Ludgeřovický zpravodaj – říjen 2008

Lidová pranostika na měsíc říjen:
Kdyţ dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
mnoho z Vás se mne velmi znepokojeno ptalo, jaká stavba se plánuje v areálu
cihelny Hlučín a zda vím o záměru separace biologického odpadu v tomto areálu. Je
to totiţ informace velmi znepokojivá nejen pro občany Ludgeřovic, ale také Hlučína i
všech okolních obcí. Výstavba zařízení na separaci biologického odpadu a výrobu
bioplynu (bioplynové stanice) by pro ţivotní prostředí naší lokality znamenala další
tvrdý direkt. Ţivotní prostředí je v naší oblasti jiţ tak výrazně narušeno a další zásah
do něj je nejen pro mne zcela nepřijatelný. Uţ umístění stavby samotné je šokující
vzhledem ke skutečnosti, ţe je areál cihelny na kopci v podstatě "obklíčen" ze všech
stran městem Hlučín, obcemi Markvartovice, Ludgeřovice a částí Vrablovec, které
leţí v údolí kolem cihelny. Těm, kteří nevědí, o co zde jde, doporučuji, aby se zajeli
podívat do Klokočova na Vítkovsku. Zápach jim bude dostatečnou odpovědí. Stačí si
připomenout nedávný noční únik velmi nelibě páchnoucího plynu v ostravské
spalovně, který byl cítit během malé chvíle aţ v Šilheřovicích. V oznámení o záměru
vybudovat biostanici se například o zápachu vůbec nehovoří, přestoţe se zde počítá
s dovozem cca 160 tun potravin s prošlou lhůtou spotřeby, zbytků jídel z veřejného
stravování, odpadů z výroby potravin, ale také například prošlých a zkaţených
masných výrobků. Navíc bude denně nutno odvézt téměř 68 tun digestátu do čistírny
odpadních vod Ostrava nebo na pole ke hnojení a 27 tun separátu na skládku.

Nemluvím také o hlučnosti, která je s provozem samotným spojena a dalším
zvýšením dopravy přes naši obec.
Zřejmě jsem byl mezi prvními, kdo tuto informaci obdrţeli a rozeslali ji dále. Reakce
spoluobčanů mne velmi potěšila. Během velmi krátké doby se v Hlučíně,
Ludgeřovicích, Markvartovicích i dalších okolních obcích podařilo shromáţdit cca
6.000 podpisů pod protestní petici, přestoţe tato petice nemá na rozhodnutí
příslušného úřadu ţádný právní vliv. Dne 16.9.2008 pod tlakem veřejnosti odstoupil
starosta Hlučína ing. David Maňas, který výše uvedený problém minimálně značně
podcenil, ne-li se pod něj dokonce výrazně „podepsal“. Zastupitelstvo obce
Ludgeřovice na svém zasedání dne 17.9.2008 jednomyslně přijalo usnesení
vyjadřující rozhodný nesouhlas k záměru a uložilo starostovi a Radě obce
využít všechny zákonné prostředky k prosazení neuskutečnění záměru
výstavby zařízení na separaci biologického odpadu na katastru města Hlučín
(areál cihelny). Dnes je již jisté, že podobně reagovaly i další obce v širokém
okolí.
Mohu Vám všem slíbit, že udělám jako občan i jako starosta obce Ludgeřovice
vše, co je v mých silách, abych výstavbě biostanice zabránil. Skutečně si
nemusíme nechat na hlavu naházet vše, co se komu v rámci podnikatelských
aktivit zamane.
Mnozí z Vás si jiţ jistě všimli, ţe koncem září započala kompletní rekonstrukce
dopravně velmi frekventovaného mostu přes potok na ulici Na Návsi (při sjezdu od
Hasičské zbrojnice poblíţ ulice U Potoka). Rekonstrukce tohoto mostu byla jiţ nutná
vzhledem k jeho havarijnímu stavu a skutečnosti, ţe přes tento most přejíţdí značná
část osobní i nákladní dopravy pro velkou část obce. I z tohoto důvodu přináší
rekonstrukce mostu velké komplikace v dopravě. Nový most by měl být dokončen
nejpozději do 30.11.2008. Všem spoluobčanům se za komplikace touto cestou
omlouvám a pevně věřím, ţe nutnost opravy pochopíte. Určitě budeme mít následně
všichni jistotu, ţe tento nový most nás všechny jistě „přeţije“.
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce

PTÁTE SE? ODPOVÍDÁME…
V tomto čísle zpravodaje bych velmi rád odpověděl na dotazy některých spoluobčanů
i zastupitelů, týkající se oprav našich komunikací v letošním roce.
I letos byla na opravy našich cest vyčleněna značná částka jak na celkové opravy,
tak na opravy výtluků.
Co se týče celkových oprav, došlo v průběhu letošního roku doposud k plošným
opravám komunikací, u kterých byl jejich povrch jiţ v podstatě nezpůsobilý běţného
uţívání. Jednalo se o ulice Druţstevnická, Pod Poštou, Na Kopečku, Nad Vodárnou,
části ulic Hraniční, Na Návsi, sjezd k rodinným domům č.13, 15,17 na ulici
Markvartovická a křiţovatku ulice Hraniční se státní silnicí III/46611 Hlučínská.
Celková cena těchto oprav činila 1.764.345,-Kč.
U oprav výtluků se jedná o opravy poškozeného povrchu pozemních komunikací,
které vedly ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců
na těchto komunikacích. Mezi takto opravované komunikace patří v letošním roce
zejména ulice Na Návsi, Okruţní, Myslivecká, Průběţná, Nad Lukami, Budovatelská,

