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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ve dnech 28. – 30. 6. 2018 jsem se zúčastnil v našem partnerském slovenském městě
Tisovec již tradičních Dní města. Tentokrát byly skutečně výjimečné. Tamější dlouholetý
primátor, kolega a přítel Ing. Peter Mináč oficiálně oznámil, že již nebude znovu kandidovat v komunálních volbách na primátora (na radnici působí nepřetržitě v pozici tajemníka
a následně primátora již od roku 1986). Na slavnostním zasedání zastupitelstva města jsme
pak obdrželi mimořádné ocenění – Cenu primátora města. Tato cena byla udělena obci
Ludgeřovice za 25 let partnerské spolupráce a udržování dobrých vztahů v oblasti kultury,
sportu, školství a cestovního ruchu. Zároveň pan primátor zavzpomínal na celou dobu naší
spolupráce a také na spolupráci s předchozími starosty naší obce, Ing. Bernardem Lukášem
a Mgr. Petrem Kolarzem. Musím říci, že vztahy mezi námi jsou dlouhodobě skutečně vynikající a věřím, že budou i nadále.
V průběhu července se konečně podařilo dotáhnout další
tři akce, které by měly napomoci ke zvýšení bezpečnosti v naší
obci. Tou první a nejméně viditelnou byla kompletní výměna
kamer u obecního úřadu. Staré
kamery již dosluhovaly a jejich
rozlišení již neumožňovalo
zajistit kvalitní záznam, který
často využívala Policie ČR při
objasňování trestné činnosti.
Nové kvalitní kamery s výborným rozlišením a nočním
viděním monitorují celé prostranství kolem obecního úřadu včetně přilehlého parkoviště a vjezdu do školy, chodník i ulici Markvartovická. Zároveň
byla provedena výměna zastaralé ústředny elektronického zabezpečovacího systému v budově OÚ a do konce září bude před budovou instalována nová dotyková elektronická úřední
deska, na jejíž pořízení získala obec dotaci ve výši 90 % pořizovacích nákladů. Druhou akcí
je instalace závor z obou stran tzv. Farské cesty. Tato cesta má sloužit především chodcům
a cyklistům. Zejména ve směru od Vrablovce k myslivecké chatě Ostříž začalo jezdit čím
dál více lidí auty a ohrožovalo na úzké cestě právě chodce i cyklisty. Třetím počinem je pak
toužebně očekávaná montáž 4 kusů informačních měřičů rychlosti na pozemních komunikacích. Tyto měřiče byly instalovány při vjezdu na Vrablovec od Ludgeřovic, na ulici Vrablovecká při vjezdu do Ludgeřovic od Vrablovce, na ulici Hlučínská pod Obecním domem
směrem ke kostelu a na ulici Markvartovická při příjezdu od Markvartovic. Měřiče jsou
vybaveny záznamem rychlosti a statistikou počtu průjezdů motorových vozidel. Pomohou
nám tak mapovat přestupky řidičů a jejich frekvenci, následně se můžeme ve spolupráci
s PČR a Městskou policií Hlučín efektivněji zaměřit na řidiče „hříšníky“.
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V poslední době se opět množí stížnosti na porušování Obecně závazné vyhlášky obce
Ludgeřovice č. 2/2008, „o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností“. Jedná se zejména
o nedělní hlučné činnosti, jako je sečení trávy motorovými sekačkami, řezání dříví motorovou pilou, řezání tzv. zámkové dlažby apod. Chápu, že mnozí lidé jsou pracovně vytížení
a mnohdy je neděle pro ně jediným celým volným dnem, který chtějí věnovat práci kolem
svých nemovitostí, přesto však musí mít ohled vůči svým spoluobčanům. Znovu zde předkládám celé znění vyhlášky a apeluji na všechny, aby ji dodržovali. Asi nikdo z nás nechce
být řešen přestupkovou komisí…
Obec Ludgeřovice
Obecně závazná vyhláška obce Ludgeřovice č. 2/2008,
„o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností “
Zastupitelstvo obce Ludgeřovice se na svém 15. zasedání dne 10. 12. 2008 usnesením
č. 4 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci je:
a) rušení nočního klidu
b) používaní hlučných strojů, nářadí a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Čl. 2
Omezení činností.
1. Noční klid je doba od 22.00 hod. do 6.00 hod. V této době je každý povinen zachovat
klid a omezit hlučné projevy.
2. Každý je povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení, nářadí a zařízení, způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních strojů a stavebního nářadí, a to:
   o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6.00 do 22.00 hod.
Čl. 3
Společná ustanovení.
1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako
přestupek1) nebo jiný správní delikt 2), nejde-li o trestný čin.
2. Řízení ve věcech přestupků nebo jiných správních deliktů podle této obecně závazné
vyhlášky přísluší orgánům obce Ludgeřovice.
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Čl. 4
Účinnost.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.
Mgr. Daniel Havlík v.r.
starosta obce
1)
2)

Mgr. Helena Pipreková v.r.
místostarostka obce

ust. § 46, odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ust. § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce

KULTURA
Chudobky – Pověsti a báchorky z Hlučínska

je název nové knihy spisovatelky Anny Malchárkové. Kniha by se mohla zařadit jako první
dílo, které obsahuje soubor dochovaných pověstí
z území Hlučínska. V písemné formě se mnoho
pověstí nedochovalo a pokud ano, jsou to jen kratičké zmínky. Větší část z nich zůstala v ústním
podání a jejich konečná podoba záležela na umění
jednotlivého vypravěče.
Kniha je rozdělena do dvou částí. První část
jsou pověsti, vtáhnou vás do zaniklých tvrzí a hradů, budete hledat poklady, dovíte se o propadlých
zámcích, podivném zmrtvýchvstání, chodbách
pod zemí, zbojnících a také o věčné lidské touze
po spravedlnosti. V druhé části zase dáte průchod
fantazii. V báchorkách se dočtete o hastrmanech,
bludičkách, raráškovi, ohnivém psu, Moře, která
dusila lidi a také o místech, kde se tyto bytosti zdržovaly.
Autorce se podařilo zmapovat podstatnou část
území Hlučínska, kde se nějaká pověst nebo báchorka ještě dochovala. Naši předkové jim věřili, výměnou generací se ale postupně vytrácely. A proto použijeme slova autorky: „Co bylo – vám přiblíží čtení mezi řádky. Co zbylo – to
jsou jen dávno zapomenuté pověsti a báchorky. Co přetrvá – názvy vsí a měst, některá místa
a snad i kniha napsaná pro zachování nehmotného dědictví Hlučínska.“
Ilustrovaná kniha obsahuje 34 pověstí a báchorek, čerpaných jednak z historických pramenů, ale i z dochovaného lidového vyprávění. Pro zájemce bude v prodeji na podzim,
ihned po vydání.
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Kalendář akcí

21. 8. 2018	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
1. 9. 2018
Škola volá (PONY Ranč Vrablovec)
1. 9. 2018 	Soutěže TFA mladého hasiče a Firefighter Challenge 2018
(Menšíkové louka)
2. 9. 2018
Oslavy 10. výročí družby hasičů (sál Obecního domu)
4. 9. 2018	Hlučínský krmáš v Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
8. 9. 2018
Svatováclavský hudební festival (kostel sv. Mikuláše)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Olympijský běh

Za krásného letního počasí se 20. června na naší škole
konal Olympijský běh. Na
trasu závodu se vydalo téměř
200 žáků ve čtyřech kategoriích. Žáci 1. – 4. třídy zdolávali trasu dlouhou 355 metrů
a žáci 5. – 9. třídy 660 metrů.
V nádherných soubojích
podpořených skvělou diváckou kulisou, kterou vytvořili spolužáci závodníků,
se v kategorii 1. a 2. tříd na
prvním místě umístili Karolína Šenkeříková a Šimon
Fryštacký a v kategorii 3. a 4. tříd zvítězili Viktorie Otisková a Jan Musálek. Mezi staršími dětmi na delší trase byli nejrychlejší Nikola Kotalová a Daniel Hota z 5. a 6. tříd
a v kategorii 7. a 8. tříd byli nejrychlejší Karolína Bínová a Václav Košák.
Toto sportovní dopoledne jsme pořádali ve spolupráci s Běžeckým klubem Ludgeřovice,
který dodal poháry a hodnotné ceny pro vítěze, sladké odměny a medaile pro všechny zúčastněné běžce, za což jim patří obrovský dík.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se tohoto dne zúčastnili a přispěli tak k vynikající
sportovní atmosféře, která závodníky vyburcovala ke skvělým výkonům.
Mgr. Jan Schreier
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Slavnostní ukončení školního roku

Konalo se odpoledne 28. června ve velké chodbě budovy školy. Po přivítání účastníků
ředitelem školy Karlem Moricem bylo přikročeno k oceňování úspěšných žáků jednotlivých
tříd za vynikající výsledky v učení, ve sportovních a vědomostních soutěžích, v nichž dobře reprezentovali svou školu, ve sběru odpadových surovin a v dalších aktivitách. Ocenění
spolu s malým dárečkem předávaly třídní učitelky. Oceněných žáků byl velký počet. Během
roku o těchto úspěších žáků také pravidelně informují články v Ludgeřovickém zpravodaji.
Kdo tento časopis pravidelně sleduje, ví, že je jich každý měsíc řada.
Následovalo krátké pohybové vystoupení mladších žáků a po něm slavnostní předávání
vysvědčení žákům, kteří v tomto školním roce absolvovali devátou třídu, tím pádem dokončili povinnou školní docházku. Rozloučili se s ludgeřovickou školou a po prázdninách
nastupují na různé střední školy a učiliště.
Slavnost začala počítačovou prezentací, kterou připravili samotní žáci. Byla složena především z fotografií o jejich životě ve škole a na školních akcích od první po devátou třídu.
Byla to pěkná a vkusná prezentace, kterou komentovali dva žáci. Následovalo dekorování
čerstvých absolventů školy šerpou, kterou jim předávali žáci končící první třídu. Tím deváťákům oplatili to, že je v jejich první školní den taky šerpami jako prvňáčky dekorovali. Zatímco deváťáci se při dekorování prvňáčků na začátku školního roku museli k dekorovaným
sehnout, prvňáčci se museli k dekorování deváťáků postavit na židličky, aby dosáhli.
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Při dekorování také třídní učitelé předávali poslední vysvědčení a všem přítomným sdělili, na kterou školu absolvent po prázdninách nastupuje. Následovalo poděkování absolventů
svým třídním učitelům Martinu Nevřelovi, Haně Halodové a asistentce pedagoga Bibianě
Malcharek Bulawové, která čtyři roky pomáhala jednomu žáku postiženému zdravotním
hendikepem. Absolventi pak sborově zazpívali.
Na slavnosti všem žákům školy i čerstvým absolventům a také jejich rodičům gratulovali a popřáli vše nejlepší do příštích let místostarostka obce Ludgeřovice Alena Janošová,
starosta obce Markvartovice Pavel Myslivec, ředitelka Základní školy Markvartovice Šárka
Kubišová, předseda SRPDŠ Pavel Borek a ředitel ludgeřovické základní školy Karel Moric.
A prázdniny začaly.

AV.

