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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
červenec pro většinu z nás znamená prázdniny a dovolené, v obci je to však naopak,
většinou měsíc usilovné práce. V pátek 26. června jsme ve škole ráno rozdali žákům
vysvědčení a následně už v 11 hodin předávali společnosti Beskydská stavební, a.s. staveniště pro nástavbu hlavní budovy ZŠ. O prázdninách by měla být hotova konstrukce
nástavby horního patra, ať není omezena docházka žáků do školy na počátku dalšího
školního roku a práce budou pak pokračovat tak, abychom školní rok 2021/2022 zahájili již po kompletní nástavbě bez omezení. Současně s touto nástavbou již připravujeme stavbu nafukovací haly, která bude stát místo stávajícího tenisového kurtu, zde jsou
již hotovy inženýrské sítě. Za školou také stojí komplex modulových tříd, kde budou
vzhledem k nedostatku tříd pro příští školní rok fungovat 2 učebny.
Úspěšně pokračuje také instalace nového rozhlasu, který realizuje společnost MASTER IT Technologies, a.s.. Mnozí z vás se na nás obracejí s připomínkami k jeho
fungování nebo hlasitosti. Práce není dosud ukončena, určitě však lze nastavit hlasitost
jednotlivých reproduktorů tak, aby pokrytí obce bylo maximální a všichni občané by
měli mít možnost rozhlas slyšet bez rušivého překrytí. Prosím ještě o trochu trpělivosti, není totiž jednoduché tolik tlampačů nastavit najednou. Věřím však, že výsledkem
bude výrazné zkvalitnění poslechu důležitých obecních informací, které již starý rozhlas rozhodně neumožňoval.
V poslední době se rovněž množí stížnosti na doručování poštovních zásilek ze strany České pošty. Problém cítím zejména v tom, že listonošky již nepatří přímo pod poštu v Ludgeřovicích, ale pod poštu v Ostravě-Přívoze. Nyní došlo k tomu, že v Ludgeřovicích roznášejí poštu listonošky, které nejsou místní a neznají poměry v obci, proto
se množí případy chybného dodání zásilek. Moc nechápu, proč poštu u nás neroznášejí
listonošky přímo z naší obce, jak bylo zvykem. Vedení pošty v Přívoze jsem již na
neutěšenou situaci upozornil a požádal jsem je o nápravu. V této souvislosti však chci
také všechny majitele nemovitostí upozornit na skutečnost, že pokud má nemovitost
přiděleno číslo popisné a orientační, musí být nemovitost těmito čísly viditelně označena! V mnoha případech tomu tak není a majitelé riskují finanční postih. Prosím tedy,
abyste se všichni podívali, zda nepatříte mezi „hříšníky“ a případně své nemovitosti
náležitě označili.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce

KULTURA
Farmářské trhy v Obecním domě

Trhy, které se uskutečnily 20. června, byly snad ještě úspěšnější než ty první, konané
23. května na hřišti TJ. Pro deštivé počasí byly tentokrát přesunuty do Obecního domu
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a byly velmi úspěšné. Prodejních stánků bylo kolem třiceti, tedy asi o 10 více než před
měsícem. Stánky byly i venku u vchodu, na parkovišti a uvnitř už v šatně. Kupujících
přicházelo hodně, takže prodejci mohli být spokojeni. Z podia hrála hudba Kobeřanka
z nedalekých Kobeřic.
Setkání lidí využili i starosta Daniel Havlík s místostarostkou Alenou Janošovou
a jménem obce ocenili finančním darem a knihou občanky, které iniciativně šily tak
potřebné a v prvních dnech letošního nouzového stavu chybějící plátěné obličejové
roušky, kterých ušily 8,5 tisíce, a obec je mohla rozdat potřebným. Byly to Aranka
Holeszová, Lenka Muroňová, Pavla Grenová, Marie Vojevodová, Stanislava Dubská,
Petra Dočkalová, Hana Šoltysová, Zuzana Neunerová, Yvona Majerová, Dana Dvořáková a Marie Johnová.
Velké poděkování si zaslouží i kulturní komise obce za bezchybnou organizaci farmářských trhů, ty nyní mají reálnou šancí stát se v naší obci tradicí.
AV.

