Úvodní slovo
Váţení spoluobčané Ludvíkova
Čas plyne, pro někoho rychle, pro jiného pomalu, a zrovna tak uplynulo i volební období
r.2002-2006. Proţívali jsme dál své ţivoty, občas radost vystřídá starost, a ať chceme nebo
nechceme, všichni spolu dotváříme obraz naší obce. A právě z tohoto dotváření jsem měla
obzvlášť v posledním volebním roce dobrý pocit, protoţe se podařilo udělat spoustu práce.
Díky získaným dotacím se zrealizovala většina naplánovaných záměrů, uspořádalo se
poměrně hodně společenských akcí, a ten dobrý pocit vyvolávala nejen hojná účast a kladné
ohlasy vás spoluobčanů, ale i ochota spousty lidí být nápomocni. A to je přesně ono! Být
ochoten pomáhat druhým nebo se alespoň navzájem tolerovat, musí kaţdého normálního
člověka naplnit pocitem uspokojení. Bohuţel se občas najde i pár takových, co uměle
vyvolávají „ţabomyší“spory. To se pak ptám, není těm lidem líto, ţe ten krátký čas, který
máme na tomto světě vyměřený, si takhle znepříjemňují?
V následujícím textu bych zrekapitulovala poslední volební rok 2006 a také sdělím pár
informací k následujícímu volebnímu období r.2006-2010.

K činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu za rok 2006
V roce 2006 se zastupitelstvo sešlo na veřejných zasedáních 4 x. Ačkoliv se jednalo o
poslední volební rok, v aktivitě jsme nepolevili, ba naopak:
- Schválil se rozpočet obce na rok 2006, schválil se závěrečný účet obce spolu s výsledkem
celoročního hospodaření, na které prováděl kontrolu Krajský úřad Ostrava , v průběhu roku se
projednával průběh hospodaření obce a schvalovala se 4 rozpočtová opatření především
z důvodu získaných dotací.
- Podle schváleného plánu investic a oprav se pokračovalo v realizaci záměrů, na které se
podařilo získat dotace:
1. Vybudování Parčíku u památné lípy – na tento záměr jsme získali finanční dar od
Nadace ČEZ ve výši 240 tisíc Kč, tj.90 % celkových nákladů. Po provedených terénních
úpravách vybraná firma Tomovy parky s.r.o.Turnov dodala dřevěné prvky z akátového dřeva.
Ty se sice mohou zdát drahé, ale cena je úměrná kvalitě pouţitého dřeva, které má mnohem
delší ţivotnost neţ třeba dřevo smrkové. Dále zde byl umístěn informační panel o Ludvíkovu
a okolí. Vzniklo tak příjemné odpočívadlo pro dospělé a herní místo pro děti, a to jak pro
místní tak pro turisty. Pobyt v parčíku se řídí provozním řádem umístěným na infopanelu.
2. Hřiště – ţádost byla jiţ potřetí podána na Ministerstvo pro místní rozvoj Praha a konečně
jsme uspěli. Získali jsme dotaci ve výši 850 tisíc Kč, tj.70 % celkových nákladů. Stavba byla
rozdělena na dvě části – na zemní práce, odvodnění, oplocení a na dodávku sportovního
povrchu a sportovního zařízení. Na realizaci první části byla vybrána firma Zemní práce
Naděţda Klíčová Vrbno pod Pradědem a na realizaci druhé části firma Pavlacký s.r.o.
Luhačovice. Hned od zprovoznění hřiště je o hraní velký zájem. Provoz hřiště bude kromě
provozního řádu řídit jeho správce Jaroslav Skřivánek, Ludvíkov č.p.99.
3. Oprava prameniště pod Karlovou Studánkou – po rekonstrukci jednoho z hlavních
zdrojů vody a vodojemů „Štola“v roce 2004 bylo rozhodnuto o rekonstrukci dalšího zdroje
„Pod Karlovou Studánkou“. Na druhý pokus byla získána dotace od Krajského úřadu Ostrava

