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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

v loňském listopadovém Zpravodaji jsem reagoval na dotazy týkající se změny svozu odpadů na Vrablovci a jeho následném pokračování v Ludgeřovicích. Aktuálně již došlo k dalšímu posunu, společnost OZO Ostrava již soutěží o dodavatele nádob na plasty a papír pro
celé Ludgeřovice a reálně budeme tyto nádoby postupně dodávat ke všem nemovitostem
v obci v průběhu druhého čtvrtletí. Zároveň také řešíme problematiku bioodpadu, kterého
je ve směsném odpadu zejména v letních měsících stále značné množství a rádi bychom
možnosti jeho separace také výrazně zvýšili. Třídit odpady se určitě vyplatí a pro zajímavost
Vám zde uvádím srovnání produkce odpadů v letech 2016 a 2017, kde shrnuji celková čísla
a vytříděnost z kontejnerů a mobilního sběrného dvora:
Druh odpadu:
rok 2016:
rok 2017:
Papír a lepenka
15,511 tun	  20,166 tun
Plasty
26,027 tun	  38,655 tun
Plastové obaly
33,32 tun	  33,88 tun
Sklo
49,87 tun	  49,49 tun
Pneumatiky	  4,68 tun	   3,50 tun
Objemný odpad
92,29 tun
100,36 tun

rozdíl v tunách:
více o	  4,66 tun
více o 12,63 tun
více o	  0,56 tun
méně o	  0,38 tun
méně o	  1,18 tun
více o	  8,07 tun

Zvýšení třídění se projevilo meziročně u celkové produkce směsného komunálního odpadu, tedy toho, co zůstává v běžných popelnicích. V roce 2016 to bylo 1 122,88 tun odpadu,
který skončil na skládce, v roce 2017 pak 1 093,23 tun, což je pokles o 29,65 tuny. Zajímavý
je pak vývoj u biologicky rozložitelného odpadu, kde v roce 2016 bylo vytříděno 585,89 tun,
v roce 2017 však již 779,16 tuny, což je o 193,27 tuny více. Podotýkám, že nárůst je to poměrně dramatický a to mají naši občané z minulých let již ve výpůjčce kompostéry!

Potěšující zpráva přišla v lednu z Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR. Ministerstvo životního prostředí nám definitivně „přikleplo“ dotaci na výsadbu dřevin
kolem tzv. Farské cesty, cesty z Vrablovce k rybníku pod Malánkami a obnovené polní cesty mezi Vrablovcem a starou cihelnou. Celková realizační částka podle projektu činí 958.431,15 Kč, dotace je stanovena na 766.744,92 Kč, obec by pak měla hradit
191.686,23 Kč z vlastních zdrojů. Nyní připravujeme výběrové řízení na realizátora výsadby, samotná výsadba je plánována během září nebo října 2018.

Jistě jste si všimli, že v loňském roce byla obec Ludgeřovice nucena opravit břehy dvou
rybníků mezi Ludgeřovicemi a Vrablovcem, které začaly ujíždět vlivem přívalových dešťů,
hrozilo dokonce stržení částí cesty podél rybníků. Tyto akce jsou většinou finančně poměrně
náročné, jen stabilizace břehu třetího rybníka nás vyšla na 129.909,– Kč. Musím touto cestou poděkovat společnosti CARBOSPED, s.r.o. a zejména pak jejímu zástupci panu Vladanu Koptišovi, který rybníky zná a po společném jednání nám jeho společnost poskytla
na opravu břehu dar v plné výši provedené opravy! Věřím, že se pan Koptiš letos objeví u nás
v Ludgeřovicích třeba na rybářských závodech a znovu mu budu moci poděkovat i s rybáři.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice
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Informace občanům

Vzhledem k množícím se dotazům, co vlastně patří do kontejnerů a popelnic na separovaný papír a plast, je zde jednoduchý návod. Věřím, že Vám pomůže…

Plasty

Co?

PET láhve, plastové nádoby, kelímky, fólie a sáčky, polystyren
nepatří sem výrobky z PVC
krabice od mléka, džusů a podobných potravinářských výrobků

Kam?

plechovky od potravin a nápojů, obaly od kosmetiky
nepatří sem kovové obaly od nebezpečných látek (obaly od barev, ředidel…)

žluté kontejnery a popelnice – typy nádob:

žlutý kontejner 1100 l

žlutá popelnice 120 l a 240 l

PET láhve a další duté obaly je třeba před vyhozením zmáčknout nebo sešlápnout

Papír
Co?
Kam?

papír, časopisy, noviny, kartony
nepatří sem mastný či jinak znečištěný papír

modré kontejnery – typy nádob:

modrý kontejner 1100 l

modrá popelnice 120 l a 240 l

školní soutěže ve sběru papíru

Mgr. Daniel Havlík, starosta obce
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VOLBY
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY KONANÁ
VE DNECH 26. 1. – 27. 1. 2018
OBEC LUDGEŘOVICE – volební účast 69,95 %
Pořadí
Název
1.
Zeman Miloš, Ing.
2.
Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc., dr.h.c.

Platné hlasy
1700
1083

%
61,08
38,91

Volební okrsek č. 1 – volební účast 64,59 %
Pořadí
Název
1.
Zeman Miloš, Ing.
2.
Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc., dr.h.c.

Platné hlasy
494
313

%
61,21
38,78

Volební okrsek č. 2 – volební účast 72,63 %
Pořadí
Název
1.
Zeman Miloš, Ing.
2.
Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc., dr.h.c.

Platné hlasy
527
323

%
62,00
38,00

Volební okrsek č. 3 – volební účast 71,33 %
Pořadí
Název
1.
Zeman Miloš, Ing.
2.
Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc., dr.h.c.

Platné hlasy
505
320

%
61,21
38,78

Volební okrsek č. 4 – volební účast 74,88 %
Pořadí
Název
1.
Zeman Miloš, Ing.
2.
Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc., dr.h.c.

Platné hlasy
174
127

%
57,80
42,19

KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Připravujeme
Knihovnické lekce pro děti z MŠ a žáky ZŠ
23. 03. 2018 – Noc s Andersenem (knihovna)
Jana Baránková, knihovnice
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Farní ples

Stejně jako v minulých letech byl
o tento ples velký zájem. Sál i vinárna Obecního domu byly 27. ledna
zaplněny opravdu do posledního
místečka. Díky mnoha sponzorům
byla připravena bohatá soutěž o ceny,
hrála osvědčená hudba TNT, pořadatelé byli bezchybní. Ples zahájil farář ludgeřovické farnosti Mgr. Václav
Koloničný, přivítal všechny účastníky, mezi nimi starosty Ludgeřovic
a Markvartovic Mgr. Daniela Havlíka a Ing. Pavla Myslivce, místostarostku Ludgeřovic Ing. Alenu Janošovou, ředitele Charity Hlučín Pavla Sobola, Ing. Petra Kudelu z TV NOE.
Zábava byla od samého začátku v plném proudu. Předtančení předvedl pár Miroslav
Fridrich a Hedvika Fridrichová, držitelé třídy B standardních tanců, reprezentanti Dance
studia Ostrava. Velmi se líbili, měli úspěch.
Ve 21:30 začaly servírky z místní restaurace roznášet večeře, kolem 23. hodiny ještě vystoupila skupina „Saltatores Dance Company“ pod vedením MgA. Kláry Krejčířové
z Ludgeřovic, už známá z letošního obecního plesu, která převedla i kankán. Byl to velice
příjemný bál.

Reprezentační ples firmy HP trend

Již v  pořadí XIII. ples firmy HP trend
se konal 2. února v prostorách Obecního
domu v Ludgeřovicích. Účastníci zcela
zaplnili sál i vinárnu. Ples zahájil generální ředitel firmy p. Arnošt Gregořica.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina MIX Boskovice, v „pekle“ ještě hráli
dva muzikanti (housle a harmonika).
V průběhu plesu se v restauraci pana
Myslivce podávaly dvě večeře, jedna po
půl deváté, druhá po půlnoci. Nápoje
se prodávaly v „pekle“, v restauraci nebo
přímo obsluhou u stolů. Nechyběla velká
soutěž o ceny. Doprovodný program obstarala na začátku taneční skupina FATIMA, ta
s úspěchem předvedla velmi rychlé a dynamické vystoupení s použitím zvláštních trampolín. Ve 22 hodin pak k tanci i poslechu zazpívala např. árie z muzikálů známá herečka
a zpěvačka Yvetta Blanarovičová. Moc se líbila. Všichni přítomní se výborně bavili, ples byl
dobře připravený, prostě byl to noblesní bál.
5
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Párty ples pro mladé

Skupina mladíků z Ludgeřovic
uspořádala 3. února ples pro mladé.
Vše pečlivě připravili, před vchodem
do sálu kontrolovali příchozí, zda
nepřináší něco nedobrého. Návštěvníků přišlo hodně, sál byl úplně plný.
Všichni byli slušně oblečeni, i když
často ne zrovna v plesovém. Hrál
diskžokej Aleš Retek, chvíli také
zpíval mladý muž z Ludgeřovic. Ve
vinárně měli bufet, v němž obsluhovali rodiče pořadatelů. Nechyběla
ani soutěž o ceny. V sále bylo hodně
veselo, tancovalo se, zpívalo, všichni
se výborně bavili. Byl to pěkný ples pro mladé.