SPOLKY
Letní slavnost Klubu důchodců Ludgeřovice

Slavnost se již tradičně konala v areálu moštárny ludgeřovických zahrádkářů.
Původně se měla konat o týden dříve, přeložena byla pro nepříznivé počasí na
6. července.
8
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Účastníků slavnosti
přišlo hodně. Počasí
bylo příznivé, sluníčko
jen prosvítalo přes oblačnost a tak ani nebylo
třeba stavět slunečníky.
Byla to hezká a hodně
veselá slavnost, nechyběl dostatek občerstvení všeho druhu včetně
douzovaných klobás.
Společnost se rozešla
až po setmění. Prostě
slavnost se vydařila.

AV.

Klub důchodců Vrablovec opět v Rohově

Návštěva Hospůdky u Komárků v Rohově na vyhlášená vepřová kolena s domácím
chlebem a k tomu čepované
pivo Rohan 11° a Rohan 13° se
již stala naší tradicí. Po dobrém
jídle se rozproudila zábava. Zazpívali jsme si za doprovodu tří
harmonik a kytary. Všichni se
dobře bavili a odcházeli spokojeni. Pro velký zájem pojedeme
zase.
Eva Vojevodová,
předsedkyně KD Vrablovec

Výcvik s kontejnery

Zavedením nového systému třídění odpadu v obci se zvýšila razantně možnost požáru takovýchto
nádob.

Impulzem pro nový výcvik jednotky z oblasti odpadů bylo rozmístění kontejnerů na trávu, plast, sklo, papír i plasty. Kovové popelnice jsou také na ústupu
a tak i běžný komunální směsný odpad spadl do naší teoretické části. Vstříc nám
vyšlo také OZO Ostrava, dostali jsme k dispozici velký kontejner a popelnici. Tyto
prostředky již byly vyřazené a poškozené. U nás však ještě posloužily k praktické
ukázce.
9
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Důvodem k nácviku těchto situací je pak samotné chování nás
lidí. Pro hasiče je hašení kontejnerů rutina, která se může vymknout.
A s nárůstem jejich počtu (místo
„hnízd“ má teď každý popelnici
doma) jsme museli i my reagovat.
Na popelnici nic nezachráníme,
shoří anebo se poškodí strašně
rychle. Ale problém je s náplní
uvnitř, či přítomností popelnic
samotných u hořlavých předmětů.
Při hoření vznikají toxické zplodiny, proto je nutné použít dýchací techniku. Jedná se o požár,
při kterém vznikla někomu škoda
(vlastník popelnice) a vše se vyšetřuje.
Proč tedy ale ten rutinní požár
nacvičujeme? Kvůli neopatrným
lidem. Není problém dát v zimě
žhavý popel do zelené popelnice,
která je vyrobena z plastu. Na silvestra zase rachejtle. Do papírového stačí odhodit nedopalek, třebas i schválně.
Dlouho ložená tráva může způsobit samovznícení. Do popelnic, které hoří, jsou
lidé předtím schopni dát plechovky, spreje, barvy. Tato žhavá rozteklá hmota po
explozi může skončit v obličeji hasiče. Při rutinním zásahu. Ke kontejneru nemusí
být vůbec přístup díky zaparkovaným autům, např. právě u příležitosti hrajícího
se fotbalu na hřišti. Popelnice lidé dají k polystyrenovým fasádám, HUPkám, dřevěným plotům. Parkují u nich hned svá vozidla. Někteří jsou schopni hasit plně
rozvinutý požár zahradní hadicí a zranit se. Někteří jsou schopni volat hasiče na
dým v malém odpadkovém koši, který stačí zalít vodou. Oproti tomu někteří naopak odtlačí zbývající popelnice a zmenší tak škody. Jiní zavolají na tísňovou linku
a zase jdou zpátky spát. Protože i my lidé jsme různých povah a schopností.
V další části výcviku hasiči vyprošťovali, a to opět z kontejnerů. Na textil, ale
hlavně na elektroodpad. Zde asi tušíte, která sorta společnosti do takovýchto kontejnerů chodí nakupovat. Hasiči tak trénovali co nejlepší způsob vyproštění uvízlé
osoby z nádoby.
Posledním dějištěm výcviku pak byla louka za obcí. Zde hasiči poškozené kontejnery opravdu zapálí, aby viděli, za jak dlouho shoří, jak rychle, dávali pozor
především na „tekutý“ plast a prakticky tuto rutinu zvládli. Rutinu, která může
mít i bolestivé následky.
David Lange, hasiči Ludgeřovice

10

8 / 2018

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

11

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

8 / 2018

ZAJÍMAVOSTI
Počasí v Ludgeřovicích v 1. pololetí 2018

Leden
Byl to teplý měsíc. Ranní teploty
klesly jen 9krát pod nulu, nejchladněji
bylo čtrnáctého a to –6 °C, v poledne
bylo nejchladněji v polovině měsíce,
kdy bylo po dva dny –1 °C. Nejtepleji bylo šestého, kdy odpoledne bylo
+10 °C. Slunce bylo málo, bylo jen 6
jasných nebo polojasných dnů. Bylo
sucho a celý měsíc zcela bez sněhové
pokrývky. Vydatněji pršelo jen jednou,
jen po čtyři dny byly přeháňky, 2krát
byl ráno sněhový poprašek, 1krát napadly 3 cm mokrého sněhu, který vzápětí roztál. Po
6 dnů bylo vyloženě temno, ošklivo se smogem, 5 dnů bylo velmi větrných.
Únor

Únor byl mnohem studenější než leden. Ranní teploty byly jen 3krát nad
nulou do +3 °C, nejchladnější byly poslední tři dny měsíce s ranními teplotami pod -10 ºC a odpoledními -8 °C.
Odpolední teploty nikdy nedosáhly
+5 °C. Slunce bylo velmi málo, byly
jen 3 jasné dny. Pršelo jen jednou a to
prvního večer. Osmého leželo ráno po
nočním sněžení 10 cm sněhu, což byl
kromě několika slabých poprašků jediný sníh letošní zimy. Byl to hodně
suchý měsíc.

