná energetická krize. Podniky musely omezovat výrobu, vysílání omezila televize, omezeno bylo veřejné osvětlení, ve
školách se od 8. ledna do konce měsíce neučilo (uhelné prázdniny). 1. dubna byl v Československu zaveden letní čas. 15. srpna zdražil benzín ze 4 Kčs na 8 Kčs. 20. září zemřel bývalý
prezident Ludvík Svoboda. 1. prosince měl v televizi premiéru seriál Plechová kavalerie.
1. ledna poprvé odstartovala slavná Rally Paris – Dakar. 24. prosince sovětská vojska
podnikla invazi do Afghánistánu. Matka Tereza převzala v Oslu Nobelovu cenu míru.
V Iránu byl svržen šáh, začala islámská revoluce vedená ájatolláhem Chomejním.
Ludgeřovický kronikář začal zápis za rok 1979 v těch dobách obvyklými tendenčními
frázemi, které vůbec nikoho nezajímaly:
V roce 1979 jsme vykročili na cestu, jejíž dlouhodobé výsledky a zkušenosti potvrzují, že je to
cesta správná. Je důstojným naplňováním odkazu revolučních zápasů dělnické třídy a našich pracujících, idejí národně osvobozeneckého boje a programu socialistické výstavby. V tomto duchu jsme
si připomenuli 35. výročí Slovenského národního povstání. Připomenuli jsme si rovněž, že před
30 lety IX. sjezd KSČ schválil generální linii budování socialismu a že byla zahájena socializace
vesnice v naší vlasti. Tato výročí byla podnětem k širokému rozvoji pracovní iniciativy, k tvořivé
práci, kterou naši občané přispěli k dalšímu rozvoji naší obce.
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Zde je výběr jen těch částí zápisu (čtvrtina celého zápisu), které se skutečně týkají dění
v obci:
V průběhu roku zemřel poslanec MNV a předseda VO KSČ soudr. Jaromír Bednařík. Soudr.
Milan Chyba, dlouholetý předseda MNV a od roku 1976 poslanec MNV se z obce odstěhoval. V doplňovacích volbách, které se konaly dne 14. 9. 1979 byli za poslance zvoleni soudr. Otmar Lukáš
a s. Erich Olšák.
Na počest 34. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se konalo slavnostní plenární
zasedání MNV. U této příležitosti bylo slavnostně otevřeno zdravotnické středisko a předáno do
užívání OÚNZ v Opavě. Stavba byla vybudována občany svépomocí v období 1976 – 1979.
Slavnostního aktu se zúčastnilo přes 1 500 občanů. Slavnostního zasedání 265 poslanců a občanů
a členů společenských organizací.
Koncem roku 1979 bylo v naší obci 75 sociálně potřebných občanů. Příspěvek k nákupu uhlí, potravin nebo ložního prádla byl poskytnut 47 občanům celkovým finančním nákladem 14 tis. Kčs.
Poprvé byl uskutečněn občanský pohřeb zajištěný pro zemřelého předsedu VO KSČ a poslance
MNV s. Jaromíra Bednaříka. Celý obřad měl důstojný průběh.
MNV dosáhnul celkové příjmy ve výši 5 338,1 tis., z toho vlastní příjmy 400,6 tis., rozdíl
obdržel jako dotaci od ONV především k financování staveb akcí Z. Celkové výdaje činí 4 261,7
tis., z toho na výstavbu jídelny u ZDŠ 1 754,0 tis., na dokončení zdravotního střediska 640,0 tis.,
na technickou vybavenost k rodinným domkům 777,6 tis. Z tohoto přehledu je zřejmé, že příjmy
dosažené na daních a poplatcích vybíraných MNV nestačily pokrýt běžný chod zařízení sloužících
našim občanům. Výše vlastních zdrojů vystačila k pokrytí výdajů ZDŠ. Ostatní výdaje byly hrazeny z dotace získané od ONV.