ve výši 395 tisíc Kč, tj 70 % celkových nákladů. Práci provedla firma AQUA stop v.o.s.
Bruntál, která je mimo jiné také provozovatelem našeho obecního vodovodu.
4. Budova č.p. 107 (obchod) – zde se také podařilo získat dotaci od Krajského úřadu Ostrava
na částečnou rekonstrukci budovy, tj.oprava celé střechy, a to ve výši 185 tisíc Kč, tj.50 %
celkových nákladů. Opravu střechy provedla firma Klempířské a pokrývačské práce Josef
Foltýn a Radek Vaculík Karlovice.
5. Propagace obce (mikroregionu Vrbensko) – společně s Vrbnem p.P. se podařilo získat
dotaci od Krajského úřadu Ostrava pro náš mikroregion na výrobu propagačního materiálu ve
výši cca 900 tisíc Kč. Pro naši obec byly dle poţadavku vyrobeny dvě informační tabule o
Ludvíkovu a okolí, vlastní informační letáky ve čtyřech jazycích, společná broţura o všech
pěti obcích vrbenského mikroregionu a nové obecní www.stránky.
- Informace ke starším záměrům obce
1. Kanalizace – tento záměr je první ze dvou, na který se nepodařilo dotaci získat, přestoţe
ţádost byla podána na dvě různá místa – v roce 2003 na Státní fond ţivotního prostředí Praha
a v roce 2005 na Ministerstvo zemědělství Praha. Jak uţ jsem v minulosti zdůvodňovala,
ţádost s podklady a projektem byla vţdy kompletní a řádně podána, a přestoţe pro nás svědčí
skutečnost, ţe jsme v CHKO Jeseníky, tak naopak proti nám svědčí skutečnost, ţe jsme obec
s nízkým počtem obyvatel, řídce zastavěná a tvarově nevhodná, tj.úzká a dlouhá. Zatím se
upřednostňují jednak obce nad 2000 obyvatel výše, a jednak s hustou zástavbou, aby
neexistovaly tzv.“mrtvé úseky“ kanalizačních řadů. Ani jednu tuto podmínku nejsme schopni
splnit. S ohledem na tyto skutečnosti a s ohledem na to, ţe ne všichni obyvatelé chtějí
kanalizaci, bude nutné tento záměr znovu posoudit, především s orgány ţivotního prostředí,
zda nezváţit jiný způsob likvidace splašků, např.domácími čističkami, které dobře fungují jiţ
u mnoha ludvíkovských objektů.
2. Vodovodní řad nad kapličkou a nad Kolibou – tento záměr je druhý ze dvou, na který se
také nepodařilo dotaci získat. Opět naráţíme na skutečnost nízkého počtu obyvatel, kdy
nejsme schopni splnit ukazatel minimálního počtu odběratelů. Pokusíme se hledat jiné
finanční zdroje.
3. Chodník s cyklostezkou – na tento záměr je z dotace Krajského úřadu Ostrava vypracován
projekt. Připomínám, ţe náš úsek „od rozcestí Ţelezná po kostel“ navazuje na navrţenou síť
chodníků a cyklostezek Vrbenského mikroregionu. Jelikoţ trasa chodníku se místy překrývá
s trasou uvaţované kanalizace, musíme nejdříve rozhodnout o způsobu likvidace splašků v
obci.
4. Budova obecního úřadu – po získání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj Praha a
provedené rekonstrukci a rozšíření vyuţití budovy obecního úřadu, je toto vyuţití následující:
- v patře se nachází dvě kanceláře úřadu, zasedací místnost propojená s výstavní místností
(nyní expozice o historii a současnosti Ludvíkova) a s informačním koutkem s veřejně
přístupným internetem
- v přízemí se vybudovala nová knihovna s posezením a posilovna s tělocvičnou včetně
kompletního sociálního zařízení.
Myšlenka, která nás při realizaci záměru vedla, aby budovu navštívili lidé všech věkových
kategorií (místní i rekreanti), se postupně naplňuje.
Doba vyuţití jednotlivých aktivit je zveřejněna v budově obecního úřadu.
- Majetkoprávní úkony