AV.

Ples ČČK Vrablovec

10. února jsme uspořádali náš 1. ROCK
AND ROLL PLES, a to s kapelou Neo Chess
Sunny Rock And Roll Band. Jak už sám název
a charismatický lídr s nekonečným množstvím
energie předvedl, byl to skutečně, neočesaný
RNR a podle ohlasů zúčastněných, to byla výborná zábava, a to jak díky hitům samotným,
tak díky úchvatným výkonům členů kapely.
Hudebně vzdělaní účastníci byli velmi mile
potěšeni a v úžasu.
Byl to také 1. ples po několika letech, který
zaplnil celou kapacitu sálu Hostince na Vrablovci a mnozí se už plesu, právě z kapacitních důvodů, účastnit nemohli. Velmi rádi tak v příštím roce uspořádáme 2. ROCK AND
ROLL PLES s touto kapelou a budeme se na Vás těšit. Termín konání a dalších informace
Vám brzy podáme na naší facebookové stránce ČK Vrablovec.
V neposlední řadě bychom chtěli srdečně poděkovat těm, bez kterých by ples z finančních důvodů bylo velmi těžké realizovat, a to paní Jarmile Vystrkové a paní Ivě Cilečkové
za prodej nápojů v „Pekle“, díky čemuž jsme nebyli ve ztrátě. Dále velké díky patří všem
sponzorům, kteří se nám rozhodli touto formou pomoci. Hlavní cenou do půlnoční soutěže
byl Bluethoot reproduktor pana Libora Šulce a druhá hlavní cena byla HP tiskárna od společnosti AELcompany, s.r.o.
Všem, kteří se nám rozhodli pomoci svou prací anebo svými dary, ještě jednou velké díky,
neboť díky Vám je pro nás uskutečnitelnější takovéto akce pořádat .
Zuzana Konečná, ČČK Vrablovec
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Dětský maškarní ples SRPDŠ

Pořadatelé
připravili 11. února v prostorách
Obecního domu pro děti
i pro jejich rodiče a prarodiče zajímavý program,
který si všichni užívali.
Děti především bavila
veselá klaunice, rodiče
a prarodiče pak zejména sledování radostného
výskání a skotačení svých
potomků. Nechyběla sou-

těž o zajímavé ceny, fungoval dobře zásobený
svépomocný bufet. Velký zájem byl i o malování na obličej. Podívat se přišli i starosta
obce Mgr. Daniel Havlík a ředitel ludgeřovické základní a mateřské školy Mgr. Karel
Moric. Bylo to pro celé rodiny velice příjemné nedělní odpoledne.

Hasičský bál

Bál se konal 17. února v prostorách
Obecního domu. Účastníků plesu bylo
hodně, plný byl sál i vinárna. Celý ples
dobře připravili mladí členové sboru
ludgeřovických dobrovolných hasičů.
Členové nad 60 let věku už zcela chyběli. Přijeli i hosté z družebních hasičských
sborů z Turzyczky (Polsko) a Liptovské
Kokavy (Slovensko). Přítomen byl i starosta obce Mgr. Daniel Havlík. K tanci
i poslechu hrálo půvabné dívčí trio La
Nanita. Hezké předtančení předvedly
dva mladé taneční páry z LR Cosmetic
Dance Team Ostrava. Díky sponzorům nechyběla soutěž o zajímavé ceny. Fungovaly dva
dobře zásobené bufety ve vinárně a v „pekle“. Nálada byla výborná, byl to příjemný bál.
AV.
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Kalendář akcí
3. 3. 2018
3. 3. 2018
6. 3. 2018
9. 3. 2018
11. 3. 2018
17. 3. 2018
23. 3. 2018
25. 3. 2018

Ludgeřovická patnáctka- běžecký závod (start – areál TJ Ludgeřovice)
Ples TJ Ludgeřovice (sál Obecního domu)
Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
Divadelní představení Habaďúra – Berani Těškovice (sál Obecního domu)
Přednáška – Kurz první pomoci (Hostinec na Vrablovci)
Oslava Dne žen SDH Ludgeřovice (prostory nad hasičskou zbrojnicí)
Noc s Andersenem (Obecní knihovna)
Amatérský turnaj ve stolním tenise (Hostinec na Vrablovci)

7. 4. 2018
10. 4. 2018
13. 4. 2018
14. 4. 2018
21. 4. 2018
28. 4. 2018
28. 4. 2018
30. 4. 2018

Zápis žáků do 1. tříd (ZŠ a MŠ Ludgeřovice)
Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
Vítání jara – akce Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
Velikonoční veselice ŘK farnosti (sál Obecního domu)
Jarní ples ANO (sál Obecního domu)
Vítání občánků (obřadní síň OÚ Ludgeřovice)
Stavění májky (Menšíkové louka)
Pálení čarodějnic (areál hřiště TJ Ludgeřovice)
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní turnaj ve stolním tenisu

V prosinci 2017 se uskutečnil tradiční žákovský turnaj ve stolním tenisu ve dvouhře
a ve čtyřhře. V rámci dvouhry skončil na 3.
místě Adam Lach z 9. B, 2. příčku pak obsadil Tomáš Malčok ze třídy 7. A. Celkovým
vítězem se stal Marek Blejchař ze 7. B. Ve
čtyřhře se na stupně vítězů probojovali Alexandr Deklava a Daniel Körner, kteří skončili na 3. místě. Ještě o příčku výš se umístili
Marek Blejchař a Filip Šenkeřík a celkové
vítězství vybojovali žáci Lukáš Černík a Jakub Lis. Všichni žáci na stupních vítězů ve
čtyřhře jsou ze 7. ročníku, což dává naději,
že po letošním vynikajícím 3. místě v krajském kole na tento úspěch navážeme i v příštím
školním roce.
Žákům byly předány sladkosti, diplomy a medaile a těšíme se na další ročník, který se
uskuteční opět v předvánočním čase.
Mgr. Zdeněk Žvaka

Florbalové úspěchy našich žáků

V letošním školním roce se podařilo našim žákům postoupit přes okrsková kola až do
okresního finále jak v kategorii dívek, tak i v kategorii hochů, čímž se mohou pochlubit
kromě nás už jen dvě opavské školy, a to ZŠ Otická a ZŠ Kylešovice.
Dívčí finále se konalo ve středu 17. ledna. Sešlo se 6 vítězných škol okrsků a hrálo se
systémem každý s každým. Naše děvčata si postupně poradila se ZŠ Bolatice (5:0), ZŠ Kylešovice (3:1), ZŠ Velké Heraltice (5:1) i ZŠ Vrchní (4:1), až přišel na řadu dlouho očekávaný
souboj s domácí ZŠ Otická. Očekávaný proto, protože prakticky všechny žačky této školy
jsou zároveň členkami týmu S.K. P.E.M.A. Opava, který hraje nejvyšší florbalovou soutěž.
Tyto hráčky nejenže v průběhu okresního finále doposud neprohrály, ale žádnému týmu se
nepodařilo jim dát ani jediný gól. Naše holky šly do zápasu s obrovskou chutí a s tím, že
nic není nemožné. Zápas byl od začátku do konce nádhernou podívanou, která se musela
líbit všem přítomným v hale. Po vyrovnaném průběhu nakonec naše děvčata podlehla ZŠ
Otická 3:4, a přestože z toho byla ještě dlouho po utkání smutná, sklízela obdiv ostatních
vyučujících i žáků v hale. Holky samozřejmě nejvíce mrzelo, že jim chyběl maličký kousek
k vytouženému postupu do krajského finále. Přesto je 2. místo v okrese vynikajícím úspěchem a všem holkám děkujeme za reprezentaci naší školy!!!
Kluci měli finále, do kterého postoupila osmička nejlepších škol okresu, o den později.
Byly vytvořeny dvě skupiny po čtyřech s tím, že do bojů o finále postoupí první dva týmy ze
skupin. Naši kluci prohráli první zápas se ZŠ Otická (0:3), v dalších zápasech pak porazili
ZŠ Mařádkova (2:1) a těsně prohráli se ZŠ Kravaře (1:2). Nakonec tak skončili ve skupině
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LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

3 / 2018

na třetím – nepostupovém místě. Přesto je konečné 5. místo v okrese Opava velkým úspěchem a také klukům děkujeme za reprezentaci naší školy!!!

Mgr. Petr Stočes

(Ne)bezpečí sociálních sítí

Naše škola spolu se společností CESNET (sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky) uspořádala v pátek
19. ledna několik přednášek na
téma (Ne)bezpečnost sociálních
sítí!!!
V dopoledních hodinách
proběhly dvě přednášky v Kulturním domě v Hlučíně pro
žáky pátých až devátých tříd
nejen naší školy, ale i Gymnázia
Hlučín a ZŠ Rovniny. Odpolední přednáška s besedou byla
určena rodičům a veřejnosti.
Přední český odborník na kyberkriminalitu JUDr. Jan Kolouch Ph.D. upozornil posluchače na to, jak nebezpečně se často chováme na sociálních sítích, kolik informací je možno
z našich profilů vyčíst, jaké digitální stopy za sebou každý den zanecháváme při používání
online služeb. Velmi přínosná byla pro rodiče i žáky doporučení a prevence, jak se chovat
bezpečněji.
Z reakcí přítomných, kteří si ihned na místě v mobilech kontrolovali svá zabezpečení,
věříme, že je tato přednáška nejen zaujala, ale byla i velmi přínosná.