Třetí ludgeřovické farmářské trhy

Konaly se 18. července stejně jako trhy první v areálu hřiště TJ, pořadatelem byla
kulturní komise obce. Po dvou předcházejících deštivých dnech však byly všechny
travnaté plochy v areálu promočené a s kalužemi. Pořadatelé proto prodejní stánky
rozmístili po zpevněných plochách a to na příjezdové cestě a na přístupové ploše mezi
bránou hřiště a tribunou. Celkem to bylo 23 prodejních stánků, v nichž prodejci nabízeli obvyklý sortiment obdobných trhů. Celou noc před zahájením trhů silně pršelo,
déšť ustal až hodinu před začátkem a počasí pak vydrželo bez deště po celou dobu
konání od 8.00 do 12.00 hod. Návštěvníků přicházelo dost, nabídka zboží byla pestrá.
Prostě vydařená a dobře připravená akce.
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text AV., foto AV., Ing. Janošová

Ohlédnutí za Festivalem kultury a hlučínských řemesel 2020

Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 12. července již podvanácté Festival
kultury a hlučínských řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel
přilákalo na náměstí několik stovek diváků, kteří se tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu známých českých i zahraničních písní.
Na úvod přivítala návštěvníky Hasičská dechová hudba z Bolatic. Za tónů jejich
písní se náměstí začalo plnit prvními návštěvníky. Následovalo úvodní slovo, kterého se ujali předseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera, místopředseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta města Hlučín Mgr. Pavel
Paschek a místopředsedkyně Sdružení obcí Hlučínska a starostka města Kravaře
Mgr. Monika Brzesková.
Poté již následoval bohatý program, ve kterém dále vystoupily dechové kapely
Kobeřanka, Hlučíňanka a folklorní soubory Srubek a Borovanka. Pěvecká vystoupení se střídala s těmi tanečními v podání Bolatických seniorek, Bobrů z Bolatic
7
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dechová hudba Kobeřanka

Bolatické seniorky
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stánek s propagačními materiály

nebo seniorek ze Závady. Publikum si svými výkony získaly také mažoretky MK
Ballerisimo Hlučín. Důstojnou tečku za festivalem učinila letos kapela Dolbend.
Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit také regionální výrobky a potraviny
od místních producentů a řemeslníků.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci
svých výrobků, městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při organizaci
festivalu, obci Vřesina za zapůjčení prodejních stánků, městu Dolní Benešov za
zapůjčení pivních setů, Muzeu Hlučínska za poskytnutí prostoru pro šatnu, doc.
Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok na shledanou!
Lenka Osmančíková
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Kalendář akcí
7. 8. 2020
15. 8. 2020
29. 8. 2020

Vzpěračská exhibice (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)
Farmářské trhy (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)
Škola volá (areál Pony ranče)

1. 9. 2020	Hlučínský krmáš v Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
5. 9. 2020	Slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice
(hasičská zbrojnice)
5. 9. 2020
Country odpoledne a karneval (areál u myslivecké chaty Ostříž)
9. 9. 2020
Zastupitelstvo obce (sál Obecního domu)
12. 9. 2020
Farmářské trhy (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)
13. 9. 2020
Svatováclavský hudební festival (kostel sv. Mikuláše)
19. 9. 2020	Bazárek dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti
(sál a vinárna Obecního domu)
29. 9. 2020	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Předávání vysvědčení žákům 9. tříd
Základní školy Ludgeřovice