Zastupitelstvo projednalo ţádosti o převody pozemků, ty prodeje pozemků či směny
pozemků, které byly schváleny přinesly do rozpočtu obce za rok částku cca 445 tisíc Kč.
Všechny převody pozemků byly podle zákona transparentním způsobem zveřejňovány na
úředních deskách, převody byly uskutečněny vţdy přímo s jediným ţadatelem. Pouze
v jednom případě (dle územního plánu pozemky určeny ke smíšené výstavbě bydlení a
rekreace) bylo z důvodu více zájemců vyhlášeno výběrové řízení „kdo nabídne nejvyšší kupní
cenu“. Tento prodej bude realizován v roce 2007.
- Územní plán obce
V předchozích zpravodajích jsem se poměrně podrobně zmínila o průběhu prací na novém
územním plánu. Aktuální stav je nyní takový, ţe územní plán má za sebou veřejné projednání
prvního stupně - zadání, které bylo schváleno zastupitelstvem, dále má za sebou veřejné
projednání druhého stupně – konceptu, kde se dolaďují názory mezi dotčenými orgány na
některé záměry, takţe nás teprve čeká schvalování v zastupitelstvu, poté bude zpracovatel
pokračovat na posledním třetím stupni – návrhu územního plánu. Podle sdělení zpracovatele,
pokud nebudou problémy při závěrečném projednání a schvalování, by mohl být nový územní
plán schválen ke konci roku 2007.
- Vodní hospodářství
Ve vodním hospodářství opět předkládáme jednoduchý ekonomický rozbor, ze kterého
vyplynulo, ţe za rok 2006 činí příjmy 153.000,-Kč a výdaje 152.000,-Kč (jedná se o výdaje
nutné vyplývající z předpisů a kaţdoročně se opakující, tj.chlorování, odkalování, hygienické
rozbory a poplatky za odběr podzemní vody) a investiční výdaje ve výši 525.000,-Kč (jiţ
zmíněna rekonstrukce prameniště). Ukazuje se, ţe při stále se zvedajících cenách za sluţby ze
strany dodavatelů, výdaje čím dál více rostou, přičemţ příjmy za vodné jsou stále tak nízké,
ţe není z čeho vytvářet rezervu pro opravy a investice ve vodním hospodářství. Kromě této
skutečnosti, která jiţ sama vyvolává nutnost zvýšení vodného, je tu však další nevyhnutelná
skutečnost. Donedávna mohla obecní a městská zastupitelstva s ohledem na svůj rozpočet
sama určit cenu vodného, neboť existoval pouze metodický pokyn Ministerstva zemědělství o
stanovení výše vodného. Vzhledem k novele zákona o vodovodech a kanalizacích č.76/2006
Sb.a novele prováděcí vyhlášky budou zastupitelstva (i jiní vlastníci vodovodů) nucena
stanovovat výši vodného podle pravidel těchto právních předpisů. Zjednodušeně řečeno, je
zde tlak státu na obce a města, aby tvořily tzv.ekonomické vodné, tj.ziskové, protoţe stát
hodlá utlumit dotace do vodního hospodářství. Tím chci tedy říct, ţe všechny obce a města,
tedy i nás, čeká zvýšení vodného. Od kdy a nakolik se všichni dozvíte předem.
V rámci opatření ke zlepšení hospodaření, které schválilo ještě minulé zastupitelstvo, byla
zahájena postupná instalace vodoměrů u všech odběratelů vody, kteří mají pouze paušály.
Kaţdý takový odběratel dostane dopředu výzvu od firmy AQUA stop v.o.s. Bruntál, aby tuto
instalaci umoţnil, jak stanoví zákon. V opačném případě můţe dojít k zastavení dodávky
vody. Tato iniciativa vychází opět ze zákona o vodovodech a kanalizacích, kde se praví, ţe
mnoţství dodané pitné vody se měří pouze vodoměrem a jen ve výjimečných případech jiným
způsobem“. Náklady na vodoměr hradí vlastník vodovodu, tedy obec a montáţ a další
armatury hradí kaţdý odběratel.
A abychom splnili zákon „do puntíku“ , budou všichni odběratelé vody z obecního vodovodu
pozváni na náš obecní úřad k podpisu kupní smlouvy na odběr vody.