Březen
Byl to vyloženě studený zimní
měsíc. Nejstudenější byly hned čtyři
první dny, kdy ranní teploty byly hluboko pod -10 °C a odpolední kolem
-5 °C. Největší mráz letošní zimy byl
1. března, ráno bylo -19 °C. Celkem
bylo 15 mrazivých rán a 7 celodenních
mrazů. Nad nulou se teploty držely ve
dnech sedmého až šestnáctého, a také
12
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v posledních čtyřech dnech měsíce, kdy se odpolední teploty dostaly těsně nad +10 °C.
V polovině měsíce 2krát slušně zapršelo.
Duben
Byl to teplý, suchý a ve druhé polovině až horký měsíc. Jediný a poslední
pokus zimy se vrátit byl sedmého ráno,
kdy ranní teplota klesla na -2 °C. Ranní
teploty byly 9krát +10 a více °C. Všechny odpolední teploty byly nad nulou
a jen prvního bylo těsně pod +10 °C,
19krát byly nad +20 °C, 5krát dosáhly
+25 °C. Slunce bylo hodně – celkem 16
jasných nebo polojasných dnů. Pršelo
jen jednou v noci na prvního. Pět dnů
bylo hodně větrných.
Květen
Byl to nádherný máj. Žádný
„zmrzlý“ nepřišel, 4krát vydatně
zapršelo, slunce bylo hodně – celkem 19 jasných a polojasných dnů.
Ranní teploty jen 8krát nedosáhly
+10 °C. Kromě čtyř dnů byly odpolední teploty +20 °C a více, 7krát
nad +25 °C. Zahrádkáře jen nepotěšila bouřka s lijákem devětadvacátého, kdy na části obce padaly
kroupy a trochu potloukly ovoce
a zeleninu.
Červen
Červen byl stejně krásný jako květen, byl navíc
ještě teplejší. Všechny ranní teploty byly nad +10 °C,
14krát měly +15 °C a více.
Všechny odpolední teploty
byly nad +15 °C, 23krát
měly +20 °C a více, 12krát
+25 °C a více. Jasných
nebo polojasných dnů bylo
13. Slušně popršelo 5krát.
Příroda se nedopustila
žádných extrémů.
13
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Celkově

Letošní počasí je pro nás občany zatím příznivé. Zima byla celkově mírná, protáhla se sice do března, ale pak už dala pokoj. Sněhu bylo hodně málo, stejně jako
deště. 1. čtvrtletí bylo velmi suché a s nedostatkem slunečního svitu. V květnu
a červnu pršelo mnohem více, a tak příroda ve vegetačním období suchem u nás
nijak zvlášť netrpěla. Ve 2. čtvrtletí bylo i dost sluníčka, takže na zahradách všechno rychle roste a zraje dříve než jiné roky. Poškození úrody květnovými kroupami
není moc velké. Prostě počasí nám přálo.
AV.

Z obecní kroniky za rok 1996

27. března přijela do Prahy na třídenní návštěvu anglická královna Alžběta II.
5. května se ve Vídni stali mistry světa hokejisté ČR.
30. května zřízena diecéze ostravsko-opavská.
30. června získali fotbalisté ČR na mistrovství Evropy v Anglii stříbrné medaile.
Byla otevřena vodní nádrž Slezská Harta.
Byl spuštěn internetový portál Seznam.cz.
19. července – 4. srpna byla v Atlantě letní olympiáda.
5. listopadu byl americkým prezidentem zvolen Bill Clinton.
Již padesátý měsíc přispívám do Ludgeřovického zpravodaje komentovaným doslovným výpisem kroniky obce a to vždy za jeden rok počínaje rokem 1945. Tentokrát měl být na řadě rok 1995. Zápis do obecní kroniky za tento rok jsem však
nenašel. V roce 1995 jsem byl členem obecní rady a pamatuji se, že v první polovině
roku nebyl po Soni Smetanové nový kronikář jmenován. Sbíráním podkladů pro
kroniku byla pověřena pracovnice obecní knihovny. Asi v polovině roku se kronikářem stal Osvald Mušálek. Pamatuji si i na jeho zápis, který byl jen velmi stručný
a začínal článkem o 50. výročí konce druhé světové války. Osvald Mušálek nechtěl
nadále práci kronikáře dělat, členové rady mě přesvědčili, abych se jí ujal já. Kronikáře dělám dodnes. Zde je šikmým písmem úplný zápis do obecní kroniky za rok
1996. V té době jsem ještě neměl digitální fotoaparát a tak je bez fotek:
Úvodem
V roce 1996 poznamenaly život v naší obci především tři povodně, od nichž měla obec
řadu let pokoj, a proto s nimi už málokdo počítal, dále dvoje volby, na jaře do parlamentu, na
podzim do senátu. Na začátku a také na konci roku byla nezvykle tuhá zima. Na jaře se zima
dlouho vracela a léto bylo proti těm několika minulým o dost chladnější a vlhčí. Ovoce, zejména jablek se urodilo málo, možno mluvit o vyložené neúrodě, zato brambor byly hromady.
Jinak obec žila především pokračující plynofikací. Také budovy školy a obecního úřadu začaly
být vytápěny plynem. Na plynofikaci si obec půjčila 5 milionů korun. Firma TELECOM
instalovala v obci 15 nových telefonních automatů. V kostele bylo několik zdařilých koncertů.
Ve škole byla otevřena moderní počítačová učebna. Tělovýchovná jednota slavila 50 let trvá14

