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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak zde zase máme dobu rouškovou. Oproti jarním měsícům tentokrát koronavirus naši
obec zasáhl citelněji. Nejprve jsme museli, naštěstí jen nakrátko, poslat do karantény žáky
9. tříd základní školy. Sotva se vrátili do školy, došlo však k uzavření všech škol. V polovině
října následovala MŠ Hlučínská (Sovičky), kde se také onemocnění projevilo. Zejména pro
rodiče je to skutečně nepříjemné, na druhé straně nám skutečně patrně nezbývá nic jiného,
než minimalizovat rizika přenosu nákazy dále. Zatímco do poloviny srpna jsme v Ludgeřovicích evidovali pouze 4 případy, k datu 19. 10. to bylo již 80 případů. Naštěstí se v drtivé
většině jednalo o lehký průběh nemoci, v případě žáků základní školy dokonce často dokonce bezpříznakový, pozitivně testovaní mohou samozřejmě nakazit další ve svém okolí,
a zde už ke komplikacím dojít může. Znovu Vás tedy všechny prosím, dodržujte nařízená
opatření a pravidla! Je přece v zájmu nás všech dostat se z těchto problémů co nejdříve…
K podzimu neodmyslitelně patří úklid našich zahrádek a pozemků. Hrabeme spadané
listí, stříháme některé stromky, keře, túje a odkvetlé květy. Celá řada z nás má kompostéry
nebo hnědé popelnice na bioodpad, kam zbytky po naší činnosti ukládá. Navíc jsou například na hřišti umístěny velké kontejnery, kam můžeme zdarma odložit větší ořezané
větve nebo zeleň. Přesto se mezi námi najdou lidé, kteří úklid vyřeší „po svém“ a jednoduše větve nebo listí na zahradě prostě zapálí. Kouř potom dusí půl vesnice. Chci znovu
všechny upozornit, že tento postup je porušením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jeho § 1013, odstavec 1 zní:
„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka
(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání
pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže
se to opírá o zvláštní právní důvod.“
Ve čtvrtek 15. 10. 2020 jsem měl tu čest být společně s vedoucím A mužstva fotbalistů TJ Ludgeřovice Radkem Dvořákem u výjimečného setkání. Vedení Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava převzalo od zástupců Nadačního fondu Petra
Zoubka 3 kusy infuzních pump a 2 lineární dávkovače, které slouží k přesnému dávkování léků a infuzních prostředků. Vzpomínáte si na poslední srpnový víkend a parádní benefiční utkání na hřišti TJ Ludgeřovice? Pomůcky nakoupil fond právě z výtěžku
tohoto benefičního utkání, a dále také z peněz, které věnovala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci i řada dalších dárců. Nadační fond nese jméno studenta
práv a všestranného výborného sportovce Petra Zoubka, který zemřel na vzácné nádorové
onemocnění na začátku roku 2019. Jsem skutečně velmi rád, že se toto benefiční utkání
podařilo zorganizovat a výtěžek posloužil právě takto. Vždyť Petr Zoubek neodmyslitelně
patří k ludgeřovickému fotbalu, jeho rodiče i přítelkyně pravidelně navštěvují naše fotbalová
utkání a Petr je tak stále s námi. Mnozí z nás spolupracují s Nadačním fondem také individuálně a budu velmi rád, když se zapojíte do podpory tohoto fondu i další. Činnost nadačního fondu můžete podpořit v podstatě 2 způsoby. Aktivní forma pomoci spočívá v tom,
že se ozvete na mail info@nfpz.cz, sdělíte své kontaktní údaje a můžete jako dobrovolník
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docházet za pacienty hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě. Druhou možností je poskytnutí finančního příspěvku na činnost fondu. Libovolnou částku
můžete poslat na transparentní účet číslo 16161677/0300. Bližší informace můžete získat
na adrese http://www.nfpz.cz/.