- Odpadové hospodářství
V odpadovém hospodářství za rok 2006 činí příjmy 148.000,-Kč (poplatky od obyvatel) a
6.000,-Kč (od EKO-KOM a.s.Olomouc) a výdaje 304.000,-Kč (jedná se o platby Technickým
sluţbám Vrbno za odvoz a likvidaci odpadů, separaci, včetně jednoročního sběru
velkoobjemového odpadu). Výdaje, které musí obec platit, se kaţdoročně zvedají, přičemţ
příjmy, tj.poplatky od občanů jsou jiţ několik let stejné. Naposledy se poplatky za likvidaci
odpadu zvedaly v roce 2003 z 380,-Kč na 400,-Kč/osobu/rok. Obec má moţnost ze zákona
zvednout poplatky aţ do výše 500,-Kč/osobu/rok, coţ uţ většina měst a obcí udělala. Přestoţe
jsme zavedli úsporné opatření „separaci odpadu“, které mírně zmenšilo rozdíl mezi příjmy a
výdaji, vzhledem k avízovanému opětovnému navýšení výdajů, tj.plateb technickým sluţbám
v roce 2007 bude zastupitelstvo nuceno v blízké době poplatky zvednout.
Moţná bychom měli znovu projednat a zváţit opatření, o kterém jsem jiţ také psala, a to je
zavedení tzv.zimního a letního sběru. To znamená, ţe od listopadu do dubna by se popelnice
vyváţely jedenkrát týdně a od května do října jedenkrát za čtrnáct dnů, coţ by bylo dle zákona
postačující.
V souvislosti se zavedenou separací odpadu velmi děkuji všem občanům, kteří se ji věnují
s takovou důsledností. Je potěšující kolik lidí má zájem o zlepšení ţivotního prostředí.
- Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)
Zcela novou problematikou, kterou se zastupitelé, obecní úřad, ale i vy někteří občané
zaobírali, je KPSS. Zákon o obcích sice obcím nařizuje mimo jiné zajistit sociální péči, ale
nijak tuto povinnost dále nespecifikuje. Tato situace se změnila schválením nového zákona o
sociálních sluţbách č. 108/2006 Sb., s účinností od 1.1.2007. Jelikoţ malé obce nemají
příslušné odbory s dostatečným počtem zaměstnanců, a jelikoţ jsme součástí vrbenského
mikroregionu, vyuţili jsme moţnost vytvořit společný Komunitní plán sociálních sluţeb pro
celý mikroregion, a to pod vedením ochotných pracovníků odboru sociálních sluţeb MěÚ
Vrbno pod Pradědem. Kaţdá obec však musí vyvíjet vlastní aktivity.
Tato problematika je velmi obšírná, tak alespoň stručně, o co tedy jde? Občané, jichţ se
sociální péče můţe týkat, jsou rozděleni do tří skupin a kaţdou skupinu má na starost jeden
dobrovolník: 1.Senioři a zdravotně postiţení - vede Marie Teplárková, 2.Rodiny s dětmi vede Magdalena Nováková, 3.Nezaměstnaní a nepřizpůsobení - vede Alena Scholzová.
Starostové obcí a tito vedoucí jednotlivých skupin se účastní pracovních schůzek,
organizovaných právě MěÚ Vrbno pod Pradědem, na základě kterých vzešla mimo jiné
dotazníková akce. Ta je důleţitá proto, aby se zjistilo, co která skupina chce, co povaţuje za
důleţité, co ji chybí apod. Co se týká naší obce, nejaktivnější je skupina 1., pak 2.a nejméně
3. Ta se přes snahu vedoucí do dotazníkové akce vůbec nezapojila, naopak skupina 1. a 2. se
zapojila poměrně aktivně, za coţ jim děkuji. Děkuji i Majce Teplárkové, která aktivitu své
skupiny správně podněcuje. Dotazníky v celém mikroregionu byly vyhodnoceny a na jejich
základě a na základě provedené analýzy byl navrţen dokument tzv.Komunitní plán sociálních
sluţeb, který budou po připomínkách schvalovat jednotlivá zastupitelstva obcí a měst a podle
kterého by se mělo dál pracovat a postupovat. Některé z výstupů tohoto plánu jsou například
přání postavit nový Domov důchodců, zajistit větší informovanost, zřídit krizovou telefonní
linku, pořádat různá setkání apod. Takovým hmatatelným výsledkem tohoto dění je také
vydání informačních letáků a broţury o KPSS. Vše je k dispozici na obecním úřadě.