Lípová, Vrablovecká, Vrablovec, Nádraţní a autobusový záliv zastávky U Školky na
ulici Hlučínská. Cena těchto oprav činila 432.839,-Kč.
To však ještě není pro tento rok vše. V současné době se pracuje na novém základu
pro komunikaci na ulici Boční, včetně přípravy odvodu dešťových vod z jejího
povrchu a dalších drobných oprav místních komunikací, které jsou pro jejich
bezpečné uţívání nezbytné. Zde patří v současnosti probíhající opravy ulic Na Návsi,
Okruţní, Na Zkratce a další.
Poměrně časté jsou v letošním roce také opravy kanalizačních vpustí, i zde opravy
stále probíhají a přesné finanční vyčíslení Vám sdělím v některém z příštích čísel
Zpravodaje.
V posledním čtvrtletí letošního roku také ještě dojde na některých místních
komunikacích v naší obci k úpravě dopravního značení a to zejména na křiţovatkách
komunikací v souvislosti s jeho uvedením do řádného stavu.
Jak vidno z výčtu, podařilo se letos mnohé. Chápu samozřejmě i další spoluobčany,
urgující další opravy, rozpočet obce však není bezedný. Pevně však věřím, ţe
mnoho dalších oprav se podaří zajistit i v příštím roce.
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce

UDÁLOSTI V OBCI
USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 3.9.2008
v Restauraci nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích
- ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č.11 konaného dne
25.6.2008.
- ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti komise, která připravila podklady pro
jednání o prodeji pozemků parc.č. 2915/2, 2915/3, 2915/11 a 2915/12 v k.ú.
Ludgeřovice.
- a) ZO rozhodlo o prodeji části pozemku parc.č. 2915/2 – orná půda
v k.ú.Ludgeřovice, v geometrickém plánu č. 2374-83/2008 označeném jako pozemek
parc.č. 2915/2 – orná půda o výměře 2730m2, za cenu 601,-Kč/m2 .
- b) ZO rozhodlo o prodeji části pozemku parc.č. 2915/3 – orná půda v k.ú.
Ludgeřovice, v geometrickém plánu č.2374-83/2008 označeném jako pozemek
parc.č.2915/3 – orná půda o výměře 2769 m2,za cenu 200,- Kč/m2 s podmínkou, ţe
se kupující v kupní smlouvě zaváţe k vybudování inţenýrských sítí pro všechny
prodávané pozemky ( 2915/2,2915/3,2915/11 a 2915/12) ve smyslu podané nabídky.
- ZO rozhodlo o prodeji části pozemku parc.č. 2915/2 – orná půda v k.ú.
Ludgeřovice, v geometrickém plánu č.2374-83/2008 označeném jako pozemek
parc.č.2915/11 – orná půda o výměře 1495 m2, za cenu 800,-Kč/m2.
- d) ZO rozhodlo o prodeji části pozemku parc.č. 2915/3 – orná půda v k.ú.
Ludgeřovice,v geometrickém plánu č.2374-83/2008 označeném jako pozemek
parc.č. 2915/12 – orná půda o výměře 1577 m2, za cenu 700,-Kč/m2.

- e) ZO zmocnilo starostu obce podpisu kupních smluv dle bodů ZO 3.2a) – 3.2d)
tohoto usnesení.
- f) ZO rozhodlo :
1. V kupních smlouvách bude smluvně zabezpečeno, ţe pozemky dle bodů 3.2a) –
3.2d) tohoto usnesení budou kupujícími vyuţity jen pro výstavbu rodinných domů.
V případě nesplnění této závazné podmínky bude povinen kupující obci uhradit
částku, kterou bude obec zpětně odvádět Pozemkovému fondu ČR, dle podmínek
smlouvy o bezúplatném převodu z majetku ČR (Pozemkový fond ČR) do majetku
obce.
2. S kupními smlouvami na pozemky označené v geometrickém plánu č. 237483/2008 jako parc.č. 2915/2 a 2915/3 (dle G.P. blíţe k lesu) budou současně
uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro výstavbu ochranné pásmo a údrţbu plánované stoky splaškové kanalizace Vrablovec (dle jiţ
vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby).
3. Starosta obce ve spolupráci s právním poradcem obce, dohodne termín realizace
zasíťování prodávaných pozemků.
- a) ZO schválilo rozpočtová opatření č.4 ve znění, předloţeném finančním úsekem
OÚ Ludgeřovice.
- b) ZO uložilo radě obce ve smyslu ustanovení § 102, odst.2, písm.a) zákona o
obcích provést rozpočtové úpravy akce „Zateplení ZŠ v obci Ludgeřovice“ ihned po
podepsání smlouvy o poskytnutí dotace s Ministerstvem ţivotního prostředí ČR takto:
- v části příjmů rozpočtu obce převést schválené finančních prostředků z poloţky
8115 na příslušné dotační poloţky 4213 (dotace ze Státního fondu ŢP) a 4216
(dotace z Fondu soudrţnosti)
- v části výdajů pouţít schválené kapitálové rezervy – poloţka 6901 - k financování
investiční akce – poloţka 6121
- c) ZO uložilo radě obce ve smyslu ustanovení § 102, odst.2, písm.a) provést
rozpočtové úpravy akce „Řešení havarijního stavu terasy (zastřešení) a rekonstrukce
šaten pod terasou ZŠ“ ihned po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace
s Ministerstvem financí ČR takto:
- v části příjmů rozpočtu obce převést schválené finanční prostředky z poloţky 8115
na příslušnou dotační poloţku 4211
- a) ZO rozhodlo o směně obecního pozemku parc.č. 2743/1 – orná půda o výměře
2 611 m2 v k.ú. Ludgeřovice, za pozemky parc.č. 3088/2 – trvalý travní porost o
výměře 2 721 m2 a parc.č. 3088/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 887 m 2
v k.ú. Ludgeřovice. Rozdíl ve výměrách a cenách směňovaných pozemků nebude
finančně dorovnán.
- b) ZO zmocnilo starostu obce podpisu směnné smlouvy dle bodu 5 a) tohoto
usnesení.
- ZO pověřilo RO připravit na 14. zasedání ZO OZV nebo jiný právní předpis
omezující hluk zejména pracovních strojů o nedělích a státních svátcích.
- ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 12.zasedání ZO
Ludgeřovice.