Zimní škola v přírodě

Tak jako každý rok, i letos, žáci 4. tříd vyrazili směr Horní Bečva za lyžováním a jinými
zimními radovánkami. Proběhla zde zimní škola v přírodě spojená s lyžařským výcvikem.
I když sněhové podmínky nebyly úplně optimální, děti zvládly všech 6 lyžařských lekcí.
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Dokonce jsme našli i pár
míst na bobování a půl dne
odpočinku jsme strávili na
procházce. Večery probíhaly
v režii dětí, takže o zábavu
bylo postaráno jak pro děti,
tak pro nás – učitele. Některé
taneční kreace z diskotéky si
budeme ještě dlouho pamatovat.
Samotný výcvik začal
v neděli hned po příjezdu
a končil ve čtvrtek závodem
ve slalomu. Každý žák dostal
diplom a sladkou odměnu.
Velké poděkování patří lyžařské škole S.W.A.H., SRPDŠ, které dětem na tento kurz přispělo finanční částkou
a personálu RS Pekáren Rališka, který nám poskytl téměř domácí servis.
Mgr. Natálie Nevřelová, Mgr. Miroslava Bartusková a Mgr. Jana Sykalová

Lyžák 7. ročníků

Ve dnech 5. – 9. února se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků
naší školy. Místem konání se jako již tradičně stala Horní Bečva. V letošním roce byl
o LVK opět velký zájem, o čemž svědčí počet 36 přihlášek. Žáci si opět mohli vybrat,
zda chtěli své dovednosti zdokonalovat na lyžích, či snowboardu. Počasí bylo jako obvykle objednáno, takže nechyběly přívaly nového prašanu ani ideální teploty k lyžování. A možná i díky tomu jsme nemuseli řešit žádný úraz ani onemocnění. Mimo výuky
na svahu si žáci určitě užili i doprovodný program, kterým byly večerní hry a scénky,
přednášky, večerní lyžování nebo stezka odvahy. Věříme, že se žákům na LVK líbilo
a budou na něj dlouho vzpomínat!

Mgr. Petr Stočes, Mgr. Martin Nevřela, Mgr. Jan Schreier, Mgr. Veronika Seidlová
13
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Školní exkurze do Osvětimi

1. února se naše 8. a 9. třídy zúčastnily jednodenní exkurze do Osvětimi. V průběhu prohlídky naši žáci navštívili původní koncentrační tábor, kde byly na vězních prováděny první smrtící
pokusy s plynem cyklonem B. Žáci viděli také místa, kde byli lidé vězněni, mučeni a popravováni. V závěru první části prohlídky viděli spalovací pece a dochované plynové komory. Tato část
trvala asi hodinu a půl. Poté se všichni přesunuli do nedalekého tábora Březinky, který sloužil
jako tábor vyhlazovací a kde žáci v sychravém počasí zakusili ponurou atmosféru těchto míst.
Věříme, že si všichni odnesli z této exkurze ponaučení a že se jim tato prohlídka vryla
do paměti.

Mgr. Zdeněk Žvaka

Den bezpečnějšího internetu 2018
(Ne)bezpečnost sociálních sítí!!!

Žáci naší školy v rámci informatiky připravili prezentace v týdnu od 5. do 9. 2. 2018 a tak
podpořili celosvětovou kampaň SAFER INTERNET DAY 2018.
Den bezpečnějšího internetu si každoročně
klade za cíl angažovat každého uživatele online prostředí k aktivitám směrujícím k lepšímu
internetovému prostředí pro každého uživatele
bez rozdílu věku. Témat v souvislosti s internetovou bezpečností je stále více ochranou osobního prostoru počínaje, přes generování digitální stopy až po hejtování, netiketu a zásady ohleduplnosti k ostatním uživatelům včetně
sdílení a ochrany autorských a vlastnických práv. O technických aspektech bezpečnosti ani
nemluvě. Touto cestou se snažíme o to, aby naši žáci se naučili správně zacházet s moderními technologiemi.
Ing. Marie Plačková, Mgr. Ondřejka Langrová

Klub nadaných dětí na exkurzi v ARMATURY Group a.s.

8. února navštívil Klub nadaných dětí společnost ARMATURY Group a.s. Do Dolního Benešova přijelo celkem 11 žáků z 2. až 6. třídy. V rámci exkurze byli žáci přivítáni
14
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v zasedací místnosti, kde jim Ing. Jiří Bartusek prezentoval zajímavé informace z historie
společnosti, vysvětlil jim, co je to armatura, kde se používá a seznámil je s výrobním portfoliem firmy.
Před návštěvou výrobních hal byli žáci poučeni o bezpečnosti a chování v těchto prostorách, obdrželi vesty, helmy a vydali se na prohlídku. Seznámeni byli s kompletním výrobním procesem od přípravy materiálu, přes výrobu jednotlivých částí, svařování, montáž
v celek, rozměrovou kontrolu, opracování, tryskání, až po zabalení a expedici.
Po ukončení exkurze dostaly děti malý test. Nejlepší tři skupiny obdržely dárek v podobě
USB disku, ostatní pak menší pozornost. Dětem byly předány také pastelky a výkresy s žádostí nakreslit obrázek z exkurze. Každý výtvor byl odměněn fotbalovým míčem.

Mgr. Miroslava Bartusková

Slavnostní předávání certifikátů

Když jsme v září 2017 navazovali spolupráci s British Council v Ostravě, chtěli jsme prosadit skládání mezinárodně uznávaných Cambridge zkoušek přímo u nás na škole.
Po absolvování přípravných kurzů k úrovním Starters, Movers a Flyers si žáci 9. prosince
zkouškami prošli a pak netrpělivě čekali na výsledky. Dočkali se 12. února, kdy byli pozváni
na slavnostní předávání certifikátů vydaných Cambridge University. K tomuto účelu posloužily
reprezentativní prostory Obecního úřadu v Ludgeřovicích, kde všem zúčastněným žákům osobně pogratulovali zástupci British Council, obce i školy. Všem absolventům zkoušek ještě jednou
gratulujeme a doufáme, že šlo o další významný krok na cestě k vlastnímu sebevzdělávání tak, aby
obstáli v konkurenčním boji tohoto multikulturního světa.

Mgr. Jitka Šílová
15
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Plesová sezóna i na Vrablovci

Čas, na který se děti moc těší,
máme už zase za sebou. Tradiční
ples naší mateřské školy dopadl
velice dobře, děti se vydováděly
a doufáme, že i velcí si ples užili.
Poděkování patří panu Petrovi Tománkovi za pronájem sálu
v Hostinci na Vrablovci, všem,
kteří přispěli drobnostmi do soutěží a také Vám, kteří jste se akce
zúčastnili.
Bc. Pavla Olšáková,
ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Co se v mládí naučíš….

Pár sportovců z vrablovecké školky a školky z Dolní školy se
zúčastnilo lyžařského kurzu na Skalce. Zvládli jsme týdenní lyžování, a protože nám počasí přálo a podmínky byly příznivé, lyžovačku jsme si pěkně užili. Každý podle svých schopností a dovedností prožíval dvě hodiny na velkém kopci s pomou nebo na
malém kopečku s pohyblivým kobercem pro začátečníky. Děti
byly velice šikovné a už teď se těšíme na plavání, které nás čeká.

Bc. Pavla Olšáková a Bc. Martina Chobotová,
ZŠ a MŠ Ludgeřovice
16
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SPOLKY
Výroční členská schůze Klubu důchodců Vrablovec

Schůze se konala 23. ledna ve
Společenském domě na Vrablovci.
Schůzi přišli pozdravit starosta obce
Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík,
místostarostka města Hlučína Blanka
Kotrlová, koordinátorka komunitního plánování Hlučína Ing. Tereza
Šimánková a předsedkyně Spolku
hasičů Vrablovec Marie Blokešová.
Zprávu o činnosti klubu v roce
2017 přednesla předsedkyně Eva
Vojevodová. Minutou ticha uctili památku 2 zesnulých členů. Klub má 59
členů, z toho 24 z Hlučína, Rovnin
a 35 z Vrablovce. Klub je velmi aktivní. Členové se setkávali ve Společenském domě na Vrablovci, kde uspořádali Tříkrálovou sbírku, maškarní rej masek, oslavu svátku matek, přednášku BESIP, oslavili hlučínský a ludgeřovický krmáš, navštívili výstavu v muzeu v Hlučíně. Rovněž členové navštěvovali na pozvání okolních klubů jejich akce. Taktéž uspořádali
2 společenské večírky i pro okolní kluby v Kulturním domě v Petřkovicích a Letní slavnost
a zúčastňovali se kulturních akcí v Hlučíně. Jejich skupina „Vrablovecké Šlapeto“ několikrát
během roku vystoupila v okolních klubech a taktéž na dvou akcích pořádaných obcí Ludgeřovice. Pořádali 3 zájezdy. V roce 2018 předpokládají přibližně stejný rozsah činnosti.
Členové si schválili celoroční plán práce pro rok 2018. Převzali si k vyplnění dotazníky
komunitního plánování k vyjádření potřeb seniorů na příští čtyři roky.
Bez dobré spolupráce s obcí Ludgeřovice a městem Hlučín by se tato činnost nemohla
uskutečnit.
AV.