Různé informace
- Volby - v roce 2006 proběhly dvoje volby. V červnu to byly volby parlamentní a v říjnu
pak komunální volby do zastupitelstev obcí a měst.
O spolehlivý průběh voleb se jako vţdy postarala Alena Burdová a volební komise, za coţ jim
děkuji.
- Poplatky - i nadále většina občanů, vyjma dvou tří, svědomitě platí stanovené poplatky
(vodné, odpady, atd.).
Po posledním upozornění se zlepšilo ze strany našich ubytovatelů i placení rekreačních a
ubytovacích poplatků. Tyto poplatky tvoří část příjmů do obecního rozpočtu, kdy podle výše
těchto příjmů můţe obec realizovat mimo jiné i různé záměry. Domnívám se, ţe pro rozvoj
cestovního ruchu u nás, dělá obec maximum, viz. výstavba hřiště, parčíku, posilovny, chystá
se chodník, je úvaha propojit stezkou Ludvíkov s Karlovou Studánkou apod.
- Přestupky - Městský úřad Vrbno p.P. projednal za celý rok za naši obec pouze jeden
přestupek, který obec „ochudil“ pouze o 1.000,-Kč. Takţe, milí spoluobčané, je to vaše
zásluha.
- Mobilní signál – konečně jsme se dočkali dlouho očekávané stavby „stoţáru“ na posílení
mobilního signálu umístěného pod „skalní vyhlídkou“. Na stoţáru je umístěna technologie
dvou mobilních operátorů T-mobile a Vodafone, Eurotel (O2) na poslední chvíli odstoupil.
Jednalo se také s Českou televizí, ta však vzhledem k uvaţovanému digitálnímu přenosu
televizního signálu od záměru také odstoupila.
-Trafostanice – téměř nemoţné se stalo skutečností a konečně byla postavena trafostanice
pod Kunzovým na posílení dodávky el.energie v této lokalitě.

Naši jubilanti
Dovolujeme si poblahopřát a zveřejnit ţivotní jubilea těchto našich občanů:
Leden

Březen

Květen
Scholzová Vlasta
Koţuríková Vlasta
Červenec

68 let
75 let

Únor
Vašutová Boţena
Koněrzová Marie

74 let
60 let

Duben
Koněrza Jar.
Semerád Jiří
Kyša Josef
Zbirovská Jaroslava
Vintrová Zora

61 let
65 let
83 let
83 let
84 let

Červen
Kosina Pavel
Hůlka Pavel
Mazura Robert
Chalupová Drahomíra

61 let
62 let
64 let
77 let

Srpen

Konečná Anna
62 let
Semerádová Matilda 70 let
Konečný Ladislav
73 let
Gardoň Dominik
75 let
Filipčíková Jolana
78 let
Bruštíková Markéta
78 let
Mikulášková Jaroslava 60 let

Stejskal Jan
Mikulášek František
Tománek Michal
Priesečan Karel
Tesárková Ludmila
Chalupa Alois
Černotová Anna
Kopecká Jarmila
Chytilová Boţena

Září
Trunda Ka rel
Novotná Věra
Čech Miroslav

Říjen
Pospíšilová Jaroslava 61 let
Tománek Josef
63 let
Fico Alexandr
70 let
Ryljaková Matilda
74 let
Šabaková Marie
86 let

63 let
70 let
79 let

Listopad
Ficová Antonie
Mackovík Josef
Selingerová Dagmar
Tománek Rostislav

61 let
64 let
66 let
67 let
61 let
83 let
84 let
85 let
94 let

Prosinec
66 let
73 let
74 let
62 let

Mackovíková Ludmila
Hýzlová Alena
Gardoňová Emílie
Čudovský Vojtěch

66 let
68 let
72 let
78 let

Při této příleţitosti opět chceme Vás, občany, poţádat, abyste v případě nesouhlasu s
uveřejněním svého ţivotního jubilea, nám toto dali na vědomí písemně nebo telefonicky na
Obecní úřad v Ludvíkově.

Úmrtí
V roce 2006 jsme se navţdy rozloučili s těmito spoluobčany:
Cabajová Agněsa
Hýzl Jan
Dohnálek Ladislav
Pospíšil Josef

3.2.2006
9.4.2006
28.10.2006
22.11.2006

ve věku 79 let
ve věku 73 let
ve věku 59 let
ve věku 65 let

Společenské akce
Tradiční akce:
Díky stálým obětavcům, kterým „velí“ ředitelka mateřské školky p.Magdalena Nováková, se
uţ stalo v naší obci tradicí stavění máje spojené s pálením čarodějnic v měsíci květnu a
kácení máje spojené s oslavou dětského dne v měsíci červnu.
Občerstvení jiţ tradičně zajistil Pepa Minařík, který sponzoroval dodávku nápojů pro děti,
tradičním sponzorem na dodávku špekáčků byla firma Jantar s.r.o.Vrbno pod Pradědem, jiţ
několik let přispívá na tyto akce finančně náš chalupář Stanislav Tomek z Prostějova,
hodnotné dárky věnuje pravidelně firma Bit Power s.r.o.Vrbno pod Pradědem Roman Putner a
spousta dalších sponzorů.