K této slavnosti se sešli 25. června ve velké chodbě školy žáci 9. A i 9. B, jejich rodiče, pedagogický sbor a hosté z Ludgeřovic a Markvartovic. Obě deváté třídy úvodem
předvedly hezké počítačové prezentace připomínající devět let jejich školní docházky.
Pak byli po skupinách deváťáci představováni s uvedením, do které střední školy byli
přijati, byli dekorováni šerpou a jejich třídní učitelé jim předali vysvědčení za poslední
rok povinné školní docházky. 9. A třídní učitelka Miroslava Poštulková, 9. B třídní
učitel Jan Schreier. Když bylo předávání vysvědčení ukončeno, dekorovali žáci šerpami
naopak své třídní učitele. Nezapomněli ani na všechny ostatní učitele a pedagogické
asistenty, kteří je učili a každému poděkovali a předali růži. Na celé slavnosti bylo znát,
že učitelé a žáci mají výborné vztahy, že ve škole vládne dobrá atmosféra. S krátkými
proslovy pak vystoupili hosté. Žákům především gratulovali k absolvování povinné
školní docházky, popřáli zdraví, úspěchy při dalším vzdělávání i v životě a radu, aby
nezapomněli na svou základní školu, která patří mezi nejlepší v České republice.
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Postupně promluvili starosta Ludgeřovic Daniel Havlík, starosta Markvartovic Pavel Myslivec, místostarostka Ludgeřovic Alena Janošová, ředitelka markvartovické základní školy Šárka Kubišová. Nakonec ve stejném duchu promluvil ředitel ludgeřovické
školy Karel Moric.
Byla to pěkná a důstojná slavnost.
AV.

Nástavba a modernizace ludgeřovické školy začala

Už z dálky je vidět vysoký jeřáb, před budovou jsou složené materiály. Kus školního hřiště
je rozkopán, je neprůchodný, jsou tam velké hromady vybagrované zeminy a dovezeného
sypkého materiálu, vše pro stavbu nafukovací haly, která bude sloužit především jako tělocvična.
Určitě se pilně pracuje i v budově, kde začaly práce na nástavbě budovy o další patro.
Tam jsem nebyl. Celá stavba má být dokončena a předána k užívání tak, aby mohl v řádném
termínu začít školní rok 2021/2022.
Fotografie jsou z 13. 7. 2020.
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stavební jeřáb – nástavba základní školy

materiál na nástavbu základní školy
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SPOLKY
Výroční členská schůze ludgeřovického spolku zahrádkářů

Výroční schůze se konala 21. června v čerstvě rekonstruované hasičské zbrojnici. Spolek
má v současnosti 62 členů. Na schůzi jich přišla více než polovina, schůze tak byla usnášení
schopná. Před zahájením přítomni minutou ticha uctili památku dlouholetého člena Erharda Selzera, který před několika měsíci zemřel.
Pak gratulovali člence Helze Sonntagové ke kulatým 80. narozeninám.
Předseda Kamil Bunček pak schůzi zahájil. Byly projednány všechny body programu
předepsané pro členskou schůzi. Zprávy o činnosti, o hospodaření i plány na příští rok byly
schváleny. Letos členy čeká kromě tradiční údržby areálu moštárny a zajištění moštovací
sezony také zásadní nákladná oprava střechy budovy moštárny. Rozpočet spolku je napjatý
a to především v důsledku mimořádně slabé loňské úrody ovoce, výnosy z moštování přinesly do pokladny spolku naprosté minimum.
S krátkými pozdravnými proslovy pak vystoupili starosta obce a současně člen spolku Daniel Havlík a hosté, předsedové spolků zahrádkářů Jana Adámková z Markvartovic a Marek
Vjačka z Petřkovic a také Kristián Korner, majitel známé zahradnické firmy z Koblova.
Závěrečná diskuse byla především o tom, jak činnost spolku efektivně zapojit do úsilí
o zvýšení uvědomění společnosti o nutnosti výrazně změnit a zlepšit vztah k přírodě, jak
například přispět k tomu, aby občané začali své zahrady obdělávat a využívat lépe a nebyly
na nich jen velké zabetonované plochy a nakrátko střižené trávníky bez života.
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Obec opět po čase potrápilo počasí