V průběhu roku došlo k dalšímu rozšíření činnosti drobných provozoven především o úseky, které
požadovali občané a které nebyly v obci zajišťované jinými organizacemi. Služby zajišťovaly tyto
profese: pekárna, hostinec na Vrablovci, autodoprava osobní a nákladní, stavební údržba, práce se
zemními stroji a pro potřebu obce byla zajišťována údržba veřejného osvětlení. V roce 1979 dosáhly
provozovny celkové tržby ve výši 1 970 516,50 Kčs. Na docílení těchto tržeb se nejvíce podílela
pekárna se 716 046 Kčs, stavební údržba s 651 478 Kčs a hostinec s 404 876 Kčs. Pekárna napekla
během roku 213 100 kg světlého chleba. Toto množství však nestačilo k pokrytí požadavků místních občanů i občanů sousedních obcí, neboť o chleba z této provozovny byl značný zájem. Pekárna
zahájila rovněž pečení rohlíků – loupáků. Byla též využívána občany k pečení koláčů na svatby,
oslavy, krmáš, velikonoce i na vánoční svátky. Hostinec na Vrablovci využívali občané ke konání
svatebních hostin, konaly se zde srazy při různých výročích, slavnostní schůze, zábavy a plesy nejen
místních občanů, ale i zájemců z okolí.
Úsek výstavby a zvelebení obce vykazuje v roce 1979 dobré výsledky. Podařilo se zajistit zdařilý
průběh staveb budovaných v akci Z, ale také projekčně připravit řadu akcí pro příští období. Vysokého plnění plánu se podařilo dosáhnout přes četné obtíže, které se na tomto úseku stále vyskytují.
Těžko se získávají pracovníci pro zvelebovací akce, náročné je získávání stavebního materiálu, ale
i projekční připravenost není dobrá, neboť většina projekčních ústavů je zaměřena na velké investiční akce a stavební materiál je dodáván především stavebním organizacím a občanům.
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Stavební práce roku
1979 měly tento průběh:
Stavba
zdravotního
střediska byla úspěšně dokončena a slavnostně předána do užívání OÚNZ
v Opavě dne 6. května
1979. Hodnota celé akce
představuje 4,5 mil. Kčs
a v průběhu stavby bylo
na ní odpracováno 56 tis.
brigádnických hodin. Budova byla předána včetně
vybavení pro dva obvodní lékaře, dvě zubní ambulance, dětské oddělení
a oddělení ženského lékaře.
Pracovníkům a funkcionářům, kteří se na stavbě nejvíce podíleli, byla na slavnostním zasedání
MNV dne 6. 5. 1979 předána čestná uznání rady ONV, OÚNZ v Opavě a rady MNV. Mezi
vyznamenanými byli členové stavebního dozoru, kteří po celou dobu výstavby stavbu zajišťovali.
Byli to ss. Janík Arnošt, Klučka Vilém a Lukáš Otmar.
Stavba pavilonu mimoškolské péče u ZDŠ pokračovala podle harmonogramu.
Koncem roku byla dokončena hrubá stavba budovy.
K tomuto datu bylo prostavěno 1 764 tis. Kčs a docílena hodnota 2 050 tis. Kčs.
Protože výstavba tohoto
pavilonu zasáhla i staré
dílny ZDŠ, došlo k demolici
dílen a nákladem 370 tis.
Kčs byly za budovou ZDŠ
vybudované dílny nové.
Od školních prázdnin budou v této budově umístěny
nejen dílny, ale též jídelna,
která bude sloužit žákům do dokončení výstavby nové jídelny v pavilonu mimoškolské péče.
Vodojem stavěný u tak zvané Boží muky bude sloužit po dokončení stavby k zásobování celé
obce pitnou vodou. Koncem roku 1979 byla dokončena hrubá stavba vodojemu. V rámci technické
vybavenosti k rodinným domkům byla dokončena povrchová úprava místních komunikací v sídlišti
U rybníků. Na Vrablovci byla nákladem 245 tis. Kčs položena kanalizace k rodinným domkům na
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okraji osady, na Zahradní ulici byla položena kanalizace pro celý úsek nové zástavby, byly položeny
obrubníky a hrubá úprava vozovek celkovým nákladem 476 tis. Kčs. Na ulici Budovatelská byla
zahájena výstavba kanalizace, jejíž rozsah si vyžádá výstavbu po několik let.