8 / 2018

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

ní. Renesanci zaznamenal místní fotbal. Bylo navázáno partnerství s obcí Tisovec v okrese
Rimavská Sobota ve Slovenské republice. Místní knihovna se stala majetkem obce. Začalo se
uvažovat o pomníku obětem obou světových válek. Byly vydlážděny chodníky na hřbitově.
Ve vedení místních organizací politických stran, spolků a sdružení nenastaly proti roku 1995
žádné personální změny.
Povodně
Už asi 15 let se náš potok po regulaci držel spořádaně ve svém korytě. Letos však pořádně
zazlobil. Poprvé 8. dubna, kdy po prudkém oteplení rychle roztála čtvrtmetrová pozdní sněhová nadílka. Voda zaplavila desítky sklepů, v několika případech i obytné místnosti, ulice Na
návsi byla neprůjezdná. Podruhé po silných deštích v polovině května. Nejhorší to však bylo
potřetí, 30. srpna, kdy po průtrži mračen vystoupila voda nejvýše. Tehdy pracoval na obecním
úřadě krizový štáb, v obci zasahoval profesionální požární sbor z Hlučína, který začal na člunech s evakuací obyvatel z několika rodinných domků. Naštěstí se tehdy voda během několika
hodin vrátila do koryta. Ve všech třech případech obětavě zasahovali naši hasiči. Pomáhali
zachraňovat majetek a čerpali vodu ze zaplavených sklepů. Ukazuje se naléhavá potřeba prohloubit zanesené dno potoka!
Volby do poslanecké sněmovny
Volby se konaly koncem května. V Ludgeřovicích se volilo ve čtyřech volebních místnostech.
Z celkového počtu 3 579 voličů se k volbám dostavilo 2 892, tj. více než 80 %. Výsledky voleb
v obci:
Strana

počet hlasů

pořadí

% hlasů

14

11

0,48

1.

Svobodní demokraté

2.

ČSSD

874

2

30,49

3.

ODS

955

1

33,30

5.

Nezávislí

8

13

0,28

6.

Moravská národní strana

13

12

0,45

7.

Demokratická unie

39

8

1,36

8.

ODA

134

5

4,68

10.

KDU – ČSL

386

3

13,46

11.

Důchodci za životní jistoty

65

7

2,27

12.

Svaz demokratické levice

2

15

0,07

13.

Česká unie středu

4

14

0,14

14.

Česká pravice

1

16

0,03

15
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15.

KSČM

103

6

3,60

17.

SRP -RSČ

236

4

8,23

18.

Levý blok

17

9

0,59

19.

Hnutí za samostatnou Moravu

15

10

0,52

Volby do senátu
Poprvé se v České republice volilo do Senátu Parlamentu a to dvoukolově. První kolo
ve dnech 15. a 16. listopadu, druhé kolo ve dnech 22. a 23. listopadu. Naše obec patřila
do volebního obvodu 72 – Ostrava – Město. O volby byl malý zájem. Na předvolební
schůzi přišlo jen asi 20 občanů, z 3 600 voličů se prvního kola účastnilo 1 075, druhého
kola 952.
Kandidáti na senátory

strana

% hlasů v 1. kole

% hlasů v 2. kole

1.

Rajko Doleček, DrSc, prof., MUDr.

bezp.

3,68

-

2.

Vítězslav Matuška, Ing.

ČSSD

21,58

41,86

3.

Jiří Pekárek, MUDr.

bezp.

7,82

-

4.

Miloslav Bartoš, Ing.

ODS

34,12

58,14

5.

Marcela Jelínková

SZ

2,45

-

6.

Petr Gajdáček

KSČM

3,68

-

7.

Zbyněk Pražák, Ing.

KDU – ČSL

25,82

-

8

Marie Návratová, Mgr.

SD – LSNS

0,85

-

Senátorem se stal Ing. Vítězslav Matuška, stavební inženýr, nar. 1941.
Z obecního úřadu
Po celoživotním působení na obecním úřadě odešla do důchodu matrikářka paní Hilda
Dudková. Novou matrikářkou se stala paní Gabriela Kupcová.
Pro potřeby obecního úřadu byl zakoupen nový osobní automobil Škoda – Felicia combi.
Matrika zapsala 35 narozených dětí, z toho 13 děvčat a 22 chlapců, 66 uzavřených manželství, z toho 24 civilních a 42 církevních, 22 rozvodů, 17 úmrtí. V roce 1996 oslavilo 12
občanů obce 85 let, 2 občané 90 let, 4 občané se dožili 91 let. Nejstarší občankou je paní Helena
Kučerová, ul. Dlouhá 262, která oslavila 8. července 95 let.
Stavební úřad vydal 35 územních rozhodnutí, 216 stavebních povolení na plynofikaci
rodinných domků a 135 ostatních stavebních povolení, kolaudoval 81 plynofikací rodinných
domků a 63 jiných staveb.
16
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Z obecní rady, zastupitelstva a komisí
V obecní radě vystřídal pana Ing. Přemysla Váňu, který koncem roku 1995 resignoval, pan
Mgr. Petr Kolarz.
Z obecního zastupitelstva odstoupil pan Reinhold Lukáš, členkou zastupitelstva se stala
paní Ing. Hana Janošová.
Obecní rada sloučila Komisi výstavby a životního prostředí s Komisí místního hospodářství, domů a bytů, jejímž předsedou je Ing. Petr Baránek. Dále sloučila Komisi likvidační
s Komisí finanční, jejímž předsedou je Ing. Tomáš Chorovský.
Komise sociálně zdravotní rozdělila sociálně potřebným občanům celkem 250 tis. Kč jako příspěvek na vytápění, léky, dietní stravování a podobně. Příspěvek obdrželo celkem 151 občanů.
Komise pro projednávání přestupků řešila v roce 1996 celkem 22 přestupků:
- 7 přestupků proti pořádku ve státní správě,
- 6 přestupků proti veřejnému pořádku,
- 2 přestupky proti veřejnému pořádku – nedodržení obecně závazných vyhlášek,
- 4 přestupky proti občanskému soužití,
- 3 přestupky proti majetku.
V osmi případech byl přestupek řešen napomenutím, ve třech případech byl zastaven
z důvodu úmrtí podezřelého a odložení věci. V 11 případech byla uložena pokuta od 200
do 3 000 Kč. Celkem bylo uloženo na pokutách 10 200 Kč.
Z přehledu Obvodního oddělení policie ČR vyplývá, že v roce 1996 byl zaznamenán
pokles trestné činnosti. Řešeno bylo 25 dopravních nehod, 62 trestných činů a 81 přestupků. Trestných činů spáchaných vloupáním bylo celkem 22, z toho do rodinných domků 3,
do osobních motorových vozidel 12, do sklepů a garáží 2 a jiných 5.
Rozpočet obce
Obec v roce 1996 hospodařila takto:
Příjmy