Ples seniorů v Kulturním domě v Hlučíně

Ples se uskutečnil 2. února pro členy seniorů Hlučín, Darkovičky, Bobrovníky a Vrablovec a také pro seniory ze Svazu tělesně postižených a Domova pod Vinnou horou. Navíc se
mohli také přihlásit další zájemci z řad seniorů. Vstupné bylo symbolické, pouze 50 Kč. Bylo
připraveno bohaté občerstvení.
S velkým úspěchem celým programem na plese provázela místostarostka Hlučína Blanka
Kotrlová, která si připravila se svými kolegy několik vystoupení. K tanci a poslechu hrála
skupina Klasik. Nechyběla bohatá tombola. Senioři mají o tuto akci zájem, je to velká příležitost setkávat se, poznávat se, popovídat si.
Děkujeme za krásně prožité odpoledne.
Eva Vojevodová,
předsedkyně KD Vrablovec
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Večírek Klubu důchodců Ludgeřovice

Večírek se konal 10. února od sedmnácti hodin v prostorách Obecního domu. Mezi
účastníky byli vedle členů klubu také ti, které členové pozvali, mezi nimi i hosté z klubů
sousedních. Večírek zahájila předsedkyně klubu Mgr. Anežka Robenková. Hrála vrablovecká skupina ARENA. Svépomocí si členové klubu připravili bohatý bufet a soutěž o velký
počet zajímavých cen.
Velmi se líbilo hezké předtančení mladé dvojice Davida a Lucky vedené trenérkou Petrou
Faulovou z klubu LR Cosmetic Dance Team Ostrava. Předvedli latinskoamerické i standardní tance. Po jejich vystoupení se účastníci večírku pustili do tance a pilně se tancovalo
až asi do půlnoci.
Byl to výborem klubu dobře připravený večírek, všichni přítomní zde zapomněli na své
seniorské neduhy a dobře se bavili.

AV.

Společenský večírek Klubu důchodců Ludgeřovice

Taky seniorky a senioři z Klubu důchodců Ludgeřovice uspořádali v sobotu 10. února 2018
pro sebe a své přátele Společenský večírek. Nechybělo nic, co již tradičně pořadatelé této akce
připravují. Ať už to bylo milé předtančení mladičkého páru z tanečního klubu LR Cosmetic
Dance Team z Ostravy, Lucky Kirnigové a Davida Faula, tak i perfektní obsluha žíznivých a vyhladovělých účastníků večírku a také i bohatý výběr sponzorských darů pro soutěž o ceny. Výbor
klubu důchodců všem sponzorům srdečně za tyto dary děkuje a přeje jim v jejich činnosti mnoho
úspěchů. Samozřejmě nechyběl ani srdíčkový valčík se spoustou nových seznámení tanečníků.
Dobrá nálada a úsměvy na tvářích „balovníků“ jsou už jen hezkou vzpomínkou na tento večer.
Vážení členové, přátelé a příznivci,
těšíme se na Vás při dalších akcích, které pro Vás připravujeme. Vždyť již v pátek 9. března
v 18 hod. přivítáme v sále Obecního domu jeden z nejlepších amatérských souborů v okolí –
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Těškovické Berany, kteří si na tento večer pro nás připravili komickou hru Habaďúra. Tuto
akci pořádá Klub důchodců Ludgeřovice ve spolupráci s obcí Ludgeřovice.
Za výbor KD Ludgeřovice
Jiří Dudek, místopředseda

Ohlédnutí za výpravou do ZOO

17.
února
jsme podnikli
ZOOZimní
výpravu. Málokdo z nás
zažil naši ostravskou ZOO
v zimě a zajímalo nás, jak zvířata obecně zimu
přežívají. Pomocí kombinace autobus – trolejbus – trolejbus jsme
se přepravili až do ZOO. Zde nás
přivítal zřízenec se svým medvědem a pustil nás dovnitř. Nejprve jsme si na Cestě stínů
vyzkoušeli pohyb divoké zvěře v zimní přírodě. Po svačině následovala dvouhodinovka, kdy
zvlášť benjamíni, světlušky, vlčata a dvojice skautek a skautů plnili své úkoly bezprostředně
související s prohlídkou jednotlivých expozic jako např. Čitván, Papua, Tanganika aj. V poledne jsme všichni po vlastní ose dorazili do altánu na Cestě lesa, dali oběd, zkontrolovali
plnění úkolů, vyslechli zajímavé historky poptané u ošetřovatelů ZOO. Následně jsme
již všichni společně zavítali do
pavilónu žiraf a nového pavilónu Evoluce. Zpět ke vchodu
do ZOO jsme se ubírali Cestou
vody. Nechyběla sněhová bitva
a bombardování ledových ker.
Před ZOO se s námi rozloučil
místní ošetřovatel a rozdal nám
pochutiny, které v ZOO zabavil, protože jak všichni víme, je zde přísný zákaz krmení zvířat. Pomocí kombinace trolejbus
– tramvaj – autobus jsme se dostali zpět domů. Pro 29 dětí a 5 vedoucích byla tato akce zcela
jistě velkým zážitkem.
Ing. Vlastimil Kajzar Ph.D.

Valentýnský pochod SDH Vrablovec

Tradiční Valentýnský pochod jsme uspořádali 18. února, sešlo se nás 18 členek a členů spolku. Sraz jsme měli u mateřské školy v 10:30 hod., kde jsme všichni dostali
20
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valentýnská srdíčka, která
vyrobila p. Pavla Olšáková. Po procházce farskou
cestou a po návsi jsme došli
do Selského dvora na oběd
a utkání v bowlingu. Po
sportovním výkonu a vyhlášení vítězů jsme se vydali na zpáteční cestu, kterou
někteří ukončili v Hostinci na Vrablovci a zhodnotili
náš pochod.
Marie Blokešová

Partnerské sbory hasičů

Hasiči z Ludgeřovic mají své přátelé na Slovensku a Polsku již řadu let.
Letos tak oslavujeme malé jubileum. Deset let vzájemné spolupráce. Ta je na bázi všeobecného setkávání. Týká se především našeho sboru a jeho členů. Naše přátele tak zveme
na hasičský ples, oslavu Dne matek, soutěž železného hasiče, či oslavu svátku sv. Floriána,
našeho patrona. Zahraniční sbory byly také přítomny při oslavách předávání obou našich
požárních vozidel. Celkově lze říci, že především pro starší členy není jazyková bariéra problém. Naopak, člověk se pak i zasměje, pokud něco zkomolí. Delegace většinou přijedou na
1-2 dny, popř. víkend. Ubytování řešíme po domácnostech našich členů. I tím se vazby o to
víc utužují. Tím, že někteří členové sboru jsou ve výjezdové jednotce obce, máme jedinečnou
možnost porovnat systém český se slovenským a polským. Ať už v oblasti financování, kdy
na Slovensku mají pevně dané procento rozpočtu na požární ochranu, na polské straně zase
věcné prostředky požární ochrany nezatěžuje tak vysoká daň, jak je tomu u nás. Porovnáváme také techniku, neboť sbor z Polska má novou cisternu. Proto nás zajímá např. jejich
vybavení. To naopak na slovenské straně řadu let strádalo, ale poslední roky se vše zlepšilo.
OSP Turzyczka (OSP – Ochotnicza Straż Pożarna, zkratka
podobná té naší – sbor dobrovolných hasičů).
Jedná se o část města Wodzisław Śląski, tedy kousek od
našich hranic, půlhodiny jízdy autem. Zde se setkáváme na
výročních schůzích, nejvýznamnější akcí pak bývá účast na
Dnia straźaka, organizují také např. rozloučení s létem pro
občany apod. Díky dostupnosti jsme také v minulosti podnikli společná cvičení a porovnali naší techniku a postupy.
V minulosti jsme se snažili i o přes hraniční dotace, zkoušela se hlavně hasičská zbrojnice a její rekonstrukce. Polská
strana zase usilovala o rekonstrukci svého cvičebního areálu.
V poslední době sbory vydaly společný kalendář na rok 2018.
Hasiči disponují pár let starou cisternou MB Atego.
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DHZ Liptovská Kokava (DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor)
Obec se nachází poblíž Liptovského Mikuláše, cca 3,5 hodiny autem. V minulosti
výbava značně pokulhávala, v poslední době se však velmi zlepšuje. Hasiči se věnují
především požárnímu sportu. K zásahu používají opravenou cisternu Tatra T148. Pro
obec jsou velkými nositeli dění v obci. K jejich nejvýznamnější akci patří memoriál
Jaroslava Majera staršího. Jedná se o soutěž v požárním sportu, kde rovněž závodíme
také my. Sousední obec Porúbka zase od nás převzala myšlenku soutěže železného hasiče. Obci se podařilo získat v letošním roce dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Stavět se bude tedy u nás i u nich. Rovněž letos oslaví 90 let od svého založení.