Mimo staveb zajišťovaných MNV svépomocí se uskutečnila adaptace 1. mateřské školy a po jejím
dokončení se zvýšila celková kapacita mateřské školy o 20 dětí. Byla zahájena úprava prodejních
místností a skladu pro podnik Domácí potřeby. Tyto akce zajišťovaly drobné provozovny MNV.
Za zemřelého předsedu VO KSČ byl zvolen do této funkce s. Karel Vilášek.
Československá strana lidová, která v obci pracuje od roku 1968, nepořádala žádnou veřejnou
akci určenou pro veřejnost. Zaměřila se především na zájezdy a večírky pro své členy.
Rovněž ve složení výboru zahrádkářů nedošlo ke změnám. Velmi dobře byl připraven jejich
tradiční ples, dobře jsou hodnoceny a u občanů oblíbeny jejich zájezdy, při kterých navštěvují výstavy a ovocné sady. Velké účasti občanů se těší výstavy pořádané touto organizací. V roce 1979 pořádaná výstava ovoce, květin a zeleniny místních pěstitelů měla mezi občany velký ohlas. V průběhu
roku bylo v jejich moštárně zpracováno více než 50 q ovoce.
Značnou nevýhodou pro naši obec je i to, že v obci nejsou průmyslové závody. Pracující dojížděli
za zaměstnáním do ostravských závodů, ale také do skladů ostravských podniků, někteří pracovali
v obchodech a kancelářích. V naší obci zůstaly po zrušení podniku Komunálních služeb jen zámečnická dílna, výrobna betonářských výrobků a holiči. Ostatní služby vyhledávali občané v Ostravě,
částečně i v Hlučíně. Stále více se zaměřovali na zajišťování služeb občanů drobné provozovny
MNV. Obchodní jednotky potravinářským zbožím patřily podniku Potraviny Opava, restaurační
jednotky podniku RaJ Opava. V dolní části obce zajišťovaly služby pro občany naší obce i sousedních
Petřkovic prodejny textilu a drogerie. V potravinářských prodejnách činily tržby v průběhu roku
1979 19 250 tis. Kčs. Přestože se v provozovnách RaJ nevyvařovalo, nechali občané utržit především za alkoholické nápoje 2 420 tis. Kčs. Nejsou zde započítány tržby restaurace na Vrablovci,
která patřila drobným provozovnám. U poštovního úřadu měla své sídlo pobočka opavské spořitelny. Finanční částka uložená u této pobočky nevyjadřuje zcela uložené vklady našich občanů, neboť
většina ukládala své úspory v Hlučíně nebo v Ostravě. Mladí manželé využívali novomanželské
půjčky, které jim stát poskytoval na nákup nábytku, vybavení bytu a domácnosti. Za výhodných
podmínek poskytovaly organizace svým zaměstnancům nenávratné půjčky pro výstavbu rodinných
domků nebo pro přestavby, kterými se získala nová bytová jednotka. Naše obec byla zařazena do
seznamu obcí, kde bytová výstavba byla zvýhodněna a zvýhodněn byl i příspěvek na každou stavbu. Stavebník mohl obdržet nenávratnou půjčku až do výše 55 tis. Kčs.
Také v průběhu roku 1979 byl celkový přírůstek nových bytů získán občany výstavbou rodinných domků. Bylo postaveno a kolaudováno dalších 15 rodinných domků. Stavby byly stavěny vesměs v prolukách mezi rodinnými domky, neboť další zástavba mimo již zastavěnou část obce
nebyla povolena. Nejvíce rodinných domků přibylo v osadě Vrablovec. Stále dochází k modernizaci
starších rodinných domků. Mladí uživatelé vybavovali své byty ústředním topením, přistavovali
sociální vybavení a prováděli další modernizaci svých bytů. Většina starších rodinných domků je po
rekonstrukci přizpůsobena novým bytovým poměrům. Na katastru naší obce vykazujeme k 1. 12.
1979 1 195 popisných čísel.