Akce zorganizované obecním úřadem:
- Den otevřených dveří dne 23.6. a 24.6.2006 zaměřený na prohlídku zrekonstruované
budovy obecního úřadu spojenou s výstavou o historii a současnosti Ludvíkova. Pro všechny
návštěvníky bylo přichystáno malé občerstvení a na odchodu dostali všichni drobné
upomínkové předměty. Děkuji všem, kteří na výstavu zapůjčili či věnovali různé materiály.
- Slavnostní otevření Parčíku u památné lípy dne 23.6.2006, kde zahrály místní děti
Martinka Bruštíková a Valentýnka Trněná na flétničky, dále předvedla své taneční umění
country skupina „Zuzanky“pod vedením učitelek Ivy Odstrčilové a Jany Kudlíkové z Vrbna
pod Pradědem, které bylo perfektní a na závěr přednesl pěkný referát o Ludvíkovu místní
Michal Teplárek.
- Slavnostní otevření hřiště za úřadem dne 16.9.2006, kterého se zúčastnili sportovci nejen
z Ludvíkova, ale i z Vrbna, aby předvedli jednotlivé druhy sportu, které se dají na našem
hřišti provozovat (tenis, volejbal, streetbal, minikopaná).
- Den seniorů dne 26.9.2006 se konal v zasedací místnosti obecního úřadu a byl historicky
prvním setkáním ludvíkovských seniorů v novodobé historii Ludvíkova. V úvodní řeči bylo
vzpomenuto na jiţ neţijící starosty, na pana Miroslava Vašuta, který se zaslouţil o vznik
samostatné obce Ludvíkov v r.1990 a bohuţel nečekaná smrt jej zastihla v polovině volebního
období v roce 1992, takţe v započaté práci pokračoval pan Zdeněk Komárek, člověk známý
svojí skromností, který zemřel v roce 2005, těţké období povodní a po povodních pak zaţil
v čele obce pan Augustin Šmatera, který zemřel v roce 2005. V rámci programu zahráli na
flétničky místní děti Martinka Bruštíková, Valentýnka Trněná a Eliška Sýkorová, dále
předvedli své vystoupení děti z Mateřské školky Ve svahu z Vrbna pod Pradědem pod
vedením ředitelky Magdaleny Novákové a učitelek Marcely Burešové a Jany Velíčkové, kdy
tato vystoupení vehnala nejednomu přítomnému slzičky dojetí do očí. Hosté byli také poprvé
seznámeni Majkou Teplárkovou s komunitním plánováním sociálních sluţeb. Přátelské
posezení se protáhlo do večerních hodin, a to, ţe byli všichni spokojeni se potvrdilo, kdyţ
přijali pozvání i na předvánoční posezení.
- Předvánoční posezení seniorů dne 13.12.2006 se konalo opět v zasedací místnosti,
v programu tentokrát vystoupili jiţ kromě místních malých flétnistek studenti Sportovního
gymnázia z Vrbna pod Pradědem, kdy se svým dramatickým krouţkem pod vedením
profesorů Mgr.Evţena Trzaskalika a Mgr.Zdeňka Honse zahráli vánoční pohádku, za kterou
sklidili velký potlesk. Podle hojné účasti a spokojených tváří lze usuzovat, ţe i toto posezení
se líbilo.
Vzhledem k tomu, ţe všechny tyto akce jsou organizovány a financovány z větší části nebo
úplně celé za pomoci sponzorských věcných i finančních darů, chtěla bych touto cestou
poděkovat všem sponzorům, jmenovitě pak firmám HORST s.r.o.Hotel Opatov Praha –
Vladimír Steiner, AUTO Heller s.r.o.Ostrava – Ing.Jan Heller, Mader Lesnická firma
s.r.o.Vrbno pod Pradědem – Ing.Jaroslav Mader, Bit Power s.r.o.Vrbno pod Pradědem –
Roman Putner, Pepino Ludvíkov – Josef Minařík, Jantar s.r.o.Vrbno pod Pradědem.
Děkuji samozřejmě všem účinkujícím, organizátorům a pomocníkům na těchto akcích.
Nakonec děkuji všem místním i pozvaným hostům, kteří přijali pozvání a těchto akcí se
zúčastnili, neboť tím projevili zájem o dění v obci a nás povzbudili v dalším úsilí.