z předání pomůcek vedení Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava

Mgr. Daniel Havlík
starosta obce

O čem se hovoří
Vážení čtenáři,

v zářijovém čísle zpravodaje nazval starosta obce „velkým tématem“ problematiku průmyslové zóny na polích mezi ulicí Nad Nádražím a objektem Tarra Pyrotechnika (pamětníci si možná vybaví sklady Barvy Laky) a vznik petice proti investičním záměrům na těchto
plochách.
Plně se ztotožňuji s názorem starosty, že domněnky a fabulace nejsou tím správným základem pro jakékoli smysluplné diskuse a jednání.
Tak tedy k věci, Starosta upozorňuje, že se nejedná o „novou průmyslovou zónu“. Nikde
v petici občanů jsem nenašel jedinou zmínku o nové průmyslové zóně. Petice se týká pouze
připravovaných investičních záměrů v této lokalitě.
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Starostou popsaný způsob projednání změny územního plánu je samozřejmě v souladu s dikcí zákona. Akorát že obyčejný člověk někdy nechápe smysl zákona, který
umožní provádět změny územního plánu a účelu pozemků bez vědomí vlastníků pozemků (paní Tetjaková, pan Kozelek, pan Pavlík, pan Čuraj). Z toho plyne poučení pro
všechny občany: alespoň jednou týdně kontrolujte úřední desku abyste časem nezjistili,
že vaše zahrada už není zahrada, ale např. ….doplňte si sami…... Zcela mimo tuto
diskusi je vlastní lokalita průmyslové zóny, kterou kdysi zastupitelé vybrali a která dle
dnešních metodik a měřítek v mnoha ohledech podmínky průmyslové zóny nesplňuje.
Třetím bodem je zaručená informace o muničním skladu. Opět se jedná o fabulaci,
která nemá žádnou oporu v textu petice. Autoři petice vycházeli z veřejně dostupných
zdrojů (živnostenský rejstřík, webové stránky firem vlastníků předmětných pozemků=potenciálních investorů) a referencí o těchto investorech v místech jejich dosavadní
působnosti. Pane starosto, já jsem obyčejný chlap z dědiny neznalý politických hrátek.
Když si na webové diskusi přečtu, že např. „připravujeme výstavbu nových prostor, kde
bude prodejna, sklad zbraní a střeliva“, znamená to pro mne, že je to obchod a k tomu
sklad zbraní a střeliva (takto to bylo uvedeno v petici). Pokud někdo z občanů obce,
možná pod vlivem vojenské služby, zamění sklad střeliva a označí ho hovorově muničák, pak to je interpretační pochybení, ale nikoli fabulace autorů petice. Pokud si ne
webu přečtu „můžete se těšit i na novou střelnici“, pak já tomu rozumím, že součásti
skladu zbraní a střeliva, výdejního místa e-shopu a prodejny, bude i střelnice. Fabulace?
Nebudu unavovat dále. Petice je zcela legitimní a demokratická forma, jak mohou
občané projevit svou vůli. V tomto konkrétním případě splnila svůj cíl. Zahájila (snad)
diskusi o něčem, co vedení obce odmítalo řešit. Autoři petice zpracovali dostupné informace a odvedli, podle mého názoru, kvalitnější práci než mnohý profesionální PR
tým. Minimálně se vyvarovali argumentačních faulů, které politici tak rádi používají.
Petice může pomoci tam, kde narážíte na zeď a zamčené dveře, možná to bude inspirovat i jiné občany k prosazení svých občanských práv.
Závěrem bych chtěl poděkovat petičnímu výboru a všem, kteří se podíleli na sběru
podpisů. Obrovský dík a obdiv všem občanům, kteří se nezalekli a petici podepsali,
děkujeme vám za podporu. Podpora cca 30% plnoletých obyvatel obce mluví sama za
sebe. Moc si vážím toho, že vám osud obce nebo její části není lhostejný. V neposlední
j třeba ocenit i vedení obce, které změnilo názor a přislíbilo zorganizovat jednání s potenciálními investory. A nám všem přeji sílu začít věci měnit, máme na to.
Jaromír Dudek
Ludgeřovice, 18. 10. 2020

Pozn. autora: původně jsem tento text směřoval pro říjnové číslo zpravodaje. Bohužel mou
chybou došlo k chybnému odeslání e-mailu a nestihl jsem uzávěrku vydání. Proto vychází
tato reakce s měsíčním zpožděním. Za tu dobu proběhla starostou slíbená schůzka s jedním
z investorů, starosto děkujeme. Druhý investor vyhodnotil situaci, od záměru upustil a koupil jiné pozemky mimo katastr obce Ludgeřovice. Sám jsem byl z počátku k petici a jejím
účinkům skeptický, ale asi to funguje.
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VOLBY
Z říjnových krajských a senátních voleb 2020
v Ludgeřovicích