Pro cestu do zaměstnání používali občané převážně tramvaje ostravské městské dopravy nebo
autobusy ČSAD. Spojení naší obce s Ostravou těmito dopravními prostředky bylo výhodné, neboť
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tramvaje jezdily v době špičky ve 12 minutových intervalech a v nočních hodinách každých 24 minut. Na okraji obce v blízkosti Ludgeřovického lesa obhospodařovaly závodní výbory ROH menší
rybníky, které sloužily jejich zaměstnancům k rekreačním účelům. Rybníky byly pronajaté podniky
Vítězný únor Ostrava, Koksovna Vítězného února Ostramo Ostrava. Jen jedna čtvrtina obce byla
zásobována vodou z veřejného vodovodu. Ostatní uživatelé bytů používali pro zásobení svých
domácností vodu ze studní vybudovaných u rodinných domků. Voda ve studních v dolní části obce
byla zjištěna jako závadná, musela být převařována, neboť nebyla vhodná k přímému používání.
Jako velký nedostatek bylo zjištěno i to, že voda ve studních ubývá a především v letních měsících
se projevoval značný nedostatek pitné vody v převážné části obce.
Každoročně pořádají v zimních měsících společenské organizace plesy, které jsou převážně navštěvovány staršími občany. Celkem bylo povoleno 14 plesů, z toho 8 bylo pořádáno
v Kulturním domě na Vrablovci. Plesy mají dobrou úroveň u těch organizací, které je dobře
připravily a nenechaly nic náhodě. Tradičně již mezi dobré plesy patří plesy pořádané svazem
zahrádkářů, svazem žen a vrabloveckými požárníky. Ostatní organizace pořádaly večírky
pro své členy, neboť měly obavy, že nezajistí plnou účast. V letních měsících byly pořádány taneční zábavy, které pořádaly organizace TJ, SSM a požární ochrany. Rovněž noční karnevaly byly v roce 1979 pořádány v menším rozsahu, než tomu bylo v uplynulých letech. Kladně
je možno hodnotit to, že již nedocházelo k nepřístojnostem nebo ke rvačkám a že i samotné
zábavy měly zlepšenou úroveň.
Místní kino nesplnilo v roce 1979 ani jeden z ukazatelů plánu. Důvodem neplnění návštěvnosti je nevhodné umístění kina a v dnešních poměrech i nevyhovující vybavení. Neplnění plánu bylo
zdůvodněno i uzavřením kina v zimních měsících z důvodu nedostatku paliva. Návštěvnost byla
splněna na 78 % a tržby na 67 %. Přestože kino navštěvují především mladí lidé a děti ZDŠ, počítáme jako hlavní důvod nízké účasti sledování televizních pořadů a také návštěvy kin v Ostravě,
které mají lepší vybavení, ale i promítají přitažlivější filmy.
Koncem roku 1979 vzrostl počet obyvatel na 4 850 osob. Přírůstek není veliký, neboť přírůstek
nových bytů připadá na nové rodinné domky, které si občané postavili sami, a zlepšily své dosavadní bydlení.
V průběhu roku uzavřelo sňatek v naší obřadní síni 61 novomanželských dvojic.
Na hřbitově bylo v průběhu roku pochováno 97 zemřelých z Ludgeřovic, Petřkovic a Markvartovic. U MNV bylo evidováno 27 důchodců s nízkým příjmem, kteří vyžadovali zvýšenou péči.
Jim přiznávala komise MNV sociální výpomoc. U 5 důchodců byla zavedena pečovatelská služba,
jejímž úkolem byla péče o úklid, vaření a nákupy pro nemocné důchodce.
Ceny základních potravin se nezměnily. Jeden kg chleba stál 2,10 Kčs, kg másla 40 Kčs, 1 litr
mléka 2 Kčs, 1 kg cukru 7,30 Kčs, 1 kg mouky 4,20 Kčs, brambory pro zimní uskladnění 160 Kčs
za 1 q.
V mateřských školách bylo umístěno 140 dětí, z toho 50 na mateřské škole I., 63 na mateřské škole II. a 27 na Vrablovci. Samotné umístění mateřských škol je pro obec vyhovující a rovněž zlepšení
prostředí byla věnována značná pozornost.