Seznam návrhů, které zastupitelstvo projednalo, ale hlasováním nebylo přijato
žádné usnesení :
ZO rozhodlo o vypsání nového záměru prodeje části obecních pozemků,
definovaných shodně s bodem 4.b) usnesení 11.zasedání ZO Ludgeřovice. ZO ruší
veškeré úkony, dosud vykonané dle bodu 4.d) usnesení z 11.jednání ZO
Ludgeřovice ze dne 25.6.2008 a rozhodlo, ţe se ve výše uvedeném bodě tohoto
usnesení mění termín podání ţádosti o koupi pozemků na …………., a zároveň mění
v tomtéţ bodě, odst.1), slova „výběrová komise“ na slova „výběrový výbor“.
ZO rozhodlo, ţe podmínkou směny pozemků je odstranění oplocení, stavebního
materiálu a případných zbytků předchozích staveb z pozemku parc.č.3088/3 –
ostatní plocha, jiná plocha na náklady xxxxxxxxxxxxxxx. Směnná smlouva bude
podepsána aţ po splnění této podmínky.

Nově zastřešená terasa v základní škole
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s Vámi podělila o velkou radost, která mě hřeje u srdce.
Je to radost ze zastřešené terasy. Ve škole se do dnešního dne vystřídala
spousta řemeslníků, kteří se snažili vytvořit nádherné prostředí školy. Vše se
podařilo. Těšíme se z krásné šatny, která je vybavena moderními šatními
skříňkami a lavičkami, dětem nehrozí úraz probíjením elektrického proudu, vše
je bezpečné, prostorné a účelně vyřešené. Ze stropu nevisí krápníky padající
omítky ze zatékání.Také v horní části bývalé terasy vznikl obrovský prostor,
který bude využíván především školou, ale i obcí ke konání společenských akcí
a koncertů. Touto rekonstrukcí se rozšířil také prostor stávajících budov, vše
se prosvětlilo, zkrásnělo. Také novým prostorným schodištěm a vydlážděním
prostoru u schodiště se zlepšil vstup do školy. Naše kuchařky mají novou
krásnou šatnu. Venkovní prostor před školní jídelnou bude zastřešen původní
střechou terasy. I v dešti tak bude možno přejímat zboží a nakládat jídlo
v suchém prostředí. Střecha nebude zbytečná, bude účelně využita. Kolem
školy byla zpevněna původní bahnitá cesta, která může být používána
k parkování aut zejména při schůzích SRPDŠ, ale tyto prostory budou v létě
využity o přestávkách především žáky.
Jsem ráda, že se mi podařily získat finanční prostředky k vyřešení problému,
který se táhl deset let. Touto cestou chci poděkovat také panu poslanci
Parlamentu ČR za ODS Ing. Hrnčířovi, bez kterého bych tuto chválu nemohla
prezentovat.
Přejeme si, aby s těmito prostorami byli seznámeni a mohli je navštívit i naši
občané, a proto dáme včas vědět, kdy na naší škole proběhne Den otevřených
dveří a škola bude otevřena skutečně všem, kdo nám fandí a těší se z našich
úspěchů.
A ještě jedna potěšující zpráva. Bude se zateplovat škola a tím obě budovy
dostanou nový barevný kabát.
Mgr. Helena Pipreková, ředitelka školy

Zastupitelstvo oceňovalo občany, jejichž činy či úspěchy přispívají k dobrému
jménu Ludgeřovic
Na svém 13. zasedání konaném dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí
ocenilo šest ludgeřovických občanů:

Pana Jana Vevjorka finanční odměnou za dárcovství krve, svou krev uţ daroval
40krát

Paní Irenu Tchurzovou a pana Oldřicha Tchurze finanční odměnou za jejich
vynikající sportovní úspěchy v republikových i mezinárodních vzpěračských
soutěţích

Spisovatelku paní Mgr. Evu Tvrdou vyhlásilo osobností obce Ludgeřovice
za rok 2007 a udělilo jí pamětní list a finanční odměnu

Ţáku osmé třídy základní školy Petrovi Coufalovi - mistru republiky a vicemistru
Evropy ţáků v krasobruslení udělilo pamětní list a finanční odměnu. Ocenění v jeho
nepřítomnosti převzala maminka.

Panu Lukáši Rakovi – mistru republiky v judu udělilo pamětní list a finanční odměnu.
Všem oceněným blahopřejeme.
AV.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA
Slavnostní varhanní koncert
Ve čtvrtek 25. září se od 19 hodin uskutečnil v kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích
slavnostní varhanní koncert. Koncert to byl skutečně nevšední a se zvlášť radostnou
předehrou pro Charitu Hlučín. Po úvodním pozdravu místního duchovního správce P.
Jana Kučery jsem jako zástupce Charity Hlučín obdrţel od Nadace bratrů Šuškových
symbolický šek na 10 000 Kč. Tento dar určený na potřeby Domova sv. Mikuláše
v Ludgeřovicích jsem převzal z rukou předsedy správní rady nadace Ing. Petera
Šušky a člena správní rady Mons. Františka Václava Lobkowicze, biskupa ostravskoopavského. Poté jiţ moderátor Ing. Petr Baranek představil pana Martina Kozáka,
hlavního protagonistu večera. Tento mladý a nadějný varhaník všem posluchačům
dokázal, ţe je skutečně obrovským talentem a při interpretaci děl známých autorů i
při své vlastní improvizaci prokázal nesporné mistrovství.
Po skončení koncertu následovalo ještě malé posezení v sále Obecního domu.
Protoţe nejsem nadšeným příznivcem rautů a večírků a většinou se jich neúčastním,
byl jsem mile překvapen příjemnou a přátelskou atmosférou.
Tento večer se skutečně vydařil. Proto chci na tomto místě jménem svým i celé
Charity Hlučín vyjádřit poděkování panu Ing. Barankovi a P. Kučerovi jako hlavním
organizátorům celé akce. A zvláště samozřejmě Nadaci bratrů Šuškových a jejím
představitelům za dar pro náš Domov. Částka bude celá vyuţita ke zkvalitnění péče
o naše klienty. Na závěr pak patří ještě jedno poděkování panu Martinu Kozákovi za
krásný kulturní záţitek. Kdo tentokrát zůstal doma, udělal skutečně chybu.
Mgr. Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín

Člověka na poli dnes skoro neuvidíte...
Uţ asi 60let se často a rád toulám po katastru naší obce. Za tu dobu se zde změnilo
opravdu hodně, naše krajina je sice pořád moc pěkná, ale dost jiná neţ dříve.
Před šedesáti lety byla krajina pestřejší a jaksi veselejší stovkami malých pečlivě
obdělávaných políček. Meze mezi políčky, polní cesty, příkopy u silnic, svahy
tehdejší tramvajové tratě a samozřejmě všechny louky a loučky byly vţdy vysečené.
Kromě zimy bylo na polích od rána do večera, hlavně však odpoledne „po šichtě“ či
„po škole“ dost lidí, ne však na procházce, ale pracovali tam, pásli dobytek, případně
hlídali úrodu.
Ne, ţe bych se chtěl vrátit do doby, malých políček a tvrdé ruční práce na nich.
Vzpomeňme např. na tehdejší klopotné ţně s ručním sekáním kosou, vázáním
snopků, stavěním panáků, strachem z deštivého počasí, sváţením snopků do
stodoly, mlácením cepy, svazováním a ulízením vymlácené slámy a nakonec
čištěním zrna, to bylo práce a spotřebovaného času! Výsledkem celoročního
pachtění celé rodiny bylo zpravidla trochu brambor, kozího mléka, vajec, husího,
králičího a kůzlečího masa a jedné zabíjačky z prasete. To vše se dnes dá bez
problémů pořídit za část jedné výplaty. Tehdy to však byl významný přínos k uţivení
rodiny, a to i z toho důvodu, ţe v tehdejších obchodech byl např. masa zoufalý
nedostatek. Moje generace na ty časy prostě vzpomíná jako na dobu svého mládí,
které bylo pěkné i přes tehdejší velmi skromné poměry a spoustu fyzické práce.
Např. v tuto roční dobu nastupujícího podzimu většina z nás po příchodu ze školy
trávila celou dobu aţ do setmění na poli, kde jsme na strništích pásli husy, kozy nebo
oboje, pomáhali jsme při sklizni brambor, sušení otavy apod. Nejlepší z toho bylo
pochopitelně pasení, přitom jsme pouštěli draky, honili se, opékali brambory,
chroustali tuřín.

Zaplevelená Farská cesta

V dnešní době působí krajina se svými jednolitými plochami velkých lánů jaksi
majestátnějším dojmem. Ve volné krajině mimo silnice však člověka prakticky
neuvidíte. Jen na těch několika polních cestách, které ještě zbyly, občas potkáte
pejskaře nebo cyklistu na horském kole. Současná krajina je jako celek pro oko i
objektiv fotoaparátu velmi zajímavá, pozorovatel se však nesmí koukat na detaily. To
by mu kazily dojem řadu let nevysečené, totálně zaplevelené a zakřovené okraje
nejen polních cest, ale i všech silnic. Obdobné je to i s většinou ploch, které pro velký
sklon nebo jiné překáţky nelze dnešními velkými zemědělskými stroji jednoduše
obdělávat. Kdyţ je řeč o polních cestách – jsou většinou v opravdu neutěšeném
stavu. Zkuste se například projít po „Pavlíkové cestě“ od staré hlučínské silnice
směrem na Vrablovec. Musím však varovat, ţe to bude procházka po nepěkném
nerovném smetišti v plevelu po kolena. Můţete tu zakopnout o staré automobilové
akumulátory, pneumatiky, stavební suť, odpady ze zahrad, atd., atd. Je to sice
zejména tím, ţe se většina dnešních polních cest pro zemědělskou přepravu moc
nevyuţívá. Veliké traktory, kombajny apod. se na současné hony „od silnice po
silnici“ vţdy někde dostanou přímo z asfaltky. Trávu nebo seno z cest a příkopů
dnes také nikdo nepotřebuje. Je to však bohuţel i tím, ţe jsme jako občané stále
ještě dost velcí bordeláři.
Současné ţně, to ráno na lán zralého obilí najede jeden nebo několik kombajnů a
nákladní auta pro odvoz zrna a balíků slámy a večer za nimi zbude holé strniště.
Lidská noha se přitom vůbec nemusí dotknout pozemku. Obdobné je to se všemi
pracemi v rostlinné výrobě moderního zemědělství. Není se tak co divit, ţe lidi na
polích dnes prakticky neuvidíte. Zapomíná se však, ţe smyslem hospodaření na
půdě není jen vyţdímat z ní co největší úrodu při minimální spotřebě nákladů a lidské
práce, ale také starat se o to, aby obhospodařovaná krajina byla čistá, úpravná,

prostě hezká. Pravidelně uklízet zaplevelené plochy, cesty a meze - to při současné
technice nemůţe zase být tak sloţité a časově náročné.

Zde hospodaří manţelé Porubovi

Určitě zde hraje velkou roli to, čemu se říká „vztah k rodné hroudě“. Kdyţ se projdete
po polní cestě od Boţí muky jiţním směrem a po asi 500m odbočíte vpravo po cestě
ke statku manţelů Jiřího a Heleny Porubových, neuvidíte ţádný zaplevelený
pozemek, pravidelně tu jsou sekány i hodně svaţité trávní porosty na okrajích lesa.
Prostě Porubovi se o pozemky, které jim uţ několik generací patří, řádně starají. Jak
ale dosáhnout, aby takový vztah k „rodné hroudě“ měli všichni?
AV.
Zřízení Drobných provozoven v obci, jejich vývoj a ukončení působnosti.
Kladně jsem odpověděl na otázku mého souseda, zda si pamatuji na vznik Drobných
provozoven (dále jen DP) před čtyřiceti léty a jejich další činnosti. Nebyl problém
vrátit se ve vzpomínkách do doby vzniku, rovněţ i zániku DP, neboť jsem byl ve
značné míře účastníkem těchto události.
Drobné provozovny vznikly dne 1.4. 1968 jako hospodářsko – organizační jednotka u
tehdejšího Národního výboru v Ludgeřovicích. Činnost byla zahájena v provozovně
pekárny u pana Kučery. Počáteční denní kapacita pekárny činila výrobu 800 kg
chleba. Postupně byla činnost DP rozšířena o hostinec v osadě na Vrablovci, dále o
druhou pekárnu u pana Kolibače. Pro sluţby autodopravy bylo zakoupeno 5
nákladních automobilů a jeden osobní vůz. Dále byl pořízen jeden zemní stroj a
„Kuka “ vůz pro svoz pevného domácího odpadu. Po konfiskaci majetku pana
Voznicy byly v jeho obytné budově zřízeny kanceláře DP, postupně rovněţ
krejčovství. Prostory dvora a zahrady byly vyuţity pro činnost betonárny. Sluţby DP
se dále rozšiřovaly – zahájena stavební činnost a ke spokojenosti občanů i