tis. Kč

- daně z podnikání

13 661

- daň z nemovitostí

850

- správní poplatky

647

- dotace

1 619

- přebytek z roku 1995

2 791

- prodej majetku, místní poplatky

2 756

- ostatní příjmy

2 026

- dotace na volby

236

- půjčka od Komerční banky

3 000
17
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- půjčka od Stát. fondu život. prostředí

2 072

CELKEM

29 658

Výdaje

tis. Kč

- životní prostředí a vodní hospodářství

276

- doprava

1 194

- školy

6 727

- vnitřní správa

6 020

- sociální výpomoci

250

- místní hospodářství

1 141

- plynofikace

6 968

- všeobecná pokladní správa

379

CELKEM

22 955

Plynofikace
Plynofikace obce pokračovala intenzivně po celý rok 1996. Výsledkem bylo 227 nových
přípojek k rodinným domkům, plynofikace kotelen základní školy 1-9 a plynofikace kotelny v budově obecního úřadu. Celkem bylo v roce 1996 z rozpočtu obce na plynofikaci
vynaloženo 11,65 mil. Kč. Finanční krytí bylo čerpáno z úvěru u Komerční banky ve
výši 3 mil. Kč, z bezúročné půjčky ze Státního fondu životního prostředí 2.072 mil. Kč
a 6.578 mil. Kč z vlastních prostředků obce. Zhotovitelem plošné plynofikace byla firma Gass-mont Ludgeřovice, kotelen ve škole 1-9 firma VOTOP Ludgeřovice a kotelny
v budově obecního úřadu firma SOD Slezská Ostrava. Koncem roku 1996 mělo plynové
přípojky už 75 % všech rodinných domků v obci.
50 let Tělovýchovné jednoty
Tělovýchovná jednota TJ Ludgeřovice oslavila 50 let svého trvání. Přípravný výbor
oslav pracoval ve složení: Irena Florková (předsedkyně TJ), Rudolf Salomon, Bernard
Šofer, Osvald Mušálek, Valter Konečný, Jan Dočkal, Milena Paskudová, Zdeněk Guniš,
Ladislav Matušík a Petr Kolarz. V sobotu 16. srpna byl v sále hostince U Volných slavnostní večer, kde byly předány upomínkové dárky několika desítkám zasloužilých členů
TJ. V neděli proběhl na hřišti TJ sportovní den, věnovaný převážně mládeži, jehož
vyvrcholením bylo utkání A mužstva se starými pány Baníku Ostrava. Zápas, který
skončil výsledkem 1:4, se dohrával už za hudebního doprovodu dechovky pana kapelníka
Ondruše.
18
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Úspěšný rok místního fotbalu
Po několika hubených letech zaznamenal dobré výsledky oddíl kopané TJ Ludgeřovice.
Ještě výsledky jarních kol okresní soutěže skupiny B ročníku 1995-96 nevěstily nic dobrého. TJ Ludgeřovice byla stále v nejspodnější části tabulky. Zvrat nastal s nástupem nové
trenérské dvojice Ladislav Matušík, Aleš Dome. Stal se malý zázrak. V prvních pěti
kolech podzimní části soutěže mužstvo neprohrálo. Stalo se podzimním mistrem s 9 vítězstvími, jednou remízou a třemi porážkami.
Partnerství s městem Tisovec
Navázání partnerských vztahů s městem Tisovec ve Slovenské republice bylo schváleno na 11. zasedání obecního zastupitelstva dne 18. 9. 1996. První oficiální návštěvy zástupců Ludgeřovic v Tisovci a zástupců Tisovce v Ludgeřovicích se předpokládají
v roce 1997.
Škola
V základní škole 1-9 byla vybudována nákladem více než 0,5 mil. Kč počítačová
učebna vybavená lokální počítačovou sítí Ethernet s celkem 10 diskovými pracovními
stanicemi a jedním serverem, vše PC 486 od firmy AutoCont s operačním systémem Windows NT. Učebna je určena zejména pro výuku práce s počítačem a pro výuku řady dalších předmětů. Ludgeřovice tak mají jednu z nejlépe vybavených škol výpočetní technikou
v okrese.
Kultura
V kostele byla řada koncertů, v únoru vystoupení komorního pěveckého sboru Gymnázia Hlučín, v březnu Postní varhanní koncert za účinkování místního rodáka pana
Martina Poruby, který je varhaníkem v katedrále sv. Víta v Praze, v dubnu Velikonoční
koncert, v září Podzimní, v prosinci Adventní a Vánoční.
Soukromá hudební škola Humoreska uspořádala ve spolupráci se základní školou Školní akademii a pro děti Mikulášskou besídku.
TJ Ludgeřovice zorganizovala Den dětí a 9. ročník Ludgeřovické dvacítky.
V říjnu se prezentoval módní salon Iva na 2. módní přehlídce v sále U Volných.
V listopadu proběhl 4. ročník Zpívání se sv. Martinem, folkový koncert, pořádaný
agenturou Slávka Heiduka.
Místní knihovna přešla z majetku okresního úřadu do majetku obce bezúplatným převodem. Knihovna nakoupila 555 nových knih. Čtenáři navštívili knihovnu 3 650 krát,
vypůjčili si 16 797 titulů.
Pomník obětem válek
Při vzpomínkách na 50. výročí konce druhé světové války v roce 1995 bylo konstatováno, že v obci chybí pomník, který by připomínal její oběti. Obecní rada a zastupitelstvo se v roce 1996 dohodly na záměru takový pomník postavit a to na paměť obětí obou
světových válek. První návrh vzhledu pomníku zpracoval bezplatně pan arch. Barták
z Hlučína. Začalo se diskutovat o umístění pomníku a o detailech jeho vzhledu.
19
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Dláždění hřbitova
Po celý rok 1996 pokračovaly práce na dláždění chodníků na hřbitově zámkovou dlažbou zahájené v roce 1995. Práce byly dokončeny těsně před Dušičkami. Vydlážděny byly
všechny hlavní chodníky na hřbitově za celkem 449,1 tis. Kč. Práce provedly firmy Renova Opava a Bohumír Piskala Ludgeřovice.
Lékařská péče
O zdraví občanů v naší obci pečuje více lékařů. Ve zdravotním středisku Mudr. Erich
Pudich pro dospělé, dětská lékařka Mudr. Danica Cwiková, o zuby se starají Mudr. Eva
Pröschlová a Mudr. Ivana Čeglová, o oči Mudr. Zdeněk Pastor, o ženy Mudr. Vlastimil Malík. V rodinném domku naproti restaurace U Volných ordinuje pro dospělé Mudr.
Miroslava Michalská. Dne 15. května byla v budově zdravotního střediska otevřena
lékárna, což občané velmi uvítali, už není nutné jezdit pro léky do Ostravy nebo do
Hlučína.
Závěr
Rok 1996 byl, až na povodně, pro Ludgeřovice celkem příznivý. S postupující plynofikací začalo ubývat kouře z komínů rodinných domků a je naděje, že během nejbližších
let zcela zmizí dusivá kouřová clona, která nad obcí visí po celé topné období. Největším
problémem obce zůstává neexistující splašková kanalizace.
Zapsal kronikář Adolf Vjačka