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ZDŠ navštěvuje 541 žáků z Ludgeřovic a Markvartovic, z toho 1. – 5. ročník 299 a zbývající
navštěvují 6. – 9. ročník. Kolektiv pedagogů na místní ZDŠ je 27 členný. V 1. pololetí školního
roku prospělo celkem 529 žáků, z toho 84 s vyznamenáním.
Počasí nebývá v posledních letech příznivé. V zimních měsících dosahovaly teploty průměrně
-15 až -20 ºC. V letních měsících bylo jen pár dnů, kdy teploty byly vyšší než +25 ºC. Počasí v podzimních měsících bývá lepší než samotné léto. Také v roce 1979 byly podzimní měsíce příznivější
než měsíce užívané jako doba prázdnin a dovolených.
Zapsal kronikář Josef Baránek.

AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – březen 2017
Anna Kocurová
Edeltrauda Haasová
Hildegarda Balcarová
Miroslav Staroba
Irena Fajkusová
Ingeborg Havlíková
Jan Machala

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

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Vítání občánků
Vážení rodiče,
v sobotu 22. dubna 2017 se uskuteční vítání dětí.
Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo během posledního roku a od narození má stále trvalý pobyt v Ludgeřovicích. Stačí,
když se jeden z rodičů dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Ludgeřovicích do kanceláře č. 10
v 1. poschodí.
Uzávěrka přihlášek na jarní vítání je ve středu 12. dubna 2017.
Lenka Jurečková, úsek správních činností
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Zápis dětí do MŠ Ludgeřovice,
příspěvková organizace, na Hlučínské ulici
Dne 4. 5. 2017 od 8:00 – 15:00 hodin
se uskuteční zápis dětí pro školní rok 2017/2018
v budově MŠ na Hlučínské ulici.
Žádáme zákonné zástupce, aby přišli k zápisu
s potvrzením od paní lékařky
o řádném očkování a s rodným listem dítěte.
Pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2017,
se stává předškolní vzdělávání povinným.
Žádost o přijetí a evidenční list je k dispozici ke stažení
na našich internetových stránkách:

www.ms-ludgerovice-hl.eu
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Orgán sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD)
(pokračování z březnového čísla Ludgeřovického zpravodaje)
Pracovníci náhradní rodinné péče se zabývají především:
– z prostředkováním pěstounské péče, osvojení, pěstounskou péčí na přechodnou dobu apod.
– d ětmi, které byly svěřeny do péče jiné osoby odpovědné za výchovu.
Kurátoři pro mládež se zabývají především:
– d ětmi, které mají výchovné problémy – vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, páchají trestnou
činnost, dopouštějí se přestupků, nerespektují rodiče apod.),
– d ětmi, které se opakovaně dopouští útěků.
Kdo se může na oddělení OSPOD obrátit?
Ve výše uvedených situacích je oprávněn jednat především zákonný zástupce nezletilého dítěte nebo osoba odpovědná za jeho výchovu.
Každý je také oprávněn upozornit OSPOD na porušení práv a povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti. I každé dítě má právo požádat o pomoc, a to i bez vědomí rodičů. Pracovníci OSPOD zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, se kterými
se seznámili s výjimkou těch skutečností, které mohou mít charakter trestného činu.
Rovněž zachovávají mlčenlivost o osobě, která je upozornila na možné ohrožení dítěte,
pokud o to tato osoba požádá. Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost i o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině s dítětem.
S kým pracovníci OSPOD spolupracují?
Pomáhají rodičům a dětem i prostřednictvím jiných státních a nestátních organizací,
které spolupůsobí v oblasti péče o rodiny s dětmi. Spolupracují s odbornými pracovišti,
např. školami a školskými zařízeními, pediatry, psychology, psychiatry, poradnami,
azylovými domy, sociálně-aktivizačními službami, úřady práce, středisky výchovné
péče, probační a mediační službou.
Informace: Městský úřad Hlučín
Kontaktní údaje: Mírové náměstí 23, Hlučín, 748 01
e-mail: podatelna@hlucin.cz, web: www.hlucin.cz
tel. spojovatelka: 595 020 211, 595 020 221
ID datové schránky: mfpbhkb
OSPOD – budova C, 1. patro
Informace poskytnuty sociálním odborem MěÚ Hlučín.