Ing. David Lange
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ČČK Vrablovec pořádá
v neděli 25. 3. 2018 od 10:00 hod.
v Hostinci na Vrablovci

AMATÉRSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Zájemci, hlaste se do 16. 3. 2018 na tel. čísle 602 636 423.
Zápisné 100,– Kč, maximální počet hráčů 20, pálky vlastní.
Těšíme se na Vás.

SOCIÁLNÍ
Anketa – sociální služby na Hlučínsku

Pomoci se zkvalitněním sociálních služeb na Hlučínsku má i anketa, která se aktuálně dělá mezi občany Hlučínska. S dotazníkem je oslovují proškolení tazatelé. Zájemci mohou anketu vyplnit i elektronicky na webu města Hlučína. Odpovědi by se měly
promítnout do budoucí podoby nového komunitního plánu.
„Město Hlučín spolu se všemi obcemi, které patří do jeho působnosti, aktuálně
vytváří nový střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit na další čtyři
léta. Proto potřebujeme znát stanoviska občanů k tématu,“ objasnila Tereza Šimánková
z Městského úřadu Hlučín.
Tazatelé se zajímají, jaké sociální služby budou dotazovaní pravděpodobně potřebovat, zda se účastní oni nebo jejich rodiny volnočasových aktivit ve městě, které skupiny
osob považují za zvláště ohrožené. „Prosím dotázané o trpělivost s vyplněním krátkého
dotazníku. Pomohou tím zmapovat a zkvalitnit sociální služby na celém Hlučínsku,“
uzavřela Tereza Šimánková.
Elektronický dotazník je k dispozici do 31. 3. 2018 na: http://www.ikor.cz/_hlucin/
Dotazník v písemné podobě je k dispozici v 1. poschodí Obecního úřadu Ludgeřovice. Vyplněný dotazník je možno odevzdat do 30. 3. 2018:
• do připravené urny na MěÚ Hlučín – budova A – přízemí naproti vydávání občanských
průkazů a pasů
• osobně u Terezy Šimánkové MěÚ Hlučín – budova B dveře 101
• na sekretariátě Obecního úřadu v Ludgeřovicích.
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ZAJÍMAVOSTI
Z kroniky obce za rok 1990