V souvislosti s velkou vodou vyjížděli místní hasiči během noci k několika událostem.
Česko trápilo dlouhodobé sucho. Rozmary
počasí ale na čas zapříčinily, že lidé začali suché
počasí opět vyhlížet. Nasycená půda z předchozího dlouhodobého deště v noci z 26. na 27. června
způsobila, že většina míst v obci nebyla schopna
čelit následné přívalové bouřce. Po několika desítkách minut střídání intenzity deště na sebe
první poplach nenechal dlouho čekat. Déšť způsobil komplikace především spoluobčanům okolo
ludgeřovického potoka.
Ludgeřovický potok ovlivňuje mnoho faktorů.
Bagrování, zpevňování břehů, náběh vody z polí
v obci Markvartovice, markvartovické poldry,
známá „esíčka“ podél koryta i fakt, že někteří mají
stále svůj dům spojen s potokem jako spojené nádoby pomocí (doufám už jen) dešťové kanalizace.
Jednotku tak první výjezd čekal do oblasti pod naší
poštou, konkrétně úsek ul. Úzká a Myslivecká.
Zde se už potok vylil z břehů a bylo zde nahlášeno
i údajně uvízlé auto. Jednotka Tatrou úsek projela,
ale až na drobné zastávky nutný zásah nenalezla.
Ve stejnou dobu již přišel požadavek vyslat i druhé vozidlo do akce, kdy osádka zůstala přítomna
na hasičské zbrojnici po odjezdu prvního vozidla
čerpání vody v Ludgeřovicích
k zásahu. Tentokrát se jednalo už o vodu ve sklepě rodinného domu v dolních Ludgeřovicích. Jednotka občanům pomohla vystěhovat
cenné předměty ze sklepa, a nasadila čerpadlo.
Prakticky ta samá situace nastala o dva rodinné domy dále, kam byla vyslána naše
Tatra, vracející se
z předchozího zásahu. Také zde nasadili čerpadlo, aby
odčerpali vodu před
garáží.
Oba zásahy však
měly
společného
jmenovatele. Výška
hladiny potoka. Naštěstí obě uživatelky situaci pochopily
a bylo jim jasné, že
dokud voda neopadpo likvidaci spadlého stromu v Hlučíně
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ne a hladina se nevrátí zpět do koryta, bylo by to jen plýtvání honit vodu dokola. Teprve po zamezení přítoku by bylo možné sklepy vyčerpat. Jednotka se tak oběma vozidly
postupně vrátila na základnu. To už se psala druhá část noci, vlastně již nový den.
Vzhledem k tomu, že byl velký předpoklad opětovného výjezdu, přespali někteří
členové jednotky v naší nové zbrojnici, kde jsme vybudovali místnost k tomu určenou.
No a předtucha se potvrdila. Jednotka byla zhruba po třech hodinách opět vyslána.
Tentokrát odstranit vyvrácený strom v Hlučíně za kulturním domem.
Jednalo se o náročnou noc a děkuji opět členům jednotky. Profesionálně zastoupili
státní hasiče, kteří počet událostí opět nemohli vykrýt. Opustili své domovy a rodiny
v takto strašidelných podmínkách, aby pomohli. Přitom mnozí z nich také bydlí v sousedství potoka…
Druhého července se situace s přívalovým deštěm opakovala. Nutný byl výjezd tentokrát do oblasti „Finských domků“. Podle meteostanice na naší zbrojnici napršelo
v obci při prvním přívalu cca 60 mm, v tom druhém případě pak zhruba 40 mm srážek.
Ing. David Lange, hasiči Ludgeřovice

SOCIÁLNÍ

Dostali jsme kontakt na mobilní hospic pro dospělé.

Co to pro nás znamená?