mandlovna prádla. V objektu Farního úřadu bylo zřízeno zahradnictví a
autodoprava, rovněţ stolárna měla zde své působiště.
DP v podstatě dobře plnily své poslání, neboť jejich sluţeb občané vyuţívali ke
všeobecné spokojenosti.Činnost zajišťovalo ve své závěrečné fázi celkem 43 stálých
pracovníků a přibliţně stejný počet pracovníků ve vedlejším pracovním poměru a na
dohody. Na správě bylo zaměstnáno pět administrativních pracovníků. Byly
připraveny podmínky pro rozšíření počtu úseku sluţeb, jejich rozvoj a vytváření
nových pracovních míst. Hospodaření DP, především jejich aktivní finanční bilance
byly pouţity pro rozšiřování a zlepšování stávajícího stavu. Značné finanční částky
se staly skoro pravidelným příjmem obecního (MNV) rozpočtu a to nad rámec
běţných rozpočtových pravidel.
Od vzniku provozoven byl jejím vedoucím pan Gerhard Holeš a to aţ do konce roku
1988, kdy odchází do starobního důchodu. Za těchto dvacet let si zaslouţí plné
absolutorium. Navíc si dovoluji a doufám, ţe nebudu jediný, k jeho letošním
osmdesátinám mu srdečně poděkovat a popřát mu vše nejlepší.
Po Sametové revoluci v listopadu 1989 dochází k pomalé , později však k rychlé aţ
skoro ţivelné demontáţi činnosti a tím likvidaci Drobných provozoven v obci.
Majetek DP se rozprodával, vyřazoval z evidence, byl likvidován jako nepouţitelný
nebo šrotový. O celém postupu legálnosti a věrohodnosti zániku DP bylo a snad i
zůstalo spoustu otazníků. K tomuto stavu přispělo i několik situací v roce 1990.
Z obecního úřadu (MNV) odešel do soukromého sektoru vedoucí Správního odboru,
tajemnice byla dlouhodobě nemocná, zároveň skutečnost, ţe do prozatímního
vedení obce (starosta a tajemník) byli ustanoveni lidé bez odborných a řídících
předpokladů, se prakticky s tímto proudem také svezli. Kontinuita vedení obce byla
nulová. Teprve prosincové volby 1990 do Obecního zastupitelstva vnesly částečně
jasno do průběhu zániku DP včetně likvidace jejich majetku. Své podrobné
stanovisko k záleţitosti likvidace DP v obci raději však nebudu komentovat. Některé
praktiky a jejich důsledky při likvidaci DP vyšuměly do ztracena. Bohuţel !
O. Mušálek

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE SE PŘEDSTAVUJÍ
60. výročí založení spolku chovatelů poštovních holubů Ludgeřovice
Po druhé světové válce se několik nadšenců obcí Hlučínska rozhodlo zaloţit spolek
chovatelů poštovních holubů. Píše se rok 1948 a sídlem spolku se stává obec
Petřkovice. Členy byli nejen místní chovatelé, ale příznivci z Vrablovce, Ludgeřovice,
Markvartovic a blízkého okolí. Mezi zakladatele patřili pánové Rozehnal, Lesňák,
lékárník Kijas, obuvník Hyţi, Krystala, Kačmář, bratři Biravští a další.
Za druhé světové války byl chov poštovních holubů zakázán, nebyly povoleny ţádné
cvičné lety, ţádné závody a všichni holubi museli být přísně evidováni. Po válce
členů přibývalo a za základ chovu byli v převáţné míře pouţiti holubi z německých
vojenských holubníků. V době vzniku spolku chovatelů poštovních holubů byl tento
přímo podřízen ministerstvu Národní obrany, na začátku 50. let byl začleněn do
Svazarmu. V té době se konaly závody výhradně z tuzemska a bývalé NDR,
Maďarska, Rumunska a Jugoslávie. Také prvomájové oslavy se neobešly bez
vypouštění poštovních holubů. Do roku 1968 byli holubi transportováni do míst
vypouštění výhradně vlakem, coţ bylo časově značně nevýhodné. Holubi byli
košováni v Ostravě-Přívoze společně s ostravskými chovateli. V té době se pořádaly

závody v převáţné míře ze směru Cheb, Sokolov, Stříbro, Břeclav a ze zahraničí
Schwerin, Rostock, Gdyni, Suwalki, Szeged, Bukurešť, Niš a Kyjev.
Významným mezníkem se stal rok 1968, kdy byl spolek začleněn do OVS Ostrava a
holubi byli přepravováni na závody v kamionu s vlekem. Začalo se závodit ze směru
Mochov, Plzeň, Magdeburg, Eisenach, Erfurt, Štětín, Leba, Minsk, Koblenz a Giurgiu.
V roce 1998 došlo ke změně názvu na ZO Ludgeřovice a přesídlení do
chovatelského areálu ČSCHDZ Ludgeřovice.
V současné době je ZO Ludgeřovice součástí OS Hlučín-Slezsko společně
s chovateli z Darkoviček, Hlučína, Třebovic, Zábřehu a Polanky. Organizace
Ludgeřovice má 20 členů a je nejpočetnější v rámci OS Hlučín- Slezsko. Závodní
sezona začíná koncem dubna, kdy jsou pořádány 2-3 nácviky ze směru Hranice. Od
začátku května do konce července probíhají závody v rámci OS Hlučín-Slezsko.
Holubi jsou přepravováni na tuzemských tratích vozidlem Avia se speciální
nástavbou pro poštovní holuby na tratích Brno, Chrudim, Jihlava, Poděbrady, Louny,
Plzeň, Chomutov, Cheb ze vzdálenosti 150- 420 km. Na zahraniční tratě je vyuţíván
kamion OS Opava, který je vybaven klimatizací a samočinným napájením a
krmením. Zde závodíme na tratích Gotha(550 km), Aschaffenburg (650 km),
Hannover ( 650 km), Emden (850 km), a nejdelší závody Harlingen (980 km), Brusel
(950) a Oostende(1090 km).
V měsících srpnu a září probíhají závody holoubat ze směru Brno, Jihlava, Přelouč a
Poděbrady.
Mezi nejúspěšnější chovatele ZO Ludgeřovice v posledním období se zařadili:
Vraník Arnošt, Prchala Richard, Pormann Josef, Preissner Helmut, Lesňák Josef,
Vítek Valter, Lampa Jindřich a nejúspěšnější v posledních letech je Svoboda
Jindřich, dvojnásobný mistr OS Hlučín-Slezsko v roce 2003 a 2004. Největšího
úspěchu dosáhl v olympijské kategorii „C“, kde jeho holub reprezentoval Českou
republiku na olympiádě v Portugalsku 2005. V roce 2007 obsadil 2. místo
v Celostátním mistrovství dlouhých tratí.
V měsíci prosinci probíhají pravidelně kaţdým rokem výstavy poštovních holubů.
Pořadatelství letošní výstavy OS Hlučín-Slezsko bylo přiděleno ZO Ludgeřovice u
příleţitosti 60. výročí zaloţení spolku CHPH, která se bude konat na chovatelském
areálu.
Čerpáno ze vzpomínek a paměti výše jmenovaných osob a nestora chovatelství
pana Erharda Hajného, který se pravidelně účastní akcí pořádaných ZO Ludgeřovice.
Za ZO Ludgeřovice:

Preissner Helmut – předseda ZO

Poštovní holubi z ludgeřovic budou hledat cestu domů z Loun

Na snímku ze dne 17.5.2008 připravují ludgeřovičtí holubáři v areálu chovatelů své
poštovní holuby na převezení do Loun v Čechách, odkud se dokáţou po vypuštění ti
nejlepší vrátit domů asi za 5 hodin.

Poštovní holub zblízka.
AV.

Letní škola hasičských instruktorů
V únoru roku 2008 bylo na hasičské schůzi výboru SDH
Ludgeřovice navrženo, zda-li bych mohla jet na LŠI (letní školu
instruktorů) do Jánských Koupelí. Výbor toto jednohlasně schválil,
protože už jsem dlouholetou členkou mladých hasičů a práce
s dětmi mě baví.
Na LŠI do Jánských Koupelí, která je pořádána kaţdý rok pro členy SDH z celé
Moravy a ze Slovenska, jsem odjela dne 13.7.2008 a hned první den, ještě neţ jsme
se stihli vybalit, nám vedoucí dali cenné rady a přesné instrukce co, jak, kdy a kde
bude probíhat. Druhý den to vše začalo. Ráno budíček, hned nato rozcvička, poté
ranní hygiena a nakonec přišla snídaně. Po snídani jsme šli všichni na učebnu a
probírali jsme, jak máme pracovat s dětmi, různé hasičské vyhlášky, zdravovědu atd.
Po obědě jsme měli siestu a po siestě začala opět dřina. Zkoušeli jsme si disciplíny a
všechny ostatní dovednosti, které budeme učit mladé hasiče (např. štafetu 4x60m,
poţární útok, štafetu CTIF, závod hasičské všestrannosti atd.). Večer byl volnější a
abychom zvládli poslední večer, tak jsme se učili tančit nejrůznější tance (polku,
country, valčík a náš nejoblíbenější tanec - Zuzana). Poté uţ nás čekala jenom teplá
sprcha a postel. Další dny probíhaly ve stejném duchu. V rámci programu nás také
štáb vyslal na 3 dny přeţití v lese. Tam jsme se učili pracovat jako tým, stavěli stany,
dělali ohniště a v neposlední řadě i ledničku, spíţku a latrínu. Štáb nám posílal
bojové úkoly, které jsme museli vyluštit a postupem času splnit. Pak přišel poslední
den bojovky a nám se vůbec nechtělo zpátky do budovy hasičské školy, ale bohuţel,
nedalo se nic dělat, museli jsme. Odcházeli jsme aspoň se splněnými kvalifikacemi
(např. kuchař, kutil, spojka, průzkumník atd.)
Ani jsme se nenadáli a byl tu předposlední den a s ním vrcholil i náš pobyt na LŠI.
Čekali nás poslední závěrečné zkoušky, vlastně taková naše táborová „maturita“,
která rozhodovala o tom, jestli splníme kvalifikační minimum (instruktor) a nebo jestli
pojedeme domů jenom s krásnými záţitky. Ne všichni tuto maturitu zvládli, avšak já
jsem byla mezi těmi úspěšnými. Pak uţ jen přišel večer a my se převlékli do
slavnostního oblečení a šli jsme na tzv. ples, na kterém jsme dostali odznaky a
vyznamenání. Na řadu přišly také tance, které jsme se celý tábor učili a také nás zato
čekala pochvala ředitelky školy, ze které měli všichni velkou radost. Jakmile se
ručičky hodin dostali na půlnoc, šla se celá hasičská škola převléci do PS II.
(vycházkový oděv hasiče, pozn. autorky). Čekal nás slavnostní svíčkový pochod,
který byl tak emotivní, ţe mnozí z nás nezadrţeli slzy. Jakmile pochod skončil, byla
připravena hasičská diskotéka, na které se všichni ze všemi loučili.Tak nečekaně
tedy přišlo datum 27.7.2008, coţ byl den odjezdu. Ráno jsme se sbalili a vyhlíţeli
vozy, aţ si pro nás rodiče přijedou a odvezou nás zpátky domů.
Jana Barabaschová
Další nová instruktorka

4 vozy hasičů neznamenají vždy neštěstí…
Příspěvek výjezdové jednotky SDH Ludgeřovice o výjezdu na obecní panelák v plameni.