Jako obvykle se volilo ve čtyřech volebních místnostech a to v základní škole, ve
vinárně Obecního domu, v Dolní škole a ve Společenském domě na Vrablovci. Těsně
po zahájení voleb navštívili všechny volební místnosti starosta Daniel Havlík s tajemníkem obecního úřadu Jindřichem Hudečkem a kontrolovali, zda je vše podle platných
právních předpisů a zda jsou dodržována předepsaná opatření proti šíření coronaviru.
Žádné nedostatky nezjistili.
Voleb se účastnilo 1 590 voličů, což je přes 39 % z celkového počtu. V krajských
volbách dopadly v naší obci nejlépe tyto strany a hnutí:
ANO 414 hlasů, ČSSD 348 hlasů, ODS + TOP 09 214 hlasů, Piráti 157 hlasů,
KDU ČSL 148 hlasů, dohromady 1 281 hlas. Na ostatních kandidujících 14 stran zbylo
jen 276 hlasů.
V prvním kole senátních voleb bylo celkem 1 387 platných hlasů. Ze 14 kandidátů
dopadli v Ludgeřovicích nejlépe:
Jiříček Zdeněk (ANO) 323 hlasy, Šimetka Ondřej (ODS) 295 hlasů.
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Oba byli nejúspěšnější i v celém volebním obvodu a postoupili do 2. kola. V tom byl
v Ludgeřovicích úspěšnější Šimetka Ondřej ziskem 324 hlasy, poražený Jiříček Zdeněk získal jen 125 hlasů.
Šimetka Ondřej byl úspěšnější i v celém volebním obvodu a stal se senátorem.
AV.

KULTURA
Ludgeřovické šesté farmářské trhy

Trhy se konaly 10. října v areálu hřiště TJ a byly to letos už šesté a před zimou poslední.
Prodejní stánky zcela zaplnily cestu mezi fotbalovým hřištěm a loukou a byly také v prostoru
mezi tribunou a vstupní bránou na hřiště. Také kupujících přicházelo hodně. Všem totiž
bylo jasné, že je to letos možná poslední možnost se ve větším počtu setkat před avizovaným
zpřísněním pravidel v rámci vyhlášeného nouzového stavu kvůli coronavirové pandemii.
Všechny letošní farmářské trhy pořádala kulturní komise při radě obce, všechny byly
úspěšné. Vypadá to, že byla v naší obci založena tradice těchto trhů, které se budou konat
každý další rok.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dlouho očekávané certifikáty
za Cambridge zkoušky byly předány!

Žáci devátých ročníků se konečně dočkali a převzali mezinárodně uznávané certifikáty
za složení náročných zkoušek z anglického jazyka. Jako vůbec první pokořili zkoušky na
úrovni A2-B1 už v 8. ročníku, což dokazuje, že úroveň žáků v anglickém jazyce na naší
škole se neustále zvyšuje. I přes trochu improvizované podmínky jsme se jako škola pokusili
vytvořit důstojnou atmosféru a žáky za jejich snahu odměnili drobnou pozorností.

žáci 9. ročníků při předávání certifikátů za anglické zkoušky

Mgr. Jitka Šílová

SPOLKY
Ze života Klubu důchodců Ludgeřovice

V úvodu mého příspěvku zdravím touto cestou všechny naše členy a taky věrné čtenáře
tohoto „Zpravodaje“. Vždyť naposledy jsme se společně sešli 28. srpna. Čím začít a o čem
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bych měl čtenáře informovat? Především nesmím opomenout akce, které se nám ještě v této
„ covidové“ době podařilo uskutečnit nebo se jich zúčastnit.
Dne 2. září jsme vyslali dvě čtyřčlenná družstva žen a dvě čtyřčlenná družstva mužů na
Krajské sportovní hry seniorů do Ostravy – Mariánských Hor. Pořadatelem tohoto setkání
všech pohybu milovných seniorek a seniorů byla Krajská rada seniorů, ve spolupráci s městem Ostrava. Myslím si, že většina účastníků této akce, a bylo jich 240 z celého kraje, byla
s úrovní a organizací této akce spokojena. Atmosféru závodu a nadšený zápal závodníků při
soutěžích vystihují přiložené obrázky. A co navíc? Naši dva soutěžící, paní Karla Dintrová
a pan Karel Latka, získali medaili za nejlepší výkon jednotlivce v jedné z celkových osmi
disciplín – hod na cíl kroužky. Gratulujeme!
Bohužel v následujících dnech se tento pěkný začátek měsíce počal kazit. Dne 15. září
se mohl ještě uskutečnit obdobně zaměřený branně pohybový závod seniorů Hlučínska pod
názvem Den senior legionář. Pořadatelem byl Městský úřad Hlučín. Tohoto závodu tříčlenných smíšených družstev žen a mužů jsme se rovněž zúčastnili a z celkových 15 soutěžících
družstev se naše dvě družstva umístila na 6. a 7. místě. Dodrželi jsme tak, olympijské hes-