Sport
Jsem ráda, ţe konečně můţeme zařadit i tuto rubriku, neboť kromě starého hřiště pod
Chalupovým a posilovny a tělocvičny přibylo hřiště za úřadem.

Posilovna je přístupna denně.
V tělocvičně bývá v pondělí a středu, vţdy od 17,00 hodin cvičení ţen pod vedením Aleny
Scholzové, takţe milé ţeny, přijďte mezi nás.
Hřiště bylo zatím v provozu krátce, zájem byl o všechny druhy sportu, které se na něm dají
hrát, především volejbal a tenis. Doufám, ţe se najde dost sportovců, aby se dali uspořádat
různé turnaje.
Staré hřiště bude nadále udrţováno, je třeba si uvědomit, ţe tenis nebo volejbal lze hrát
pouze na novém hřišti, ale kopanou si mohou hráči zahrát i na starém hřišti.

Rekapitulace důležitých událostí volebního období 2002-2006
Jelikoţ jsem za kaţdým volebním rokem napsala poměrně obšírný zpravodaj o dění v naší
obci, dovolím si pouze stručnou rekapitulaci toho nejdůleţitějšího:
- Investice hmotné i nehmotné a opravy

Dotace

Rok 2003:
- projekt kanalizace
Rok 2004:
- oprava místních komunikací a odvodnění
(místní komunikace nad Vašutovým
místní komunikace k Andrýskovým
odvodnění kostela
odvodnění budovy obecní úřadu)
- oprava prameniště a vodojemu „Štola“
- územní plán – 1.část „zadání“

Vlastní zdroje
420 tis.Kč

1 900 tis.Kč

380 tis.Kč

390 tis.Kč
119 tis.Kč

Rok 2005:
- oprava domu č.p. 95 (bývalá pošta)
- oprava a rozšíření vyuţití budovy obecního úřadu
- projekt chodníku s cyklostezkou

190 tis.Kč
550 tis.Kč
105 tis.Kč

205 tis.Kč
234 tis.Kč
105 tis.Kč

Rok 2006:
- parčík u památné lípy
- hřiště za úřadem
- rekonstrukce prameniště „Pod Karl.Studánkou“
- oprava domu č.p.107(obchod)
- územní plán – 2.část „koncept“

240 tis.Kč
850 tis Kč
395 tis.Kč
185 tis.Kč

30 tis.Kč
450 tis.Kč
130 tis.Kč
225 tis.Kč
166 tis.Kč

4 415 tis.Kč

2 854 tis.Kč

Celkem

- Prodeje pozemků (schvaluje zastupitelstvo obce)
Za volební období se uskutečnily desítky prodejů pozemků, a to jak na výstavbu objektů, tak
ke stávajícím objektům a zahradám k dotvoření funkčních celků. S ohledem na dosaţenou
výši kupní ceny stojí za připomenutí velmi výhodný prodej firmě Kodytek Brno za
1 185.000,-Kč, Ivo Konečný za 144.240,-Kč, AUTO Heller s.r.o.Ostrava za 655.200,-Kč a
Bořivoj Pořízka za 420.000,-Kč.
- Prodeje budov (schvaluje zastupitelstvo obce)
Prodeje budovy č.p.9 a č.p. 99 (bývalá škola) byly schváleny ve volebním období r.1998-2002
a prodej č.p.65 byl schválen ve volebním období r.2002-2006, kdy v tomto volebním období