První zářijový pátek, hned z rána. Děti čekají na zastávkách na autobus do školy, na
druhé straně jejich rodiče spěchající do práce, dědečkové a babičky do obchodů. Tak
vypadá přibliţně všední situace v Ludgeřovicích. Tento klid narušili 4 vozy hasičů
jedoucích těsně za sebou. Protoţe se ihned rozjely drby o tom, co velkého musí tak
asi hořet, přináším kratičký pohled na výjezd hasiče podle počtu vozů. V panelovém
domě u hřiště TJ tenkrát ucítili kouř na společné chodbě. Není pochyb o tom, ţe kdyţ
v takové domě hoří u souseda, máte právem strach i o majetek svůj. Ţijete přeci pod
jednou střechou. Proto chce být ostraţitý i v případech, jako byl tento, kdy se jednalo
o spálené potraviny a tudíţ planý poplach. To moţná vysvětluje řeči mnohých o tom,
jak mohl panelák hořet, kdyţ ještě stojí. Dále ohlášený poţár nelze podcenit ani ze
strany hasičů. Na rychlou likvidaci, coţ je v panelových bytech více neţ potřeba, je
opravdu nutné nasadit moţná větší počet techniky a poté ji postupně odvolávat.
Profesionální Hlučín standardně poslal svůj první vůz (cisternu) a automobilový
ţebřík Camiva pro snadný přístup do jednotlivých pater objektu. Díky střídání směn
mohl zrovna místo jedné osádky poslat osádku jak končící směnu, tak i tu začínající.
Z naši dobrovolné stránky věci se situace pro jistotu pojistila taktéţ oběma vozy. To,
ţe se všechny vozy setkaly na křiţovatce u Kostela, není děšení obyvatel typu „4
vozy rovná se šílená havárie“, ale důsledek náhody. Mohli jsme se seběhnout jak
dříve, tak i později. Proto nikdy nepanikařte, počet vozů nemusí vţdy odpovídat
závaţnosti situace. Je to jen o tom, jak důsledně ohlašovatel popíše stav události.
Dalším krásným příkladem můţe být výjezd, na který vyjeli kluci den poté (sobota).
V podvečerních hodinách se ve velké rychlosti střetly na Nové Hlučínské dva osobní
vozy. Vystřelené airbagy, spousta plastů na cca. 100m úseku, pohozené utrţené
přední kolo, oba vozy na odpis, odklon dopravy na Starou cestu, 3 sanitní vozy, ale
naši hasiči mohli být v klidu. Z jejich pohledu se jednalo pouze o úklid komunikace po
tomto úletu mladého řidiče tunningového vozu. Proto jsme vyslali pouze naši Tatru.
Závěrem dovolte ještě malé poučení. Váš majetek můţe být proti poţárům a
podobným věcem pojištěn. Při plnění pojistky je však nutné mít doklad hasičů o
vzniklém poţáru. Pominu-li povinnost hlásit kaţdý poţár, pak se i tak dostáváte do
situace, ţe mám pojišťovna peníze nedá. A hasiči jsou v té chvíli bezmocní vám
cokoli zpětně vydat, jelikoţ o ţádném poţáru nemají záznam, protoţe jste si jej
uhasili sami a nikomu nic neřekli.

David Lange, JSDH Ludgeřovice

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Pozvání na vítání dětí

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás a Vaše děťátko, které se narodilo
od 1. dubna do 30. září letošního roku a v době narození
mělo trvalý pobyt v obci Ludgeřovice a tento trvalý pobyt
doposud trvá, co nejsrdečněji pozvali do obřadní síně
Obecního úřadu v Ludgeřovicích
na slavnostní uvítání dětí do svazku naší obce,
které se uskuteční

v sobotu dne 22. listopadu 2008.
Pokud jste se ještě nenahlásili a máte-li zájem zúčastnit se vítání dětí, je nutné,
aby se matka dítěte dostavila se svým občanským průkazem a rodným listem
dítěte na Obecní úřad Ludgeřovice do 1. poschodí, kancelář č. 10, ve dnech
pondělí nebo středa od 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 hod. a to do 7. 11. 2008.
Dny obce Ludgeřovice
Ve dnech 12. - 15. listopadu se budou konat v Ludgeřovicích Dny obce.
Od 12. do 14. listopadu bude v Obecním domě instalována výstavka ručních prací
našich občanů a také naše sloţky předvedou, čím se zabývají ve svých klubech.
Jedná se především o náš Svaz zahrádkářů, Svaz chovatelů, Klub seniorů, Klub
německých přátel, SDH Ludgeřovice a TJ Ludgeřovice.
V sobotu 15.listopadu bude v Obecním domě zabíjačka a poté Krmášová zábava.
Prosíme proto občany, kteří umí udělat pěkné věci, například plést košíky,
fotografovat, háčkovat dečky, plést svetříky, vyšívat, šít, dělat z hlíny misky,
hrníčky apod., nebo kteří si oblíbili jiné podobné aktivity a byli by ochotni nám
je na tuto výstavku zapůjčit, aby se ozvali p. Haně Kusynové ( pracovnice OÚ)
na tel. 553 876 014 ( pondělí až středa ).
Věříme, že se u nás najde dost lidí, kteří by rádi ukázali výrobky svých
šikovných rukou i jiným lidem a kteří budou ochotni nám je na tuto dobu
zapůjčit. Všem těmto našim občanům předem děkujeme za jejich ochotu a
laskavost.
Hana Kusynová
Havárie MŠ Hlučínská
Váţení spoluobčané. Dne 22.9. 2008 v ranních hodinách byla zjištěna havárie v naší
MŠ. V soc. zařízení v 1. patře došlo k prasknutí přívodu vody nádrţe WC. Podle
rozsahu škod muselo dojít k závadě během víkendu kdy v MŠ nikdo nebyl. Voda
prosakovala a protékala z nejvyššího patra aţ do sklepa. Po rychlém zásahu hasičů,