ludgeřovičtí na Krajských sportovních hrách seniorů
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lo: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“ J Pozn.: Avšak kamarádkám a kamarádům
z vrabloveckého klubu důchodců za umístění na třetím místě blahopřejeme. J
Na den 16. září jsme měli pro naše členy připraven zájezd do Bruntálu a Šumperku. Po
zvážení všech rizik z nákazy účastníků a nejen účastníků zájezdu covidem a taky obtížností
dodržet všechna opatření vlády (roušky v autobuse, při prohlídkách atd.) jsme se rozhodli
tuto akci zrušit. 
Dne 28. září se mohla uskutečnit ještě jedna již tradiční akce – vycházka na mysliveckou
chatu Ostříž. I přes pošmourné počasí se nás tam usměvavých členek a členů klubu důchodců sešlo více než třicet. (To se ještě mohlo zpívat!).
Všechny ostatní akce plánované na měsíc říjen byly zrušeny z důvodu vládního nařízení
ČR (tj. Kluby klubům, Jubilanti, soutěž v bowlingu).
A co říct na závěr? Všichni naši členové patří více či méně do zdravotně rizikové skupiny
obyvatel. Ze všech stran slyšíme varovná doporučení odborníků, abychom chránili sebe
i ostatní před nákazou. Uváděná čísla o nakažených i obětech jsou hrozivá. Jsem si však jistý,
že i v následujícím období udělá každý z nás seniorek a seniorů všechno co bude moci, aby
dodržel všechna ta represivní (někdy i omezující) opatření při boji s koronavirem. Již za pár
týdnů se spolu všichni uvidíme v Obecním domě na Mikulášské nadílce. Držte se! Neztrácejte optimismus a hlavně KORONĚ ZMAR!!! Přeji Vám všem ze srdce zdraví, pohodu a„
SLUNCE v duši.“

blahopřání paní Karle Dintrové
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plnění soutěžní disciplíny na Dni senior legionář

ludgeřovický tým na Dni senior legionář

Jiří Dudek
místopředseda KD Ludgeřovice

Velká voda zapříčinila opět aktivní víkend pro naše hasiče
Aneb když čekáš vodu, přijde oheň…

Poslední zářijový víkend byl opět zkouškou soudružnosti naší party. Místo víkendu s rodinami bylo oba dva volné dny nutné strávit na zbrojnici. Plánovaně i neplánovaně. V obci se
již po několikáté rozvodnil místní potok. Vydatné srážky zapříčinily velmi vysokou hladinu
toku. Jelikož neměla tendenci klesat, byla naše jednotka povolána na pohotovost na naši
zbrojnici. Pro naše operační středisko to má pak dvě výhody. Určitě k výjezdu nepotřebujeme limit deseti minut, jak nám ukládá zákon. A operační středisko ví, že téměř stoprocentně
na případnou událost vyjedeme, leda by snad už jen zklamala technika. V době zhruba kulminace toku tak byli naši hasiči přítomni přímo v budově. V podstatě takový klid před bouří.
Čekalo se, zda bude někdo potřebovat naše dobrovolné služby. Pohotovost trvala zhruba tři
hodiny. Nakonec nás operační středisko hasičů skutečně potřebovalo. Do vysílačky nám byl
ohlášen poplach. Hoří. Asi saze v komíně. Uprostřed velké vody má někdo to štěstí v neštěstí, že u něj hoří a my jsme 500 m na zbrojnici na pohotovosti.
Jednotka opětovala výzvu k výjezdu. Tatra s plnou osádkou vyrazila do terénu. Na místě
pak byl skutečně potvrzen požár sazí. Jednotka provedla vymetení sazí pomocí ježka. Na
pomoc jí následně přijela profesionální jednotka z Ostravy – Přívozu.
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výcvik hasičů v protichemickém obleku