byly tyto prodeje realizovány.
V případě prodeje budovy č.p. 9 za 450 tisíc Kč firmě Kodytek a budovy č.p. 99 za 500 tisíc
Kč manţelům Skřivánkovým se kupní cena stanovila dle znaleckých posudků, budovy se
v obou případech prodávaly prázdné a nezatíţené ţádnými nájemníky, břemeny či dalšími
závazky.
V případě prodeje budovy č.p.65 p.Singerovi se kupní cena stanovila na polovinu ceny
znaleckého posudku, tj.150 tisíc Kč, a to s ohledem na fakta:
1.Fakt - Znalec stanovil cenu budovy na cca 300 tis.Kč, kdy ve znaleckém posudku je
podrobně popsán havarijní stav nemovitosti doprovázen četnou fotodokumentací. Opotřebení
budovy stanovil na 95 %, z čehoţ plynuly dvě extrémní varianty - buď provést demolici nebo
provést generální rekonstrukci. V prvním případě by obec zaplatila za demolici cca 300 tisíc
Kč, takţe by neměla ani dům ani peníze. Ve druhém případě by za rekonstrukci na 9 bytů
zaplatila cca 9 milionů Kč, ale z vlastních zdrojů to bylo nemoţné a dotace na byty byly do
výše 50 % a ještě nejisté. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo o třetí variantě - o prodeji
budovy.
2.Fakt – V budově bydleli dvě rodiny a po zkušenostech s prodejem č.p.9 firmě Kodytek, kdy
obec musela vyřešit několik rodin budˇ vyplacením odstupného nebo obstaráním jiného bytu,
zastupitelstvo obce rozhodlo, ţe budova se prodá i s břemenem dvou nájemních rodin a bude
povinností nového vlastníka se o tyto rodiny postarat. Proto zastupitelstvo rozhodlo o sníţení
ceny na polovinu. Této podmínky koupit dům i s nájemníky se nezalekl jediný zájemce
p.Singer, který vyplatil nájemníkům odstupné, které by jinak musela vyplácet obec ze svého
rozpočtu.
Kdyţ vidíme, jak dva noví vlastníci manţelé Skřivánkovi a p.Singer dali své nemovitosti do
pořádku, nikdo snad nepochybuje o tom, ţe byly prodány do správných rukou. Doufánm ţe
časem nás o tom přesvědčí i firma Kodytek.
- OZV platné
Pro naši obec platí pět obecně závazných vyhlášek:
- vyhláška č.2/1999 o chovu a drţení zvířat
- vyhláška č.2/1001 o nakládání s komunálním odpadem
- vyhláška č.1/2003 o místních poplatcích
- vyhláška č.1/2005 kterou stanoví školský obvod ZŠ zřízené Městem Vrbnem p.P
- vyhláška č.1/2006 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Ludvíkov
- Propagace obce
Jelikoţ v rámci propagace obce existovaly v minulosti pouze dva druhy pohlednic, bylo nutno
tuto mezeru vyplnit. Částečně z prostředků obce, ale převáţně z dotace, jsme zajistili
následující:
- čtyři druhy pohlednic
- mapa vrbenského mikroregionu
- inzeráty o naši obci v několika turistických časopisech, které se rozesílají do cestovních
kanceláří, na veletrhy s turistickou tématikou apod.
- www stránky
- brožura o vrbenském mikroregionu
- leták o naší obci
- dvě informační tabule o Ludvíkovu a okolí, o běţeckých trasách a cyklotrasách
- upomínkové předměty se znakem obce (propisky, balónky, igelitky).

Volební období 2006-2010
Ve dnech 20.10. aţ 21.10.2006 proběhly v celé republice komunální volby do zastupitelstev
obcí a měst. V naši obci bylo registrováno 266 voličů, voleb se zúčastnilo 197 voličů. Volební
komise pracovala ve sloţení: Alena Burdová (zapisovatelka), Olga Sýkorová (předseda
komise), Marie Sedláková, Mária Teplárková, Jaroslav Koněrza, Mojmír Prášil.
Na základě výsledků komunálních voleb vzešlo nové sloţení zastupitelstva:
Ing.Dana Selingerová, starostka počet hlasů 137
Magdalena Nováková
počet hlasů 103
Bc.Petr Pravda, místostarosta
počet hlasů 98
Ludmila Knápková
počet hlasů 90
Dalibor Štolba
počet hlasů 51
RNDr.Blanka Skřivánková
počet hlasů 46
Markéta Trličíková
počet hlasů 36

Kontakty na obecní úřad
- telefon, fax : 554 751 011
- e-mail :
ludvikov.obec@worldonline.cz
- www adresa : www.obecludvikov.cz

Závěr
Přeji novému zastupitelstvu dobré nápady a chuť do práce, vám spoluobčanům aktivní účast
na dění v obci a všem dohromady hodně štěstí, zdraví, vzájemné tolerance a chuti si pomáhat.
Vaše starostka
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