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Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Sobota 22. 04. 2017
Parkoviště u Obecního úřadu Ludgeřovice	  8:00 hod. – 11:00 hod.
Prostranství u rybníka č. 5 (pod Finskými domky)
12:00 hod. – 15:00 hod.

Obec Ludgeřovice nabízí zájemcům z řad veřejnosti
ke koupi pozemky ve vlastnictví obce v k.ú. a obci Ludgeřovice.
Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů a 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. 5. 2017 do 12:00 hod. Obálka bude označena nápisem:

„Pozemky U Rybníků NEOTEVÍRAT“
Nejnižší nabídková cena je 850,– Kč/m 2 + DPH
Zájemce je oprávněn učinit pouze jednu nabídku k jednomu konkrétnímu pozemku1).
Vítězný zájemce bude ten, kdo učiní nejvyšší nabídku. Vyhodnocení provede
komise složená z členů Rady obce Ludgeřovice v termínu do 15 dnů od ukončení
podání nabídek. Pro případ, že bude podána vícero uchazeči nabídka se stejnou
cenou, bude vybrán ten uchazeč, který podal nabídku jako prvý. Pro tyto účely
bude přijetí každé nabídky opatřeno datem a přesným časem hodiny, minut a vteřin přijetí nabídky.
Vítězný zájemce bude vyzván k uzavření kupní smlouvy se smlouvou o advokátní úschově v termínu do 15 dnů od data vyhodnocení nabídek. Úhrada kupní ceny
a její vypořádání bude upravena smlouvou o advokátní úschově JUDr. Milana
Čichoně, právního zástupce obce, advokáta ČAK 10149 se sídlem Hlavní třída
1196, 708 00 Ostrava-Poruba. Vítězný zájemce bude povinen uhradit do 15 dnů
od uzavření kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově na účet advokátní
úschovy prvou část kupní ceny ve výši 300.000,– Kč. Pokud tak vítězný zájemce
v daném termínu neučiní, právní účinky kupní smlouvy zaniknou. V tomto případě komise k vyhodnocení nabídek vyzve k uzavření kupní smlouvy zájemce, který
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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učinil druhou nejvyšší nabídku. Pokud byl prvý uchazeč vybrán ze dvou stejných
nabídek, pak vyzve toho, kdo učinil návrh jako druhý s tím, že bude postupováno
stejně jako v prvém případě. Pokud nesloží prvou část kupní ceny ani tento uchazeč, budou postupně vybíráni uchazeči podle pořadí, v jakém se umístili a bude
postupováno stejně jako v prvém případě. Pokud nedojde k naplnění účinků kupní
smlouvy, protože žádný z uchazečů neuhradí prvou část kupní ceny, bude vyhlášeno nové kolo výběrového řízení. Druhou část kupní ceny bude povinen zaplatit kupující do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Do úplného zaplacení
kupní ceny budou všechna 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.
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.
Po úplné úhradě kupní ceny podá advokát návrh na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí v termínu do 10 dnů od připsání celé kupní ceny na účet
advokátní úschovy. K výplatě kupní ceny Obci Ludgeřovice dojde do 10 dnů od
pravomocného povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Advokátní úschova bude zřízena bezúplatně.
S dalšími dotazy se můžete obracet na:
Mgr. Daniela Havlíka, starostu obce, tel. 553 876 010, 725 141 569,
Mgr. Ing. Jindřicha Hudečka, tajemníka OÚ Ludgeřovice, tel. 553 876 022

Pozemky, které 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 ,
32
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parc.č. 3088/12, orná půda o výměře 1 024 m 2 ,
parc.č. 3088/15, orná půda o výměře 956 m 2 ,
parc.č. 3088/17, orná půda o výměře 941 m 2 ,
parc.č. 3088/18, orná půda o výměře 936 m 2 ,
parc.č. 3088/19, orná půda o výměře 933 m 2 ,
parc.č. 3088/20, orná půda o výměře 1 142 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. 3088/40, 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 patnáctka (L15)
8. ročník běžeckého závodu Ludgeřovická patnáctka 2017 byl odstartován 4. března
za krásného jarního počasí v areálu TJ Ludgeřovice. L15 má mezi sportovci dobrý zvuk,
každoročně je běžců ze širokého okolí a i z Polska více, letos to už bylo asi 160. Zkušení
ludgeřovičtí pořadatelé připravili akci zase na vyšší úrovni. Každý běžec dostal startovní
číslo s čipem, v cíli byly nainstalovány snímače čipů do notebooku, takže bezprostředně po
doběhnutí posledního byla k dispozici kompletní výsledková listina. Pro účastníky bylo již
tradičně k dispozici pohodlné zázemí.