Při návratu jsme cestou projeli „známá“ místa potoku. Dle našeho hladinového čidla
hladina od doby výjezdu do akce postupně klesala. Proto bylo dohodnuto, že pro případný výjezd stačí dorazit z domova. Pohotovost byla ukončena. Musíme konstatovat,
že bylo příjemné ji držet nově už v teple, suchu, při televizi, šipkách a s kávou v ruce.
Už takové domácí podmínky, řekl bych. Jednomu členu byla nabídnuta postel, jelikož
jinak doma spal po noční.
Pilnou sobotu jsme vyměnili za neděli. Na tu byl v dopoledních hodinách naplánován výcvik jednotky. Vzhledem k situaci, kdy jsme měli opět po čase prodýchat naše
dýchací přístroje, jsme za téma zvolili chemii v našich podmínkách. Hasiči nejdříve
vyslechli teorii. Ta obsahovala mnoho témat od podstaty hoření, přes hasicí látky, látky
nebezpečné, tlakové nádoby až po naše měřicí přístroje. Zopakovaly se některé jevy
požáru. Následovala praxe. Při té jsme odzkoušeli naše lehké protichemické oděvy
a právě dýchací přístroje. Motivem byl požár cisterny s nebezpečnou látkou, kdy profesionální jednotka zasahuje v omezeném počtu v protichemickém obleku a na nás je
jim vytvořit provizorní dekontaminační stanoviště, které je použito při jejich návratu
z nebezpečné zóny, popř. pro zraněného řidiče. Po praktickém výcviku následovaly
jízdy, aby měli strojníci Tatru stále v ruce.
Návrat do našich domovů byl na krátkou dobu. Zpět do akce nás povolalo opět
operační středisko. Tentokrát byl nahlášen požár dílny v Šilheřovicích. Ani odpoledne
tak jednotka nezahálela.
Zbývalo prožít krásný nedělní večer a víkendové volno před prací celé skončilo. Většinově opět ve prospěch druhých. Jsem ale rád, že to některým stále za ten pocit stojí.

14

11 / 2020

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

vývoj hladiny ludgeřovického potoka
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Informace spolkům
Spolky činné v obci Ludgeřovice mohou podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ludgeřovice na rok 2021 na podporu činnosti, která je hlavní náplní
žadatele a na jednorázové sportovní, kulturní, zdravotně sociální nebo jiné veřejně
prospěšné činnosti. Žádosti se podávají na předepsaném tiskopise, který naleznete
na webových stránkách obce Ludgeřovice – formuláře finančního úseku
http://www.ludgerovice.cz/urad/FinUsek_Formulare.asp včetně povinných příloh
nejpozději do 15. 1. 2021 na sekretariátě Obecního úřadu v Ludgeřovicích.
Vyúčtování k poskytnutým dotacím za rok 2020 doložte finančnímu úseku Obecního úřadu v Ludgeřovicích nejpozději do 15. 12. 2020.

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – říjen 2020
Hedvika Klapcová
Kornelie Bindačová
Marie Jonková
Elfrida Dihlová
Jozefa Konetzná
Regina Dihlová
Hedvika Bartusková
Alfréd Martiník
Štěpánka Šoltysová

94 let
91 let
91 let
90 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Letošní sedmdesátníci z ludgeřovické farnosti

Sedmdesátníků se 10. října 2020 sešlo patnáct v kostele na mši svaté. Bylo jich méně, než
čekali, někteří se asi báli nakažení coronavirem. Mše byla bez zpívání a bez varhan. Všichni v kostele měli roušky. Vzpomínali na 24 spolužáků, kteří už nejsou mezi námi, bylo to
17 mužů a 7 žen. Po mši se seřadili na schodišti před kostelem, sundali si na chvíli roušky,
aby se dala pořídit společná fotografie.
16
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AV.

