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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
prázdniny skončily, děti se vracejí do škol a dospělí k běžnému pracovnímu
rytmu. I když letos nám omezení spojená s koronavirem od jara znepříjemňují
život, dokázali jsme se s nimi zatím velmi dobře vypořádat a doufám, že zářijový
návrat žáků do škol nepřinese další komplikace. Mnozí se mne ptáte, jak jsme na
tom vlastně s pozitivně testovanými v Ludgeřovicích? Musím všechny uklidnit,
do poloviny srpna jsme evidovali pouze 4 případy, z nichž byly 3 označeny za
plně vyléčené. S ohledem na počet obyvatel obce je to skutečně minimální počet
a věřím, že ani v dalších měsících nás žádný dramatický nárůst nečeká.
Velkým obecním tématem jsou v poslední době diskuse kolem průmyslové
zóny při výjezdu z Ludgeřovic směrem na Hlučín. Po obci se roznáší petice za
její zastavení a jdou „zaručené informace“, že se zde má stavět muniční sklad,
výroba zbraní apod. Některé informace musím uvést na pravou míru. Především se nejedná o žádnou novou průmyslovou zónu. Tato zóna, v územním
plánu vedená jako plochy a objekty podnikatelských aktivit, skladů, výroby a technického vybavení byla v územním plánu schválena již v roce 1996!
27. 9. 2000 pak zastupitelstvo obce schválilo změnu č. 1, kde byla zóna rozšířena o pozemky, které jsou dnes předmětem diskuse. Poslední úprava průmyslové zóny byla schválena zastupitelstvem obce 1. 3. 2006, kdy byla částečně
zmenšena plocha ochranné zeleně. Od té doby zůstává tato průmyslová plocha
již nezměněna a další jednání kolem její změny ani neprobíhají. Ještě musím
podotknout, že každá změna územního plánu se projednává hned 3x veřejně –
ve fázi zadání, konceptu a návrhu. Projednávání je ze zákona oznámeno veřejnou vyhláškou a každý občan má právo se ve všech třech stupních projednávání
k územnímu plánu vyjádřit. Nakonec změnu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce, které je opět veřejné. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem starostou
teprve od listopadu 2006, tak okolnosti kolem vzniku a úprav územního plánu
v letech předchozích nemohu komentovat, překvapuje mne však, že majitelé
pozemků vedle průmyslové zóny měli tolik možností se v minulosti k územnímu plánu vyjádřit a nevyužili je.
Ještě chci upozornit, že všechny pozemky v průmyslové zóně jsou soukromé,
obec zde žádné pozemky nemá. Do dnešního dne (psáno 17. 8. 2020) navíc
ani nikdo z majitelů pozemků, které petice zmiňuje, na obec nebo náš stavební
úřad s žádným záměrem na jakoukoli stavbu nepřišel, musíme tedy vše považovat za pouhé domněnky a fabulace. Závěrem mohu všechny občany ujistit, že
parametry průmyslové zóny ani žádný muniční sklad postavit neumožňují…
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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KULTURA
Ludgeřovické farmářské trhy

Byly to letos už čtvrté farmářské trhy v naší obci, které se konaly 15. srpna.
Všechny byly pořádány kulturní komisí při radě obce. Počasí bylo tentokrát
velmi příznivé, bylo zataženo a bez tropického horka minulých dnů. Kupujících
přicházelo dost, zájem byl zejména o masné výrobky, o ovoce a zeleninu. Zkrátka nepřišli ani prodejci ve většině ostatních stánků. Občané obce už prostě
vzali trhy na vědomí a počítají s nimi.
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Kalendář plánovaných akcí

Uskutečnění plánovaných akcí je závislé na aktuálně vyhlášených mimořádných opatřeních
ministerstvem zdravotnictví.