kteří odčerpávali vodu ze sklepních prostor, byla statikem zjištěna škoda tak velkého
rozsahu, ţe jsme byli nuceni MŠ dočasně uzavřít a najít náhradní prostory pro naše
děti v budově dolní ZŠ. Jelikoţ tento prostor není dostačující pro všechny přihlášené
děti, prosíme rodiče o pochopení a trpělivost, neţ se situace vyřeší.
Na základě vzniklého problému jsme byli nuceni zřídit mobilní linku č.
776354571.Aktuální snímky z havárie můţete shlédnout na internetových stránkách
obce.(www.ludgerovice.cz)
Margit Hvízdáková, ředitelka MŠ
Upozornění vlastníkům silničních vozidel
Od 1. června letošního roku došlo v důsledku novelizace zákona č. 168/1999 Sb.,
zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ke změně v prokazování
pojištění silničního vozidla. Od 1.1.2009 bude jediným dokladem o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla tzv. „zelená karta“.
Do 1. července letošního roku musel řidič vozidla předloţit při silniční kontrole nebo
při zaevidování některých změn na vozidle tzv. Doklad o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla. Výše uvedená novela zákona tento doklad zrušuje a nahrazuje ho
právě „zelenou kartou“, kterou musel mít dosud řidič vozidla u sebe pouze při cestě
s vozidlem do zahraničí. Pro upřesnění dodávám, ţe Doklad o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla platí do konce letošního roku a lze jej předloţit (místo zelené
karty) při silniční kontrole příslušníku Policie ČR do 1.1. 2009.
V návaznosti na změnu některé pojišťovny nevydávají od 1.7. 2008 svým
pojištěncům doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ale pouze zelenou
kartu, která bude od 1.1. 2009 akceptovatelná pouze v originální verzi, kdy údaje
budou řádně vyplněny výpočetní technikou, strojem či rukou (tzn.v provedení zelený
podklad, černý oboustranný tisk – na líci informace o konkrétním vozidle, platnosti
zelené karty, číslo pojistné smlouvy, pojistníkovi a pojistiteli; na rubu pak vymezení
územní platnosti zelené karty formou uvedení jmen a adres jednotlivých členských
kanceláří), opatřená razítkem a podpisy pojistitele, pojistníka a dalších osob, které
mohou uţívat vozidlo.
Robert Vitásek,vedoucí odboru dopravy
Upozornění řidičům – profesionálům: výměna osvědčení profesní způsobilosti
řidiče
Novelou zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel vyvstala povinnost řidičům, kteří jsou drţiteli platného
osvědčení profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) požádat o jeho výměnu. Takovou
ţádost je řidič povinen podat do 1. 10. 2008, pokud ovšem platnost osvědčení
nekončí dříve. V případě podání ţádosti po 30. září letošního roku nebude moţné
osvědčení profesní způsobilosti řidiče vyměnit za průkaz profesní způsobilosti řidiče
a řidič se musí podrobit novému vstupnímu školení řidičů.
Ţádost je nutné podat na příslušném odboru dopravy obce s rozšířenou působnosti
podle trvalého pobytu. K ţádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče je
nutno doloţit (kromě výše uvedeného OPZŘ nebo jiného dokladu) platný řidičský
průkaz, nepouţitou aktuální dokladovou fotografii o rozměru 3.5 x 4.5 cm, doklad o

občanství členského státu EU a trvalý pobyt na území ČR (občanský průkaz) a
uhradit správní poplatek ve výši 200,-Kč. Zároveň upozorňuji, ţe tiskopis ţádosti není
určen pro vyplňování mimo příslušné pracoviště odboru dopravy, řidič jej vyplní aţ
přímo u přepáţky pracoviště.
Toto upozornění platí pouze pro ty řidiče, kteří řídí motorové vozidlo, k jehoţ
řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1,
C1+E, D1 a D1+E. (Průkaz profesní způsobilosti nelze vydat řidiči, který je drţitelem
pouze řidičského oprávnění skupiny B).
Povinnost výměny se nevztahuje na řidiče
a) vozidel, jejichţ nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km . h -1,
b) vozidel pouţívaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky,
Celní správou České republiky a zpravodajskými sluţbami České republiky,
c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných
hasičů, zdravotnické záchranné sluţby a Správy státních hmotných rezerv,
d) vozidel pouţívaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné
sluţby,
e) vozidel ve zkušebním provozu 6),
f) vozidel pouţívaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při
zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
g) vozidel pouţívaných při přepravě věcí, které řidič vyuţije při výkonu své závislé
práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce
nebo podnikání řidiče,
h) vozidel pouţívaných pro vlastní potřeby a
i) zemědělských a lesnických traktorů.
Ing. Robert Vitásek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
19.09.08 Spotřebitelská poradna- Zpravodaj
DOTAZ:
Dobrý den,
měla bych dotaz. V rodinném domku zadal můj otec firmě výrobu plastového okna na
chodbě. Při zapravování okna sestavila firma horní začišťovací lištu ze 2 kusů (1ks
cca o délce 12 cm a 2.ks o délce 170 cm),ten kratší kus lišty byl zapraven značně
neodborně, navíc esteticky to okno nepůsobí dobře. Po reklamování přijel pracovník
firmy a spáry zasilikonoval, s tím, ţe aţ silikon zaschne, ţe to bude lepší, lepší to je,
ale z estetického hlediska to není stoprocentní. Kdyţ jsem opět volala do firmy, tak
manţelka majitele mě odkázala na to, ţe zakázku objednával otec, přejímal i
reklamaci a nevznesl námitku. Můţete mi poradit, zda mám nárok na další
reklamaci?
Dekuji. M. Z.
ODPOVĚĎ:
Samozřejmě! Zvláště, kdyţ jste byli poučeni o tom, ţe se po zaschnutí silikonu celé
vzezření ještě změní. Jde o další reklamaci. Na její vyřízení má zhotovitel opět 30

dnů a pokud zjistí, ţe je nedůvodná, můţe ji písemně zamítnout. Vy potom můţete
podniknout další kroky (například sestavení znaleckého posudku). Kaţdá reklamace
musí být ovšem vyřízena - ať uţ opravou (výměnou, vrácením peněz), nebo
odůvodněným zamítnutím (§ 19 zák. 634/1992 Sb.)
SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.
www.spotrebitele.info
Poradenská linka 900 08 08 08 (8 Kč/min.)

INZERCE
Obec Ludgeřovice nabízí k pronájmu nebytový prostor v 2.N.P. objektu pošty
na ulici Markvartovická. Roční nájem činí 36.000,- Kč. Místnost o výměře 38 m2
je vhodná k využití jako kancelářské prostory. Bližší informace podá tajemník
OÚ, tel.č. 553 876 022.
Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje:
-

Reklamy firem „Móda Prostějov“ a „FairNet Wood, s.r.o.“.

-

Informace Obce Ludgeřovice občanům o kontaktech a úředních hodinách
obecního úřadu a knihovny.
A. Vjačka