Dostali jste od svého ošetřujícího lékaře doporučení kontaktovat Mobilní hospic
Ondrášek? Co to tedy pro vás znamená? S čím vám můžeme pomoci?
V našem týmu máme odborníky – lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeuta, psychology i duchovní. Tento tým vám umožní pečovat DOMA o svého
blízkého, který se nachází v pokročilé či závěrečné fázi nevyléčitelné nemoci.
Péči poskytujeme nevyléčitelně nemocným dospělým, u nichž byla ukončena léčba
zaměřená na léčbu nemoci samotné, a byl indikován postup léčby příznaků spojených
se základním onemocněním. Snažíme se společně s nemocným a jeho rodinou vytvořit
plán paliativní péče s cílem udržení dobré kvality života i v pokročilé fázi nemoci.
Respektujeme důstojnost člověka, dbáme na individuální přístup k nemocnému, uznáváme jeho jedinečnost.
Lékaři a zdravotní sestry dojíždějí do domácnosti dle zdravotního stavu pacienta.
Pokud to zdravotní stav vyžaduje, jsou návštěvy každodenní. Řešíme tělesné obtíže,
20
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jako jsou bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost a jiné. Dle potřeby přijíždí fyzioterapeut. Zaučujeme rodiny, jak o nemocného pečovat, a půjčujeme potřebné pomůcky.
Pro naše pacienty a rodiny jsme k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Podmínkou
je, aby u pacienta byl vždy někdo, kdo o něj bude nepřetržitě pečovat. Důležitým hlediskem je také péče o psychickou stránku pacienta, ale i celé rodiny. Nabízíme proto
služby psychologa a duchovního.
Naše sociální pracovnice vám pomohou zorientovat se v nové situaci, vyřídit si nárokové příspěvky a další. Naše péče nekončí úmrtím pacienta. Pokud má rodina potřebu
a zájem, může využít naši Poradnu pro pozůstalé nebo se zapojit do svépomocných
skupin pozůstalých.
Pro dospělé působíme v Ostravě a okolí do 30 km.
Doprovázíme nevyléčitelně nemocné děti s onkologickými i neonkologickými diagnózami na cestě životem a v umírání, a to v jejich přirozeném prostředí domova, kde
jsou obklopeni rodinou a vším, co mají rády. Pro děti působíme v celém Moravskoslezském kraji.
Kdo může o péči zažádat a jak péče probíhá, se dočtete na našich webových stránkách: https://www.mhondrasek.cz/
Ohlédnutí za pozitivy
Nechceme se už zastavovat nad tím, co nás zaskočilo. Pojďme se podívat jen na to
pozitivní. Pokud Vás zajímá, jak jsme reagovali na situaci, jak jsme upravovali chod
Ondrášku a co se nám povedlo, začtěte se.
Začalo to o víkendu. Byla březnová neděle a my, zaměstnanci Ondrášku, jsme se
věnovali svým domácnostem a koníčkům. Kromě sloužících sester, které jako vždy
prováděly návštěvy u rodin. Mezitím už ale vedení řešilo, že od pondělí začneme fungovat jinak. Administrativnímu týmu zavolali, že si může zajít v pondělí pro věci tak,
aby se navzájem nepotkával, ale až do odvolání bude pracovat z domova. Přímý tým
(lékaři, zdravotní sestry a sociální pracovnice) však čekal jiný režim. Ředitelka Ondrášku spolu s vedoucí lékařkou od základů vymyslely nový systém poskytování péče.
Přímý tým se rozdělil na dva mikrotýmy s názvem „Červený“ a „Modrý“. V každém
týmu byl lékař, sestry a sociální pracovnice. Mikrotýmy se střídaly po týdnu a nesměly
se potkávat. Informace o pacientech si předávaly pomocí technologií, které do té doby
využívat vůbec nemusely. Bylo tak zajištěno, že kdyby se náhodou jeden tým nakazil,
našich pacientů se to nedotkne, protože stále bude k dispozici tým druhý. Cílem v té
době bylo poskytovat odbornou paliativní péči co nejvíce lidem, nenechat nikoho bez
pomoci a odlehčit nemocnicím.
Do celé situace mezi nás 1. dubna přišla nová sestřička Dana, která do jiného fungování vklouzla nečekaně hladce. Nouzový režim v Ondrášku skončil 31. května a my
se už opravdu těšili, že se opět všichni uvidíme.
Za tuto dobu jsme se toho hodně naučili. Do naší práce jsme zapojili nové technologie, administrativní tým se díky nově otevřeným online kurzům aktivně vzdělával.
Víme, že nouzové stavy zvládneme. Že máme silný, šikovný tým a že máme kolem sebe
skvělé lidi, kteří nás vždy podpoří.
Zdroj: www.mhondrasek.cz
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ZAJÍMAVOSTI
Demontáž a snesení kříže z vrcholu věže kostela
v červnu 2020
Do věže ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše proniká kolem
paty kříže při deštích voda a poškozuje krov, oprava je nutná. Před
jejím zahájením bylo potřeba kříž
demontovat a snést na zem. Tuto
těžkou a nebezpečnou práci provedla zkušená tříčlenná skupina
horolezců z Ostravy a to nahoře
na věži otec a syn Kroupovi a dole
u lan pan Žabka. Mají za sebou už