Šest pokojů září novotou,
díky dotaci Moravskoslezského kraje

Velké obnovy se dočkalo šest nejzastaralejších pokojů v Charitním domově sv. Mikuláše
v Ludgeřovicích. A to díky významné podpoře Moravskoslezského kraje, za kterou děkujeme.
V lednu letošního roku podala Charita Hlučín projekt na obnovu pokojů do Programu
na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na
rok 2020. Celkové náklady na obnovu pokojů byly rozpočtovány na 361.216 Kč. Dotace
byla požadována ve výši 288.500 Kč. Na realizaci velmi důležité rekonstrukce byla Charitě
Hlučín poskytnuta plná požadovaná částka.
V rámci projektu došlo ke kompletní výměně nábytku v šesti pokojích a obnově vybavení
ve dvou předsíních. Do jednoho pokoje byla pořízena nová kuchyňská linka. Součástí projektu byl i nákup tří elektricky polohovatelných postelí vč. matrací a příslušenství.
Díky projektu byl instalován funkční a esteticky příjemný nábytek, který přispěje k tomu,
aby pobyt pro seniory byl v domově co nejpříjemnější. Důležitým aspektem je také funkč17
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nost a kvalita zpracování. Vybavení je používáno permanentně a je nezbytně nutné, aby bylo
kvalitní. Zároveň je nutné, aby ho bylo možné udržovat a opravovat za přijatelné náklady.

kuchyňská linka v pokoji

Pavel Sobol
ředitel Charity Hlučín

Dárek od Ježíškových
vnoučat

Velké díky patří manželům Šedovým
z projektu „Ježíškova vnoučata“. V loňském roce splnili přání paní Dáši a paní
Ludmile, klientkám z Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích a vzali
je na výlet do Brna. I letos měli domluven společný výlet, který s ohledem na
současnou situaci odložili. Jako alternativu manželé Šedovi poslali balík s překvapením v podobě ručně šitých roušek
a srdíček, plněných levandulí, sladkosti
a sošky andílků se svíčkou.
Paní Dáša a paní Ludmila měly z dárků nesmírnou radost. Děkujeme.
Mgr. Ivana Kostková
vedoucí Charitního domova sv. Mikuláše
paní Dáša a paní Ludmila s věnovanými dárky
18
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Nabídka zaměstnání
Technické služby Ludgeřovice přijmou do hlavního pracovního poměru
pracovníka na pozici kumulované funkce elektromontér – údržba obce,
nebo vedlejšího pracovního poměru jako elektromontér pro údržbu
elektrozařízení v obci Ludgeřovice. Jedná se o údržbu a odstranění poruch elektro na zařízeních budov v majetku obce a rozvaděčích VO.
Požadavek: zdravotní způsobilost, odborné vzdělání min. výuční list
v oboru elektro, zkoušky z vyhlášky 50/1978 Sb. §6 a vyšší, praxe minimálně 3 roky.
Bližší informace na tel. 597 582 770, mobilu 602 750 081, nebo e-mailové
adrese – balgar@tsludgerovice.cz

SPORT
Ostrava City Marathon

Na letošní ročník Ostrava City Marathon,
který se uskutečnil 20. září, jsme se rozhodli
postavit smíšenou štafetu na 6x6 km, kterou
si vzal na starost Valda Schubert. Cíl byl jasný, skončit na bedně! Z našeho klubu nastoupili Valda Schubert, Radek Artim a Market
Kašná. Potřebovali jsme ještě nějaké rychlíky, tak jsme oslovili kamarády Martina Pruska, Péťu Poláška a „geparda“ Martina Ručku! A tým byl na světě. V neděli ráno jsme se všichni sjeli do Ostravy na
Masarykovo náměstí. Ještě se k nám přidali předseda Martin Popek, který běžel
čtvrtmarathon a skončil na 40. místě a Pavel Hudeczek, jenž se postavil na start
půlmarathonu a umístil se na 23. místě.
Valda měl od začátku jasný plán, jak běžet. Jako první na trať šel Martin Prusek, který jako první otestoval trať. Vedla centrem města přes Komenského sady
k Slezskoostravskému hradu a zpět na náměstí. Druhý úsek absolvoval Radek, kte20
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štafeta Běžeckého klubu Ludgeřovice

Martin Popek a Pavel Hudeczek na startu

vítězná štafeta Běžeckého klubu Ludgeřovice
21
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rý dostal naši štafetu na průběžně celkové druhé místo. Třetí úsek běžela Market,
která dostala naši štafetu na první místo! Na čtvrtém úseku přebíral Péťa a tam se
před nás už dostala „Pastorova banda“ a už nás před sebe nepustila. Pátý úsek běžel
velitel štafety Valda a nakonec vypálil na trať náš „gepard“ Martin Ručka, který
proťal cílovou pásku v čase 2:27:45 a parádně zakončil naši štafetu, která v celkovém pořadí skončila stříbrná, avšak v kategorii smíšených štafet suverénně vyhrála
a Valdův plán byl na 100 % splněn.
Michael Kašný