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)
2. –   3. 10. 2020
9. – 10. 10. 2020
10. 10. 2020
13. 10. 2020
16. 10. 2020
17. 10. 2020
17. 10. 2020
27. 10. 2020

Volby do zastupitelstva kraje a senátu
Druhé kolo voleb do senátu
Farmářské trhy (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)
Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
Setkání jubilantů Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
Vítání občánků (obřadní síň v budově obecního úřadu)
Drakiáda Klubu turistů Ludgeřovice (u rybníků)
Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Z kontrolního dne budování nástavby budovy
Základní školy Ludgeřovice

Je budováno nové patro s učebnami a tím vyvolané stavební úpravy uvnitř budovy
školy, zejména stavba výtahu a také stavba nafukovací haly na školním hřišti včetně
nutných inženýrských sítí. Stavba má být dokončena v létě 2021 a to tak, aby školní rok
2020/2021 ve stávající budově mohl začít počátkem září 2020.
Kontrolní den se konal 28. července. Jeho účastníky byli pracovníci dodavatele stavby (firma Beskydská stavební) a pracovníci kooperujících firem (topenáři, instalatéři,
elektrikáři atd.). Za obec Ludgeřovice se účastnili vedoucí Odboru výstavby, životního
prostředí a údržby obce Jiří Olšák a člen Komise výstavby a životního prostředí Erich
Havlík. Přítomni prošli celé staveniště a diskutovali o aktuálním stavu a problémech.
Nakonec zasedli ve školní jídelně k závěrečnému jednání a k zápisu z kontrolního
dne.
Fotografie dokumentují stav staveniště:
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Sportovní a vzdělávací kemp 2020

Ve dnech 13. – 16. srpna se na hřišti TJ Ludgeřovice opět po roce objevilo „stanové městečko“ patřící žákům účastnícím se letního sportovního a vzdělávacího kempu. Při přípravě
této akce letos spojily síly ludgeřovická TJ a ZŠ a MŠ Ludgeřovice, a mohl tak vzniknout
projekt, který zúčastněným dětem nabídl spoustu zážitků, informací, her, soutěží a výletů.
Nechyběly například fotbalové a sportovní tréninky, projížďky na kolech, výlet na bazén,
cvičení aerobiku, večerní fotbálek, táboráky nebo návštěva Zoologické zahrady v Ostravě.
Věříme, že si všichni zúčastnění, kterých bylo mimochodem letos už přes třicet, kemp moc
užili!
Závěrem bychom chtěli poděkovat VŠEM, kteří se jakkoliv podíleli na tom, aby mohla
tato výborná akce proběhnout.

účastníci kempu

za ZŠ a MŠ Ludgeřovice Mgr. Petr Stočes
za TJ Ludgeřovice Kamil Kolenko
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SPOLKY
Léto s dětmi ve Vrabčím hnízdě

V lesní školce na Vrablovci máme za sebou už druhou sezonu příměstských táborů. Stejně jako loni se i letos témata táborů inspirovala klasickými pohádkami a rodiče s dětmi měli
možnost si vybrat mezi hudebním, divadelním a kutilským táborem. Novinkou byl příměstský tábor s angličtinou pro nejmenší na téma oblíbené anglické pohádky Gruffalo. Zde se
děti seznamovaly hravou formou her a divadla s anglickými slovy a písničkami. Společné
všem táborům byly pohodové dny plné klidu, hraní v přírodě, pohybu a smíchu. Program se
odehrával především v lese u Ostříže, nebo v krásném okolí ludgeřovických rybníků. S ohledem na pandemickou situaci jsme letos oželeli výlety autobusem a vlakem. Děti tak měly
možnost ještě lépe poznat okolí Hnízda, těšily se na svá oblíbená místa a skrýše a užívaly si
stínu stromů a nepřeberného množství podnětů ke hrám a tvoření, které jim les a táboroví
průvodci nabídli. Děti i rodiče si příměstské tábory pochvalovali a už teď se můžeme společně těšit na příští léto, které začínáme v Hnízdě chystat vždy už v lednu.
Toto září vykročila lesní školka na Vrablovci do nového školního roku již pod křídlem
Ministerstva školství a tělovýchovy jako lesní mateřská škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Dlouho jsme se na tuto změnu připravovali a máme radost, že rodičům
můžeme garantovat kvalitní předškolní vzdělání. Lesní mateřská škola je tak od září plnohodnotnou alternativou klasické nabídky předškolního vzdělávání a společně s dalšími
školkami se snaží připravovat děti nejen na školní docházku, ale i na výzvy, které přicházejí
v průběhu celého lidského života. Lesní školka vzdělává a vychovává děti v přírodě a za