AV.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – červenec 2018
Valeska Janečková

95 let

Anna Kačmářová

80 let

Helena Jiříková

Františka Smažilová

80 let
80 let

Všem jubilantkám srdečně blahopřejeme!

20
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Setkání sedmdesátníků

Setkání letošních sedmdesátníků se uskutečnilo 30. června. Fotografie byla pořízena po
společné mši svaté:

AV.

Festival kultury Hlučínska již podesáté!

Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 8. července již podesáté Festival kultury a hlučínských řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo na náměstí
několik stovek diváků, kteří se tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu známých českých i zahraničních písní.
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Na úvod přivítala návštěvníky Hasičská dechová hudba z Bolatic. Za tónů jejich písní se
náměstí začalo plnit prvními návštěvníky. Následovalo úvodní slovo, kterého se ujali předseda
Sdružení obcí Hlučínska a starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera a místopředseda Sdružení obcí
Hlučínska a starosta města Hlučín Mgr. Pavel Paschek. Poté již následoval bohatý program, ve
kterém dále vystoupily dechové kapely Kobeřanka, Hlučíňanka a Dolnobenešovská Galánečka.
Pěvecká vystoupení se střídala s těmi tanečními v podání Bolatických seniorek, souborů Slunečnice z Kobeřic, Vřes z Vřesiny, Bobrů z Bolatic nebo seniorek ze Závady. Publikum si svými výkony
získaly také mažoretky MK Ballerisimo Hlučín a Klub sportovního tance při KD Hlučín. Ani
letos nechyběl v programu folklorní soubor Vlašanky z Bohuslavic. Důstojnou tečku za festivalem
tentokrát učinila country kapela Pozdní sběr z Vřesiny.
Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit také regionální výrobky a potraviny od místních producentů a řemeslníků.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím
za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků
a poskytnuté ceny do soutěže, městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení prodejních stánků, Mgr.
Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě obcím a městům Hlučínska a Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok opět na shledanou!
Mgr. Lenka Osmančíková
referentka Sdružení obcí Hlučínska

Obec Ludgeřovice nabízí zájemcům z řad veřejnosti
ke koupi pozemky ve vlastnictví obce v k.ú. a obci
Ludgeřovice.

Pozemky budou prodávány obálkovou metodou na základě nejvyšší nabídky. Nabídky
se budou podávat v zalepené obálce na adresu Obecního úřadu v Ludgeřovicích, Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice v termínu do 6. 8. 2018 do 12.00 hod. Obálka bude
označena nápisem
„Pozemky U Rybníků NEOTEVÍR AT“

Nejnižší nabídková cena je 850,– Kč/m 2 + DPH
a bude uvedena ve formátu Kč/m 2 bez DPH.