Československo, obdobně jako celá střední Evropa, procházelo velkými rychlými změnami: Začátkem roku se město Gottwaldov vrátilo k původnímu názvu Zlín, prezident
Václav Havel vyhlásil všeobecnou amnestii, zanikla Státní bezpečnost, zrušena byla Národní fronta, Prahu postupně navštívili Dalajláma a papež Jan Pavel II. V SSSR byl prvním
prezidentem zvolen Michail Gorbačov, Německo se sjednotilo atd, atd…
Zde je šikmým písmem doslovný opis nejpodstatnějších částí kroniky obce Ludgeřovice
za rok 1990, jak je napsala kronikářka Soňa Smetatová.
Nejvýznamnější události u nás a ve světě
Po bouřlivých událostech konce roku 1989 začal i rok 1990 ve znamení politické aktivity. Hnutí Občanské fórum a Čs. strana lidová začaly společně svolávat jednání „u kulatého stolu“. Na
nich odvolaly část rady MNV, mnoho poslanců a zaměnily je svými členy. Na protest proti tomuto
jednání se ostatní členové rady včetně předsedy MNV vzdali svých funkcí, totéž učinilo mnoho
poslanců.
V lednu byl se Sovětským svazem dohodnut odchod vojenských jednotek z našeho území. Odsun
začne 26. 2. 1990 a bude ukončen do 30. 6. 1991.
Byla provedena devalvace naší koruny, platíme za US dolar Kčs 30,– za DM Kčs 20,–. Pro
srovnání, průměrná hodinová mzda našeho dělníka je Kčs 15, průměrná mzda dělníka ve Spolkové republice Německo je asi 20 DM. To znamená, že na jednodenní mzdu 160 DM u nás dostane
občan SRN 3 200 Kčs, což je více než měsíční mzda našeho občana. To přispělo spolu s otevřením
hranic v bezvízovém styku k tomu, že spousty občanů SRN a Rakouska k nám hromadně přijížděly a skupovaly pro ně levné jakékoliv zboží.
V letošním roce bylo Německo spojeno v jeden státní celek, ale úroveň bývalé NDR zůstává
nadále hluboko pod úrovní bývalé NSR.
V lednu vzniká Sdružení soukromých podnikatelů. Soukromníci začali vyrábět a také prodávat
různé druhy zboží, další výrazné zvýšení podnikatelské činnosti se očekává v příštím roce po tak
zvané „malé privatizaci“.
V únoru postihlo USA silné zemětřesení o síle 5,5 stupňů s velkými hmotnými škodami. Nejvíce
bylo postiženo město San Francisko a jeho okolí.
Začátkem roku začaly velké nepokoje v Zakavkazsku, Tádžikistánu, Litvě, Estonsku, Lotyšsku, Moldávii s cílem osamostatnění těchto republik.
29. 3. byl přijat zákon o novém názvu republiky: Česko – Slovenská federativní republika.
Mezi významné události patřila návštěva papeže Jana Pavla II. v Praze dne 21. 4. 1990
a 22. 4. na Velehradě a v Bratislavě – Vajnorech.
V květnových dnech navštívila Plzeň delegace veteránů armády USA, kteří v roce 1945 osvobozovali západní část naší republiky.
30. května se uskutečnila schůzka představitelů SSSR M. Gorbačova a G. Bushe za účelem
snížení strategických útočných zbraní a chemické výzbroje.
8. a 9. června proběhly volby do Sněmovny lidu a Federálního shromáždění. V červnu postihlo
Irán silné zemětřesení, více než 50 000 lidí přišlo o život.
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5. července 1990 znovu zvolen prezidentem ČSFR Václav Havel. V červenci došlo k značnému
zdražení více než 30 000 druhů výrobků, hlavně potravin. Tak vysoké zdražení nebylo v naší
republice po druhé světové válce. Toto zdražení velmi nepříznivě dopadlo hlavně na důchodce
a rodiny s více dětmi.
V srpnu 1990 Irák obsazuje Kuvajt. Do konce roku vede Rada bezpečnosti jednání se Saddámem Husajnem o opuštění zabraného území a zmocňuje mezinárodní společenství k použití síly,
pokud Irák neopustí Kuvajt do 25. 1. 1991.
17. 11. 1990 navštívil naši republiku prezident USA George Bush. 24. listopadu proběhly volby
do obecních zastupitelstev.
V prosinci byla do Kuvajtu odeslána v rámci mezinárodní pomoci naše protichemická jednotka.
Prezident republiky V. Havel i různé vládní delegace navštívili mnoho zemí Evropy i zámoří,
aby s těmito zeměmi navázali spolupráci. Také naši republiku navštívilo mnoho oficiálních delegací
jiných zemí.
Protože v zemích východní Evropy – Polsku, Maďarsku, bývalé NDR, Rumunsku, Bulharsku
i SSSR se zhroutila státní ekonomika, silně poklesla výroba, nastal rozpad RVHP, promítla se tato
krize i v naší ekonomice. Poklesla výroba, neměli jsme komu prodávat naše výrobky, protože je naši
bývalí obchodní partneři neměli čím zaplatit. Začala u nás vzrůstat nezaměstnanost.
Konec roku proběhl ve znamení nákupní horečky, protože od 1. ledna 1991 byla ohlášena liberalizace cen, což bude znamenat další zdražení.
Obec Ludgeřovice
Měla na začátku roku 1990 4 562 obyvatel, na konci roku 4 551 obyvatel včetně osady Vrablovec nacházející se asi 2 km od obce, ale s velmi špatným spojením s místní obcí, hlavně se středem.
Občané, kteří chtějí navštívit obecní úřad, poštu, lékaře nebo kostel, musí jezdit autobusem buď
do Hlučína, nebo do Ostravy – Petřkovic a pak přestoupit na autobusovou linku MD Ostrava
č. 56 a dojet do středu obce. Dřívější polní cesta, která spojovala Vrablovec se středem Ludgeřovic,
je nyní neschůdná pro rozšiřující se skládku odpadu, která tuto cestu přehradila. Přes mnohaleté
upozorňování obyvatel Vrablovce se doposud nic neudělalo pro lepší spojení a proto se nelze divit,
že Vrablovec se cítí odtržen, ošizen.
Na počátku roku byli v čele obce předseda Ing. Alfréd Lokaj, tajemnice Anežka Robenková,
místopředseda Růžena Konečná. Dále byli členy rady Bruno Drobík, Ing. Jindřich Kaluža CSc.,
Josef Kamrádek, Josef Konečný, Bernard Kučera, Ing. Vladimír Smetana, Evald Tománek a Jiří
Rettek.
Na schůzi rady MNV dne 5. 3. 1990 byli Občanským fórem a Čs. stranou lidovou odvoláni
z těchto funkcí poslanci Josef Konečný, Anežka Robenková, Ing. Vladimír Smetana, Evald Tománek a Josef Kamrádek. Na protest proti tomuto odvolání zřekli se na plenárním zasedání dne 26. 3.
1990 svých funkcí i ostatní členové rady, a to Ing. Alfréd Lokaj, Růžena Konečná, Bruno Drobík,
Ing. Jindřich Kaluža CSc., Bernard Kučera a Jiří Rettek. Dále rezignovali poslanci Jiří Peřich,
Marie Kolenková, Alois Smolka, Jaroslav Branko, Gűnter Bielan, Antonín Kremer, Milena Macejová, Bernard Honyš, Petr Šafránek, členové VLK Libuše Mušálková, Marcela Kahánková,
Josef Arabáš. Ještě později se vzdali funkcí další poslanci, ale to už není nikde zaznamenáno.
OF a ČSL dosadily místo nich jako předsedu Alfréda Porubu, místopředsedu Pavla Šlosárka, tajemníka Josefa Pudicha, další členy rady Lidušku Janečkovou, Ing. Otu Návrata, Alfréda
Bunčka, Jindřicha Pudicha, Otmara Lukáše, Ericha Moravce. Do funkce poslanců: Janu Konečnou, Milana Fereta, Ing. Tomáše Chorovského, Ing. Rostislava Golu, Petra Kolarze, Lubomíra
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Bardaševského, Karla Sládka, Ing. Františka Janáčka, Ing. Petra Baránka, Ladislava Otáhala,
Miroslava Poledníka, Petra Kotalu, Naďu Pavlorkovou, Jana Glombicu, Moniku Timkovou, Richarda Langeho, Jiřího Havlíka, Tomáše Hrušku. V tomto složení pracoval MNV až do voleb do
obecních zastupitelstev.
Plenární zasedání MNV
20. plenární zasedání MNV bylo poprvé svoláno na 5. března 1990, ale pro nepřítomnost
nadpoloviční většiny poslanců bylo rozpuštěno. Totéž dne 14. března 1990.
20. plenární zasedání MNV konané 26. 3. 1990 schvaluje:
a) Zprávu o činnosti rady MNV za období od 14. 12. 1989 do 5. 3. 1990.
b) Zprávu o plnění plánu a rozpočtu hospodaření MNV za rok 1989.
c) Zprávu o plnění plánu a rozpočtu DP MNV za rok 1989.
d) Rezignaci poslanců – viz výše.
e) Do funkcí nové poslance – viz výše.
f) Bere na vědomí výsledek ankety pro výstavbu nákupního střediska – pro je 90,28 % občanů.
21. zasedání MNV konané v červnu opět nebylo usnášeníschopné pro malý počet poslanců a bylo
rozpuštěno.
22. plenární zasedání konané 27. září 1990 nebylo usnášeníschopné, bylo proto navrženo, aby
byly projednány zprávy a org. záležitosti bez návrhu na usnesení:
a) Zpráva školské a kulturní komise – p. Kolarz.
b) Zpráva komise MH a dopravy – p. Moravec.
c) Zpráva o činnosti rady do dnešního dne – p. Šlosárek.
d) p. Šlosárek seznámil s přípravou voleb do obecních zastupitelstev.
6. prosince 1990 se konalo ustavující zasedání obecního zastupitelstva v Ludgeřovicích:
Program:
a) Volba pracovního předsednictva.
b) Volba mandátové, volební a návrhové komise.
c) Zpráva mandátové komise.
d) Složení slibu členů obecního zastupitelstva.
e) Volby orgánů obec. zastupitelstva.
f) Projev starosty.
Rada MNV
byla v roce 1990 jedenáctičlenná. Do března 1990 pracovala ve stejném složení jako v minulém
roce, po odvolání šesti členů OF a ČSL 5. 3. 1990 a po následné rezignaci zbývajících pěti členů dne
26. 3. 1990 pracovala v novém složení – viz výše.
Po listopadových volbách se sešli 6. 12. 1990 zvolení poslanci a ze svého středu zvolili starostou
Osvalda Mušálka (SNK), zástupcem starosty Ing. Jana Vjačku (HSD-SMS), do obecní rady za OF
Ing. Frant. Janáčka, MUDr. Petra Bělana, Ing. Přemysla Váňu, Petra Kolarze, za Dem. blok (ČSL)
Ing. Petra Baránka, Alfréda Bunčka, za Sdružení nezáv. kandidátů Ladislava Matušíka.
Zasedání rady MNV se konala každé 3 týdny v místnostech MNV.
Komise MNV
se scházely jednou měsíčně v místnostech národního výboru – do listopadu v podstatě ve stejném
složení jako v minulém roce.
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Po komunálních volbách 1990 pracují u Obecního úřadu v Ludgeřovicích tyto komise: finanční,
kontrolní, místního a bytového hospodářství, plánování a výstavby, školská a kulturní, sociálně
zdravotní, pro ochranu veřejného pořádku, sbor pro občanské záležitosti, občanská komise Vrablovec.
Občanské výbory, které byly dříve dobrým pomocníkem v práci NV, organizovaly samostatně
různé drobné akce, pomáhaly zajišťovat brigádnickou činnost při zvelebovacích akcích, se počátkem
roku rozpadly.
MV NF – MSSO
Dne 22. února 1990 došlo v budově tehdejšího MNV v Ludgeřovicích ke společné schůzi Místního výboru NF a zástupců místního vedení OF. Tam nedošlo k předpokládané dohodě o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců NV dle ústavního zákona č. 14/1990
Sb.
Na další společné schůzi dne 22. 3. 1990 bylo přítomným zástupcům OF vytýkáno nedodržení
ustanovení čl. 1 již zmíněného zákona. Na této schůzi bylo dosavadní vedení MV NF podrobeno
ostré kritice a následně došlo k rezignaci členů výboru. Do funkce byl navržen Osvald Mušálek
(předseda), Erich Važík (místopředseda), Dagmar Seidlová (tajemnice).
Na jednání dne 16. května 1990 vzali představitelé organizací sdružených v MV národní
fronty na vědomí ukončení činnosti dosavadního Místního výboru NF a dohodli se ustavit „Místní
sdružení společenských organizací v Ludgeřovicích“. Schválila zásady tohoto sdružení a potvrdila
zamítavý postoj pro vstup politickým stranám a hnutím do této organizace. Do vedení MSSO byli
zvoleni kandidáti navržení v dubnovém jednání.
V MSSO v obci pracují tyto společenské organizace: Asociace technických sportů a činností (Svazarm), chovatelé, invalidé, zahrádkáři, klub žen, ČSČK (Ludgeřovice a Vrablovec), Tělovýchovná jednota, dva dobrovolné hasičské sbory (Ludgeřovice a Vrablovec), Jednotné kulturní středisko.
Mládežnická organizace se činnosti v roce 1990 nezúčastňovala.
Během roku se uskutečnilo 5 jednání MSSO – 27. června, 5. a 19. září, 19. října a 12. prosince.
Místní sdružení navrhlo ze svých řad 14 členů za Sdružení nezávislých kandidátů do komunálních voleb, 5 z nich bylo zvoleno do Obecního zastupitelstva Ludgeřovice.
Akce Z
Do akce Z byly zahrnuty nejen investiční akce, ale také stavby a úpravy sloužící k dalšímu
zvelebení obce.
Pro změnu ekonomických podmínek bylo upuštěno od plánované výstavby nákupního střediska.
Pošta – byly dokončeny poslední úpravy a vybudován sklad CO (garáže).
Hřbitov – v letošním roce byla dokončena úprava nové části místního hřbitova – stavba WC,
kanalizace, vodovod, chodníky.
Plyn – plynofikace obce pokračovala po ulici Lípová (část), byl vybudován přetlak přes ulici
Hlučínskou, zokruhován po ulici Hlučínská až k ulici Ke školce.
Chodníky – byly vybudovány po ulici Hlučínská.
Cesty – byly upraveny na ulicích Markvartovická, Budovatelská, Hřbitovní a v rámci stavby
II/466 na ulicích Lípová, Nad vodárnou, Nad plynárnou, od ul. Hlučínská až k Vrabloveckému
mostu.
Hodnota akcí 1 450 000 Kčs.
27