podobnou práci na dvou stovkách
kostelů. Sestavili si potřebný systém lan a kolem vrcholu kříže postavili nezbytné lešení. Postupně
demontovali a snesli 6 dílů kříže
a to 4 asi dvoumetrové svislé části, růžici a makovici. U svislých
částí byl problém s jejich váhou.
Manipulovat s desítky kilogramů
těžkými dlouhými břemeny není
na věži žádná legrace. S růžicí
a makovicí komplikovaly práci
jejich velké rozměry kolem jednoho metru. Nebylo vůbec snad-

né je vysunout z vybudovaného
lešení a upevnit na lano. Samotná
demontáž a snesení kříže zabrala
horolezcům dvě směny. Před spuštěním makovice z ní horolezci vybrali obvyklý tubus s dokumenty,
s nímž nakonec sestoupili na zem.
Vrchol kříže je tak nyní bez kříže,
zato s lešením.
Následovat bude jednání a rozhodnutí o způsobu oprav věže
i kříže s jeho vrácením na vrchol
věže. Také bude otevřen tubus
22
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s dokumenty a do něj
doplněny dokumenty aktuální. To vše
asi potrvá delší dobu,
snad několik měsíců.
Dne 24. června se
na faře sešli ludgeřovický farář Václav
Koloničný,
starosta
obce Daniel Havlík,
členové kostelní rady
a horolezci, kteří kříž
z věže snesli k otevření tubusu s dokumenty a k diskuzi o dalším
postupu úprav a oprav věže
i kříže a o vrácení kříže na
věž. Pan farář pilkou na železo tubus otevřel. Byl v něm
čtyřstránkový ručně psaný
dopis faráře Dominika (byl
tehdy v Ludgeřovicích farářem čtrnáctý rok), v němž
popsal události roku 1994
a to pád kříže, krádež měděné makovice, opravy kříže
a jeho vrácení na věž horolezcem. Dále dopis obsahuje životopis pisatele, v němž také
popsal své věznění za to, že
v roce 1949 z kazatelny přečetl pastýřský list, který vyvolal
zlobu a represe komunistické
moci. Dále byl v tubusu pozdrav od kolegy faráře a několik fotografií z vrácení kříže
na věž a několik snímků soch
v kostele. Nic dalšího v tubusu
nebylo.
AV.
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Setkání na Farské cestě

Na pozvání starosty obce Daniela Havlíka a faráře Václava Koloničného se na Farské cestě sešli 27. června ti občané a členové místních spolků, kteří loni koupili strom-
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ky líp a zde je vysadili do aleje. Obec zajistila cedulky s jejich jmény, aby si je mohli
na „svůj“ strom připevnit. Po bouřlivé a deštivé noci bylo ráno hezké letní počasí se
sluníčkem, nálada byla výborná, cedulky úspěšně připevněny. Pak se všichni odebrali
k chatě Ostříž, kde účastníky čekalo malé občerstvení, připravené farností a místními
skauty. Na Farské cestě všichni strávili příjemně družné dopoledne.
Ti, kteří na setkání chyběli a poté si cedulky na Obecním úřadě v Ludgeřovicích
nevyzvedli, v polovině července za ně cedulky připevnil starosta obce.
AV.

Noční povodeň 27. června 2020

Po sérii velmi silných bouřek s lijáky a chvíli i s kroupami, které začaly kolem
21. hodiny, Ludgeřovický potok dosáhl 2. stupně povodňové aktivity a voda zaplavila
některé pozemky, vnikla do několika sklepů v domech, přemísťovala popelnice. Voda
z polí poškozovala nezpevněné cesty. Pršet přestalo asi hodinu po půlnoci. Zasahovali
i místní hasiči. Voda pak rychle opadla, ráno měl potok jen mírně zvýšenou hladinu.
Podobná velká voda po bouřkách s lijáky, jen o málo slabší, se ještě opakovala ve
dnech 2. a 3. července 2020.

AV.
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INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – červenec 2020
Valeska Janečková

97 let

Edita Kubenková

85 let

Markéta Jurčková

Kristina Chorovská
Hildegarda Řehová
Ervín Rumpa

Markéta Tačová

Reinhold Matýsek

Pavel Brestovanský

90 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Rádi bychom tímto poděkovali všem v Charitním domově sv. Mikuláše pod vedením Mgr. Kostkové a paní MUDr. Bartuskové za to, že v době nouzového stavu
zajišťovali seniorům špičkovou péči. V tomto nelehkém období jsme měli dostatek
informací o tom, jak se naší babičce daří a také jsme si s ní mohli popovídat online.
Teď, když je zase Domov otevřený pro návštěvy, je skvělé vidět babičku, jak celou
situaci s pomocí ošetřovatelek zvládla.
Díky moc.