Naše „Zlatá děvčata“

Po loňském Českém běhu žen jsem oslovil naši rodačku Janu Coufalovou, jestli by nechtěla běžet letošní závod
v našich barvách. Slovo dalo slovo
a letos jsme postavili na startovní
čáru ty nejlepší. Po covidových peripetiích se nakonec běželo v náhradním termínu. Startovné nám zajistil
náš partner Hello bank, za což mu
děkujeme. Jelikož se ve stejném termínu jel i cyklistický závod Májový
bobr, na kterém jsem byl jako pořadatel, tak mě musel zastoupit po organizační stránce na Českém běhu
žen Michael Kašný.
Velmi větrný, avšak krásně slunečný byl letošní 8. ročník Českého
běhu žen. I přes přísná nařízení se
na startu sešlo 1 073 „koček“ všech
věkových kategorií, které vždy startovaly v intervalech po 50 závodnicích. Holky se poměřily ve čtyřech
hlavních závodech, které se běžely
centrem města Ostravy přes Komenského sady a zpět po Smetanově
nábřeží do cíle u obchodního centra
Nová Karolina. Součástí akce byl
Natálie Ester Kašná
i DM rodinný běh a šanci dostali
i ti nejmenší na dětských tratích. Jako první přišly na řadu Nordic Walkerky na
2,5 km trati, kde těsně zvítězila Eva Norocelová (17:50) před druhou Jitkou Lednickou (17:54) a třetí skončila Jarmila Šmiřáková (18:04). Druhým závodem dne byl
22
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vítězná štafeta Českého běhu žen – členky Běžeckého klubu Ludgeřovice

běh na 2,5 km. Zde zvítězila Martina Mazáčová Ammazying team (10:34), druhá
doběhla Michaela Anna Milfaitová (10:46) a třetí místo obsadila Jana Kilarová
MK Seitl (10:57). Za zmínku jistě stojí výkon naší teprve sedmileté Natálky Ester
Kašné (11:01), která jako nejmladší účastnice tohoto závodu skončila na 5. místě
v celkovém pořadí a 3. ve své kategorii Z34. V poledne přišel na řadu hlavní závod
dne na 5 km, který opanovalo naše trio týmu BK Ludgeřovice/Hello bank 1 Jana
Coufalová (19:08), Markéta Kašná (20:58) a Lenka Quittová (21:10), kdy každá
ze jmenovaných byla vítězkou své kategorie. Náš tým 1 vyhrál i závod týmů, kde
odvedla pořádný kus práce i poslední členka týmu Lucka Krupová (22:24), která
obsadila 6. místo ve své kategorii. Náš druhý tým ve složení Ali Sobková (23:53),
Gabka Prchalová (27:00), Pavla Artimová (30:06) a Denča Popková (30:19) obsadil
7. místo. Nejlepší z tohoto týmu byla Ali, která skončila na krásném 3. místě, Gabka byla 23., Pavla 36. a Denča 81. Posledním bodem programu byla desítka, kterou
vyhrála Jana Adamcová (41:24), druhou příčku obsadila Monika Nawrat (42:38)
a třetí ženou byla Eliška Bohdalková (45:23). Na této trati jsme zastoupení neměli.
Na všechny medailistky čekaly nádherné ceny a originální poháry. O moderování
celé akce se postarali Jakub Kohák a sporťák České televize Michal Dusík.
Cílem celé akce byla radost z běhu a každá žena byla vítězkou a společně tvořily velkolepou atmosféru celého závodu!
23
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členky Běžeckého klubu Ludgeřovice

členky Běžeckého klubu Ludgeřovice
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Martin Popek, Michael Kašný
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www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz

tel.: 595 052 578
id datové schránky: n9bb3cx
Starosta obce:

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

553 876 010

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

553 876 022
553 876 011

Stavební úřad – vedoucí:
– referenti:

stavebni@ludgerovice.cz

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
vincourkova@ludgerovice.cz

553 876 024

Knihovna:

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

Technické služby Ludgeřovice
– jednatel:

balgar@tsludgerovice.cz

597 582 770
602 750 081
597 582 771
608 267 551

– ekonom:

mikulasova@tsludgerovice.cz
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