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

3 / 2018

Kultura
Jednotné kulturní středisko připravilo v tomto roce u besed pro ČSJ, ČSŽ, ČSČK, SPOZ. Pravidelně byly zajišťovány kulturní programy na plenární zasedání. Ve Společenském domě proběhly
104 společenské akce – některé z nich: 12 plesů, 10 diskoték, 5 tanečních zábav. Pronájem za tyto
akce činil téměř 37 000 Kčs. Myslivecké sdružení „Ostříž“ uspořádalo ve svém areálu 1 karneval.
Pro občany byla připravena 2 čísla „Ludgeřovického zpravodaje“, o který je velký zájem, avšak
pro jeho poměrně vysokou cenu může být vydáván maximálně 2 – 3 x ročně.
JKS připravilo divadelní představení jak pro veřejnost, tak i pro děti a mládež.
Pro ZŠ byla organizována výstavka „Václav Havel v Severomoravském kraji“.
JKS se rovněž podílelo na těchto akcích: vítání dětí – pozvánky, pamětní kniha, návštěva jubilantů, rozhlasové relace, názorná agitace a propagace, zajišťování provozu ve Společenském
domě.
Místní knihovna má v současné době zapsáno 720 čtenářů, z toho 382 dětí do 14 let, 338 dospělí. Počet výpůjček je 22 820. V knihovně probíhají pravidelně knihovnické lekce pro ZŠ Ludgeřovice i Markvartovice. K výročím spisovatelů jsou v knihovně pořádány výstavky knih, nástěnka
i vývěsní skříň. Studujícím zajišťuje knihovna literaturu z vyšších typů knihoven. Knihy jsou
udržovány i v dobrém stavu. Za velmi dobrou práci je třeba poděkovat pracovnicím knihovny,
zejména vedoucí Lydii Škovránkové.
Místní kino – plán představení se v místním kině plní jen díky „Dětskému filmovému klubu“ při
ZŠ, do kterého se přihlásilo 221 dětí. Jinak často není pro koho hrát. Stane se, že se hraje pro 3 děti,
které nemohou poslat domů, protože příště by nepřišly ani ty.
Služby občanům zajišťovaly Drobné provozovny MNV a podnik Opavan. Jejich provozovny
byly umístěny v prostorách farního objektu, v budovách za pohostinstvím u kostela a v rodinném
domku, jehož majitel žije v NSR.
Protože v tomto roce začala tak zvaná „Malá privatizace“ a také proto, že budovy žádali zpět
jejich majitelé, byly Drobné provozovny i Opavan rozpuštěny, zaměstnanci propuštěni, část majetku byla prodána soukromým osobám, část byla dána soukromým osobám do pronájmu. Další
služby občanům poskytovaly tak zvané „činnosti“, které měli povoleny provozovat občané podle
nařízení vlády ČSR č. 1/88 Sb.
Pošta
V letošním roce byla dokončena velmi zdařilá přestavba starého rodinného domku na moderní budovu pošty. Do této budovy se také nastěhovalo jednatelství Státní spořitelny, které bylo dosud umístěno v buňce na parkovišti u kostela. Pošta zajišťuje služby občanům Ludgeřovic a Markvartovic.
Velkým nedostatkem spojů je neschopnost zvýšit počet účastnických telefonních stanic.
Doprava
V naší obci máme 5 km okresních silnic, 18 km místních a obslužných komunikací, ve správě
máme i 5 km chodníků podél okresních silnic. Kobercová úprava byla provedena na ulicích Markvartovická, Budovatelská, Hřbitovní a v rámci stavby II/466 na ulicích Lípová, Nad vodárnou,
Nad plynárnou, od ulice Hlučínská až k Vrabloveckému mostu.
Místní občané mají potíže s dojížděním do práce do Ostravy. Ve špičkách přijíždějí autobusy
linky 56 DP města Ostravy od Hlučína tak plné, že naši občané už se do autobusu nevejdou a musejí čekat na další. Po mnoha jednáních MNV s DP města Ostravy nebylo dosaženo zlepšení.
Na stavbě nové komunikace, budované na trase bývalé tramvajové linky, se přestalo pracovat.
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Církev
Obec Ludgeřovice má hodně věřících občanů, což je vidět hlavně o nedělích a svátcích, kdy velký
počet obyvatel navštěvuje bohoslužby. Ke zdejší farnosti patří obce Ludgeřovice, Markvartovice
a Petřkovice. Vedoucím farního úřadu je P. Antonín Dominik, pomocníkem od ledna do konce
června byl P. Pavel Eliáš, od července do konce roku P. Jan Kučera. O to, aby bohoslužby byly co
nejhezčí, se stará kostelní sbor, jehož 28 členů připravuje velmi pěkné sborové zpěvy hlavně na
velké svátky.
V letošním roce bylo v kostele pokřtěno 114 dětí (62 chlapců + 52 děvčat), prvního přijímání se
zúčastnilo 90 dětí, své „ano“ si řeklo 78 novomanželských párů a knězem a spoluobčany bylo doprovozeno na místo posledního odpočinku 116 občanů.
Po jedné straně kostela byla položena nová žulová dlažba, pokračuje další úprava hřbitova,
farníci pomáhají při úpravě okolí.
5. července 1990 byla sloužena za velmi početné účasti farníků slavnostní mše k 50. výročí
vysvěcení P. Antonína Dominika.
V listopadu se v kostele konal koncert ostravského kostelního sboru. S pomocí farního úřadu byly
pořádány zájezdy – 2x Lourdy, pak na poutní místa sv. Antonín v Blatnici, Ostrožská Lhota,
Křelov.
Závěr
Údaje pro zápis do kroniky jsem získala ze zápisů plenárních zasedání, rad MNV a obecní
rady, ze zápisů komisí NV, od předsedů společenských organizací, starosty obce Osvalda Mušálka,
od místních občanů.
Rok 1990 přinesl občanům svobodu, ale bohužel, i zdražení a zasel do našich duší obavu z dalšího zdražování a z nezaměstnanosti. Kéž by byly naše obavy plané, kéž by nám příští rok přinesl
jen dobro, mír a vzájemné porozumění.
Tento zápis do kroniky byl schválen na zasedání obecní rady dne 6. června 1991.
V Ludgeřovicích dne 14. června 1991.
Zapsala kronikářka Soňa Smetanová.

AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – únor 2018
Arnoštka Marková
Roman Jarosz
Dorota Česlíková
Jiří Latka
Adolfa Baniová

98 let
93 let
90 let
85 let
85 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
29

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

3 / 2018

Vítání občánků
Vážení rodiče,

v sobotu 28. dubna 2018 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 18. dubna 2018.

Lenka Jurečková, úsek správních činností

Informace Městské policie Hlučín

Strážníci Městské policie Hlučín řešili na území obce Ludgeřovice v roce 2017
celkem 159 událostí. Hlavně se řešila doprava a to zejména parkování a měření
rychlosti, ale také veřejný pořádek, občanské soužití či odchyt volně pobíhajících
psů.
Rychlost se měřila hlavně na ulicích Vrablovec a Hlučínská. Řešeno bylo celkem
70 řidičů. Nejvíce přestupků (53) bylo u překročení rychlosti o více jak 5 a méně
než 19 km/hod. 16x byli řešeni řidiči za překročení rychlosti o více jak 20 a méně
než 39 km/hod. a jeden řidič dokonce překročil rychlost o více jak 40 km/hod. To
bylo na ulici Vrablovec.
V rámci prevence kriminality strážníci v obci během roku značili občanům obce
kola či besedovali s dětmi jak v mateřských školkách, tak i na základních školách.
Témata byla různá, od dopravy, přes bezpečné chování na komunikacích až po
šikanu či drogy.

Bc. Luděk Olšovský,
velitel Městské policie Hlučín

Čekání na zimu

I když v těchto dnech počasí nevykazuje známky zimy a na stupnici teploměru
převládají předjarní teploty, pracovníci technických služeb mají na svém rozvrhu
různorodé práce, které provádějí podle toho, co je v naší obci potřebné.
A tak ve dnech, kdy není potřeba provádět zimní údržbu, mohou se pracovníci
věnovat jiným úkolům. Jedním z prvních, na které jsme se chystali, bylo vyrobení
nových sněhových zábran, které jsou umístěny na Vrablovci. Staré již dosloužily,
dřevo bylo prohnité a zábrany již nesloužily svému účelu.
Na základě požadavků obce provádíme v rámci zahradnických prací vedle ulice
Lípová prořez keřů, náletových stromků a rákosí. Všechny tyto dřeviny následně
30
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na místě strojově štěpkujeme. Tuto biomasu využíváme v obci na různých místech,
kde chceme docílit lepšího dekorativního vzhledu, jako je například hřbitov či
záhony před kostelem nebo obecním domem. Také v těchto místech provádíme
centrální úklid roští, různých trav a listí s ohledem na další využití zmíněného
pozemku pro obecní účely.
Mezi další aktivity patří údržba chodníků. Jedná se o různé prolákliny a nerovnosti, které vadí při chůzi. Na místě, kde chodník vykazuje větší nerovnost, dlažba
se rozebere, vyplní stavebním materiálem a zpětně položí.
A tak než se zima opravdu ozve a bude chtít zavinout obec svou „bílou šálou“,
doděláme úkoly, na které nebyl čas dříve.

Josef Balgar, TS Ludgeřovice

Začíná realizace česko-polského projektu zaměřeného
na invazivní druhy rostlin

V lednu letošního roku byl zahájen dlouho připravovaný projekt Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách, který realizuje Sdružení
obcí Hlučínska s polskými gminami Kietrz, Pietrowice Wielkie a Krzyżanowice
za finanční podpory programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.
Projekt se zabývá řešením problémů v krajině společného přeshraničního regionu v souvislosti se značným výskytem invazivních druhů rostlin, zejména
křídlatek a bolševníků. Tyto rostliny nemají větší nárok na živiny a najdeme je
31

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

3 / 2018

všude – uprostřed měst a obcí, na kraji silnic, v lesích, u vodních toků, v polích
atd. Vytlačují původní druhy a mohou také pozměňovat poměry živin v půdě.
Zhoršují přístupnost pozemků a zvyšují náklady na údržbu krajiny. Některé
z nich jsou navíc velmi škodlivé lidskému zdraví. Jejich invazi lze zabránit pouze
cílenou mechanicko-biologickou likvidací, která musí být efektivní, celoplošná
a důsledná. Jelikož je včasná reakce – prevence a rychlá likvidace na malé ploše
podstatně levnější než řešení následků masové invaze, byly stanoveny následující
cíle a s nimi související aktivity:
Hlavním cílem projektu je získání přehledu ploch s výskytem invazivních
rostlin, resp. vytvoření podkladu pro pozdější celoplošnou likvidaci těchto rostlin. Dále je nezbytné zvýšení znalosti o invazivních druzích, o možnostech jejich
likvidace apod. u zástupců obcí a měst regionu, neziskových organizací a podnikatelů (zemědělců). V neposlední řadě je potřebné zvýšit informovanost obyvatel
regionu o účincích a vlivu invazivních rostlin na přírodu a na zdraví člověka.