Kromě hlavního závodu bylo i několik závodů doprovodných a to:
–	chodecký závod Nordic Walking na stejné trati jako hlavní závod, odstartovaný v 9:00
hod.,
–	kondiční běh 3 km po návsi ke kostelu a zpět odstartovaný 10 minut po startu hlavního
závodu,
–	běh kolem hřiště TJ pro děti do 10 let v mezičase, než doběhli první běžci hlavního závodu do cíle.
Hlavní patnáctikilometrový závod byl odstartován v 10:00 hod., trať byla tradiční po
návsi do Petřkovic, přes Černý les k Šilheřovicím a zpět.
V poledne byly vyhlášeny výsledky s rozdáváním pohárů a drobných dárků na stupních
vítězů těm nejlepším v jednotlivých věkových kategoriích.
Byla to krásná sportovní akce, účastníci byli velmi spokojeni a již se těší na příští ročník.
AV.

Za krásného, již skoro jarního počasí, se v sobotu 4. března 2017 uskutečnil již osmý
ročník Ludgeřovické 15. Tento závod byl zařazen do Moravskoslezského běžeckého poháru
i do Prajzsko-opavské běžecké ligy. Do vesnice mezi Ostravou a Hlučínem se sjelo 152
účastníků hlavního závodu. Desítky dalších se postavily na start kondičního běhu, závodů
dětí a nordic walkingu. Běžce čekala náročná trať vedoucí přes Petřkovice do Černého lesa
a zpět. Od loňského roku je součástí převážně asfaltového běhu i krátká terénní vložka.
Pozici hlavního favorita potvrdil Martin Ocásek z Krnova, který zvítězil v čase 53:48
s velkým náskokem minuty a půl před Matoušem Vrzalou z Vítkovic. Na třetím místě doběhl Roman Janeček z Caramba teamu v čase 56:47. V ženách neměla rovnocennou soupeřku
Adéla Esentierová z BET Ostrava a zvítězila v čase 1:06:47.
Na závěr se uskutečnila bohatá tombola s hodnotnými cenami, kde vyhráli úplně všichni.
Závod v režii Běžeckého klubu Ludgeřovice se vydařil a všichni se zde budou určitě rádi
vracet. Další příležitost budeme mít na podzim, kdy se zde uskuteční druhý ročník krosu.
Marek Škapa
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Poděkování také patří našim
partnerům a sponzorům a to jsou
Obec Ludgeřovice, Česká unie
sportu – sportuj s námi, Cetelem,
Motobar 46, Pekařství Velička,
JR Cykloservis, Satelit bar, Rosa
květinářství, salon Šárka, Elektro
Paskuda, vinotéka Thomas drinks,
Segafredo, Tony obchod.

Martin Popek, Běžecký klub Ludgeřovice
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XXXV. GRAND PRIX KOŠICE 2017 ve vzpírání
Memoriál Karola Gumána
11. března proběhl v Košicích turnaj ve vzpírání mládeže XXXV. GRAND PRIX
KOŠICE 2017, Memoriál
Karola Gumána. V kategorii
U-17 Českou republiku reprezentoval Ondřej Tchurz.
V celkovém hodnocení kategorie juniorů U-17, kde startovalo 15 mladých vzpěračů
z Polska, Slovenska, Maďarska a ČR, obsadil ludgeřovický vzpěrač 3. místo v osobních rekordech 96 kg v trhu
a 105 kg v nadhozu, celkem
201 kg ve dvojboji. V soutěži
družstev skončil tým České republiky na prvním místě.
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Oldřich Tchurz

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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