Zájemce je oprávněn učinit pouze jednu nabídku k jednomu konkrétnímu pozemku1.
Součástí nabídky bude kromě údaje o nabídkové ceně i adresa zájemce, telefon a e-mail.
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.
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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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 Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
Vítězný zájemce bude povinen uhradit do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově na účet advokátní úschovy prvou část kupní ceny ve výši 300.000,– Kč. Pokud
tak vítězný zájemce v daném termínu neučiní, právní účinky kupní smlouvy zaniknou. V tomto
případě komise k vyhodnocení nabídek vyzve k uzavření kupní smlouvy zájemce, který učinil
druhou nejvyšší nabídku. Pokud byl prvý uchazeč vybrán ze dvou stejných nabídek, pak vyzve
toho, kdo učinil návrh jako druhý s tím, že bude postupováno stejně jako v prvém případě. Pokud nesloží prvou část kupní ceny ani tento uchazeč, budou postupně vybíráni uchazeči podle
pořadí, v jakém se umístili a bude postupováno stejně jako v prvém případě. Pokud nedojde
k naplnění účinků kupní smlouvy, protože žádný z uchazečů neuhradí prvou část kupní ceny,
bude vyhlášeno nové kolo výběrového řízení. Druhou část kupní ceny bude povinen zaplatit kupující do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Do úplného zaplacení kupní ceny budou všechny
vyhotovení kupní smlouvy v advokátní úschově s tím, že k podání návrhu na vklad dojde až poté,
co bude zaplacena celá kupní cena. Pro případ, že se tak nestane a vítězný zájemce neuhradí
v daném termínu zbylou část kupní ceny, je oprávněna Obec Ludgeřovice odstoupit od uzavřených smluv. Vítězný zájemce bude povinen uhradit smluvní pokutu sjednanou v kupní smlouvě. Na jeho místo poté nastoupí zájemce, který učinil druhou nejvyšší nabídku. Pokud nedojde
k naplnění účinků kupní smlouvy, protože žádný z uchazečů neuhradí celou kupní cenu, bude
vyhlášeno nové kolo výběrového řízení. Součástí kupní smlouvy bude rovněž závazek kupujícího
provést stavbu v čase stanoveném zastupitelstvem obce. Pro případ porušení této povinnosti ze
strany kupujícího bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta. Za účelem zamezení spekulací s předmětnými pozemky bude součástí kupní smlouvy rovněž ujednání o zákazu zcizení,
podle kterého bude zakázáno do doby kolaudačního souhlasu stavby postavené na předmětném
pozemku úplatně nebo bezúplatně převádět daný pozemek na jinou osobu.
K hranici pozemků budou přivedeny inženýrské sítě, tj. vodovod, plyn, přívod elektrického napětí a kanalizace.
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 obec nabízí k prodeji:
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. 3088/24, orná půda o výměře 947 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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Nabídka

Technické služby Ludgeřovice s.r.o., nabízí k odprodeji vozidlo VW transportér o objemu 1 896 cm3, diesel, červené barvy, počet míst k sezení 6 a nákladový prostor, disky se
zimními pneumatikami, rok výroby 1997 s platným TP do 14. 5. 2020. Stav tachometru
vykazuje 198 300 km. Cena dohodou.
Informace na tel. č. 602 750 081, e-mail: balgar@tsludgerovice.cz.

Zubní ordinace Šilheřovice
Od 1. 9. 2018 bude zahájen provoz Zubní ordinace v Šilheřovicích – MDDr. Kalusová Eva.
Telefonické objednávky budeme přijímat na telefonním čísle
774 284 777 od 21. 8. 2018, a to vždy v čase 9 – 11 hod. Možné
se předem domluvit prostřednictvím e-mailu ztdent@seznam.cz.

SPORT
Fotbal 2008 – 2018 na hřišti TJ Ludgeřovice

K tomuto utkání se sešli 23. června dnes už bývalí hráči mužstva TJ, jejich soupeřem
bylo současné mužstvo TJ. Vzhledem k už vyššímu věku bývalých hráčů se hrálo 2 x
30 minut. Bylo chladno, tedy výborné počasí pro takové utkání. Fotbal to byl pohledný
bez divokých faulů. Gólů padlo celkem 8, výsledek byl nerozhodný 4:4. Velmi spokojeni byli hráči i diváci. Nechybělo fotografování na památku. Nakonec činovníci TJ,
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starosta obce i diváci poděkovali třem současným fotbalistům, kteří letos svou aktivní
hráčskou kariéru končí.
Bylo to příjemné fotbalové odpoledne „bez nervů“, prostě fajn.
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Velká cena Havířova ve vzpírání

7. července proběhl v havířovské vzpěračské hale Milana Romana 2. ročník Mezinárodní Velké ceny Havířova ve vzpírání za účasti klubů z Polska (Wierzbno u Wrocławi), Slovenska (Klub
těžké atletiky GOLEM Nové Mesto nad Váhom, Družstevná pri Hornáde u Košic), Maďarska
(Iregszemcse) a klubů z České republiky. (Třinec, Zlín, Holešov, Bohumín a Ludgeřovice).
Ludgeřovické vzpírání reprezentoval jediný závodník Jan Tchurz, který v kategorii mladších žáků do 50 kg výkony 30 kg v trhu a 40 kg v nadhozu obsadil výborné 2. místo.

Oldřich Tchurz, trenér

Rozlosování fotbalových soutěží mužstev TJ Ludgeřovice –
podzim 2018

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

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

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

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

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

553 876 022
553 876 011

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

553 876 015
553 876 016

Matrika:			
Ohlašovna:			

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:			
Hřbitovnictví:		

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

553 876 019
553 876 020
553 876 021

Životní prostředí – vedoucí:
		 – referent:

olsak@ludgerovice.cz
matouskova@ludgerovice.cz

553 876 024

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

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

12:30 – 17:00
12:30 – 14:00
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

Ludgeřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku,
vychází 1x měsíčně v nákladu 620 výtisků.
Vydává: Obec Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, PSČ 747 14 – IČ 00300390
Adresa redakce: Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, PSČ 747 14
Vedoucí redaktor: Vlasta Bortlíková, e-mail: matrika@ludgerovice.cz, tel.: 553 876 012
Místo vydávání: Ludgeřovice, den vydání: 30. 7. 2018, evidenční číslo MK ČR: E 12506
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