Prvním krokem při realizaci projektu bylo zřízení česko-polské webové stránky http://invazivni-druhy.hlucinsko.eu, kde jsou uvedeny všechny informace
o projektu, jednotlivých aktivitách, invazivních druzích a jejich škodlivosti, mapování, databázi apod. Zájemci mohou zasílat své dotazy a podněty na mail invazivni-druhy@centrum.cz.

Od měsíce března 2018 bude až do jara roku 2019 probíhat komplexní mapování ploch s invazivními rostlinami v jednotlivých obcích regionu. Mapovatelé
budou procházet území obcí a zaznamenávat dle metodiky do databázových karet
výskyt invazivních druhů. Z takto získaných dat budou vytvořeny elektronicky
přístupné databáze a mapy s výskytem invazivních rostlin. Údaje k plochám výskytu invazivních druhů budou řazeny po katastrech obcí a gmin, součástí budou
mapy v elektronické verzi s vyznačením výskytu.

Od jara 2018 do června 2019 budou probíhat ukázkové likvidace invazivních
druhů rostlin a budou uspořádány workshopy zaměřené na legislativu a příklady
praxe z konkrétního území na Hlučínsku a v gminách Kietrz, Pietrowice Wielkie
a Krzyżanowice.
Pro zástupce obcí a další zájemce bude určena exkurze za příklady „dobré praxe“ do Beskyd, kde již problém s invazivními druhy rostlin úspěšně řešili.

Na závěr projektu v červnu 2019 budou vydány informační letáky pro veřejnost, které poskytnou informace o těchto rostlinách, zásady zacházení s nimi
apod. Tyto letáky budou distribuovány do všech domácností na Hlučínsku a ve
3 partnerských gminách. Pro obce, města a vlastníky dotčených pozemků z obou
stran regionu budou připraveny metodiky likvidace invazních druhů.
Radim Lokoč
32
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SPORT
Jiří Vjačka 70

Jiřího Vjačku jako předsedu fotbalového oddílu
TJ Ludgeřovice znají v naší obci všichni. Bez něj
si ludgeřovický fotbal dovedeme těžko představit.
Fotbalu se věnuje už 60 let, nejdříve postupně jako
hráč žáků, dorostenec, hráč mužstva a pořadatel.
Po ukončení hráčské kariéry pokračoval v TJ jako
trenér, vedoucí mužstva, pořadatel a správce hřiště.
V posledních deseti letech je předsedou fotbalového oddílu. Na hřišti je prakticky každodenně, je ho
možno velmi často vidět jak na svém kole jede na
hřiště nebo se z něho vrací. Stará se prakticky o všechno, o údržbu hrací plochy, praní dresů,
zajištění pořadatelů na domácí utkání, dopravu na venkovní zápasy, registraci hráčů a spolupracuje s trenéry a vedoucími družstev. Prostě je toho hodně. Vše dělá s velkým elánem.
Letos Jiří Vjačka oslavil sedmdesátku. V sobotu 3. února se k němu domů vydala gratulovat velká skupina členů TJ Ludgeřovice v čele se starostou obce Mgr. Danielem Havlíkem,
předsedou TJ Helmutem Šafarčíkem, řadou hráčů, pořadatelů, trenérů a členek tělovýchov34
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ného oddílu. Gratulanti se sešli před Obecním
domem, vytvořili průvod, v čele jeli se sekačkou
trávy a lajnovacím vozíkem. Za zpěvu fotbalových
šlágrů se vydali k domu oslavence, kde Jiřímu
všichni gratulovali, vzali ho mezi sebe a vydali se
k zastávce autobusu U kostela, kde měli připraven
velký transparent s gratulací a obrázkem oslavence. Zde spustili symbolický ohňostroj a všichni se
společně fotografovali. Nakonec se všichni vrátili
k domu, kde Jiří bydlí. Zde už na ně
čekala jeho manželka a dcera s občerstvením.
Jiří, děkujeme za vše, co jsi pro
ludgeřovický fotbal vykonal a co ještě
určitě vykonáš. Přejeme dobré zdraví pohodu a hodně radosti z úspěchů
našeho fotbalu.

AV.

1. kolo ligy mladších a starších žáků ve vzpírání

Jan Tchurz (r. 2007, os. hm. 48 kg)

3. února proběhlo v Havířově 1. kolo ligy mladších a starších žáků ve vzpírání i s účastí mladých
vzpěračů z Ludgeřovic. Bohužel tři mladé vzpěrače
z Ludgeřovic postihla epidemie chřipky, ale i přesto
nastoupil alespoň jeden zástupce nového oddílu SKV
Ludgeřovice Jan Tchurz, který bojoval s vervou a zaslouží si velkou pochvalu. Vytvořil tři nové osobní
rekordy – trojskok 5,4 m, trh 30 kg a nadhoz 38 kg.
Přestože startoval sám, skončilo družstvo SKV
Ludgeřovice na 6. místě
Oldřich Tchurz, trenér
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Rozlosování krajských soutěží našich družstev –
2018
Krajská soutěž Muži 1. A třída skupina A
Jakubčovice – TJ Ludgeřovice
Vítkov – TJ Ludgeřovice
TJ Ludgeřovice – Slavkov
Hlubina – TJ Ludgeřovice
TJ Ludgeřovice – Kravaře
Oldřišov – TJ Ludgeřovice
TJ Ludgeřovice – V.Heraltice
Kobeřice – TJ Ludgeřovice
TJ Ludgeřovice – Chlebičov
Mokré Lazce – TJ Ludgeřovice
TJ Ludgeřovice– Krásné Loučky
TJ Ludgeřovice – Darkovičky
Bolatice – TJ Ludgeřovice

Krajský přebor Dorost (Starší + Mladší)
TJ Ludgeřovice – Slávia Opava
TJ Ludgeřovice – Vřesina
Hlubina – TJ Ludgeřovice
TJ Ludgeřovice – Horní Suchá
Těrlicko – TJ Ludgeřovice
TJ Ludgeřovice – Kravaře
SO Bruntál – TJ Ludgeřovice
TJ Ludgeřovice – Petřkovice
MFK Havířov – TJ Ludgeřovice
TJ Ludgeřovice – Staříč
Stará Bělá – TJ Ludgeřovice
Frenštát p. R. – TJ Ludgeřovice
TJ Ludgeřovice – L. Petrovice

Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle

24. 03. 2018
31. 03. 2018
07. 04. 2018
14. 04. 2018
21. 04. 2018
29. 04. 2018
05. 05. 2018
13. 05. 2018
19. 05. 2018
27. 05. 2018
02. 06. 2018
09. 06. 2018
17. 06. 2018

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
10:00
17:00
17:00
17:00

Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle

25. 03. 2018
01. 04. 2018
08. 04. 2018
15. 04. 2018
21. 04. 2018
29. 04. 2018
05. 05. 2018
13. 05. 2018
19. 15. 2018
27. 05. 2018
02. 06. 2018
10. 06. 2018
17. 06. 2018

09:00 + 11:15
09:00 + 11:15
13:00 + 11:00
09:00 + 11:15
13:45 + 11:45
09:00 + 11:15
10:00 + 12:15
09:00 + 11:15
11:00 + 13:15
09:00 + 11:15
10:00 + 12:15
10:00 + 12:15
09:00 + 11:15

07. 04. 2018
14. 04. 2018
21. 04. 2018
28. 04. 2018
05. 05. 2018
13. 05. 2018
19. 05. 2018
26. 05. 2018
03. 06. 2018

09:00 + 10:45
09:00 + 10:45
09:00 + 10:45
09:00 + 10:45
09:00 + 10:45
10:00 + 11:45
15:00 + 13:30
09:00 + 10:45
13:00 + 14:45

Krajská soutěž Žáci skupina B (Starší + Mladší)
TJ Ludgeřovice – Heřmanice
Frýdland n. O. – TJ Ludgeřovice
TJ Ludgeřovice – Hlubina
Fryčovice – TJ Ludgeřovice
TJ Ludgeřovice – Kozlovice
Svinov – TJ Ludgeřovice
Vřesina – TJ Ludgeřovice
TJ Ludgeřovice – Darkovičky
Frenštát p. R. – TJ Ludgeřovice

Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
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Obecní úřad Ludgeřovice
800 101 087 – bezplatně
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz
tel.: 595 052 578
fax: 595 052 278

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

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

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

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

553 876 022
553 876 011

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

553 876 015
553 876 016

Matrika:			
Ohlašovna:			

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:			
Hřbitovnictví:		

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

553 876 019
553 876 020
553 876 021

Životní prostředí – vedoucí:
		 – referent:

olsak@ludgerovice.cz
matouskova@ludgerovice.cz

553 876 024
553 876 014

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

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

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

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

597 582 770
602 750 081
597 582 771
608 267 551
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A. Vjačka