Křemenovi a Sassmannovi

BezpapírOVA: Čtyři roky platby kartou
a půl rok bez papírových jízdenek
Tisková zpráva ze 17. 7. 2020

Už čtyři roky mohou cestující v síti Dopravního podniku Ostrava (DPO) platit
platebními kartami. DPO byl prvním dopravním podnikem v Česku, který zavedl
v celé síti bezkontaktní platby kartou bez tisku jízdenky. Díky svému jedinečnému
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systému, který sám vyhodnocuje nejvýhodnější cenu jízdného pro cestující, začaly klesat prodeje papírových jízdenek natolik, že se je vedení DPO k 31. prosinci 2019 rozhodlo úplně zrušit. Ostrava se tak stala opět prvním městem se zcela
bezpapírovou MHD.
I přes prudký pokles cestujících v době pandemie koronaviru koupili cestující v rámci sítě DPO od počátku roku 2020 2,1 milionů kusů jízdenek bankovní
kartou (včetně Apple Pay a Google Pay). V roce 2019 to za stejné období od ledna
do června bylo 2,4 milionů kusů. Červnové prodeje roku 2020 se už ale vrátily
k běžnému objemu shodnému s červnem 2019 (červen 2020 – 427 364 ks, červen 2019 – 414 794 ks).
„Cestující se po koronavirové pandemii vrátili, a to je pro nás ta nejdůležitější a nejlepší zpráva. Pokles tržeb způsobených pandemií koronaviru nebude mít v letošním roce
naštěstí žádný vliv na plánované investice v oblasti oprav a modernizací tratí nebo nákupů nových vozidel. Již od začátku léta probíhají náročné stavební akce, mj. s cílem
zrychlení tramvajového provozu ve vybraných úsecích až na 80 km/h,“ říká generální
ředitel Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys.
Zdroj: www.dpo.cz

SPORT
2. kolo ligy mladších
a starších žáků

4. července proběhlo ve vzpěračské hale
v Bohumíně 2. kolo ligy mladších a starších
žáků. Velice zdařilé bylo vystoupení mladších
žáků SKV Ludgeřovice, které se umístilo na
6. místě. Hezky se na svých prvních závodech představili Dominik Tchuř (32,6 kg) trh
16 kg, nadhoz 22 kg a Samuel Tchuř (63,2 kg)
trh 30 kg, nadhoz 33 kg. Nejlepším závodníkem celého kola se stal ludgeřovický Jan
Tchurz (60,95 kg), který vytvořil čtyři nové
české rekordy v hmotnostní kategorii 61 kg
a to 53 kg trh, 70 kg nadhoz a 123 kg dvojboj
a trojskok 7,3 m. Za starší žáky v družstvu
SKV Baník Havířov hostoval Miroslav Bjalas
(41,2 kg) a výkony 31 kg trh a 40 kg nadhoz pomohl družstvu ke 4. místu. Chlapcům
k předvedeným výkonům blahopřeji.
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Miroslav Bjalas – nadhoz 40 kg
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Jan Tchurz – nadhoz 70 kg – český rekord

Jan Tchurz – trh 53 kg – český rekord
28

Oldřich Tchurz, trenér
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Obecní úřad Ludgeřovice
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz

tel.: 595 052 578
ID datové schránky: n9bb3cx

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

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

12:30 – 17:00
12:30 – 16:30
553 876 010

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

553 876 022
553 876 011

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

553 876 015
553 876 016

Matrika:			
Ohlašovna:			

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:			
Hřbitovnictví:		

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

553 876 019
553 876 020
553 876 021

Životní prostředí – vedoucí:
		 – referent:
			

olsak@ludgerovice.cz
matouskova@ludgerovice.cz
vincourkova@ludgerovice.cz

553 876 024

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

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

12:30 – 17:00
12:30 – 17:00

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

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