činnost v přírodě

děti ve vnitřním prostoru školky
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venkovní aktivity dětí

každého počasí, rozvíjí děti v pohybové, smyslové i umělecké oblasti. Jsme rádi, že můžeme
na Vrablovci působit už třetím rokem a děkujeme všem, kteří nás podporují i všem rodičům,
kteří fandí dětství v přírodě a v pomalém tempu.
Mgr. Tereza Sládečková
koordinátorka LMŠ Vrabčí hnízdo

Tradiční letní posezení zahrádkářů na moštárně

Za krásného letního počasí se v areálu moštárny 31. července sešli členové a příznivci
ludgeřovického spolku zahrádkářů, také hosté ze zahrádkářských spolků z Markvartovic
a Petřkovic, aby si všichni společně v přírodě užili hezkého letního odpoledne. Připraven byl
dobře zásobený svépomocný bufet, douzovaly se klobásy, nechyběla celá škála nápojů. Byla
to veselá družná sešlost, která vydržela až do setmění.

posezení pod slunečníky
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Oprava střechy budovy moštárny

Moštárna ludgeřovických zahrádkářů slouží už 50 let. Její budova byla do současné podoby postupně stavěna, opravována a upravována z toho, co se v socialistických časech dalo sehnat z bouraček a skládek odpadů. Kryta byla betonovými taškami vyrobenými snad v 19. století. Zásadní
oprava střechy je nákladná, byla však už nezbytná. Zahrádkáři loni koupili potřebnou krytinu,
letos přistoupili k dílu. 12. srpna odstranili starou krytinu, vyčistili půdu od lety nahromaděného
haraburdí a pozvali pokrývačskou firmu. V úterý 18. srpna v 11 hodin byla oprava dokončena, ve
13 hodin pak začala bouřka s průtrží mračen.
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7. ročník vzpěračské exhibice

7. srpna se v Ludgeřovicích na fotbalovém hřišti konala tradiční exhibice mládeže ve vzpírání. Hlavní organizátor a trenér oddílu SKV Ludgeřovice Oldřich Tchurz dokázal přivést na
start účastníky z Horní Suché, Havířova, Ostravy, Třince, Bohumína, Kysuckého Nového
Mesta a samozřejmě své svěřence. Přítomno bylo i několik členů mládežnické
reprezentace. Soutěž zahájili mladší žáci
s pokračováním starších žáků, juniorek
a juniorů. Všichni startující obdrželi upomínkovou cenu. V soutěži bylo neoficiálně překonáno několik národních rekordů
a soutěž se tak stala přehlídkou vynikajících výsledků. Nikolas Kudera z Horní
Suché 46 kg a Honza Tchurz z Ludgeřovic 75 kg, vše neoficiální české rekordy.
Po soutěži bylo účastníkům nabídnuto osvěžující občerstvení. Vynikající
nápad uprostřed letních prázdnin povzbudil naše mladé sportovce do dalšího
náročného tréninku.
Výsledky ludgeřovických vzpěračů:
Dominik Tchuř (33 kg)
22 kg
Miroslav Bjalas
(41 kg)
42 kg

Jan Tchurz, neoficiální český rekord – nadhoz 75 kg
14
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Samuel Tchuř
Jan Tchurz
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(63 kg)
(61 kg)

50 kg
75 kg

účastníci exhibice

Oldřich Tchurz

Z valné hromady honebního společenstva Ludgeřovice
11. srpna 2020

Po založení společenstva v dubnu 2019 bylo pracoviště státní správy myslivosti v Hlučíně
požádáno o uznání honebního společenstva a honitby Ludgeřovice. Tato úřední procedura
trvala 13 měsíců, příslušné dokumenty nabyly právní moci 12. 5. 2020.
Společenstvo pak honitbu Ludgeřovice pronajalo Mysliveckému spolku Ludgeřovice. Tento spolek je pokračovatelem Mysliveckého spolku Ostříž, jehož členové jsou z Ludgeřovic
a Markvartovic. Tento spolek před 17 lety přišel v souvislosti se změnou právních předpisů
o honitbu na vrablovecké straně ludgeřovického katastru, po celou tu dlouhou dobu pak usiloval o znovuzískání honitby, což se podařilo až letos. Honitba Ludgeřovice zahrnuje území na
severovýchodní straně ludgeřovického katastru od místní tratě po okraj Černého lesa.
Členové výboru honebního společenstva valnou hromadu (přítomno bylo jen několik
členů) informovali o uznání společenstva i honitby a o pronájmu honitby Ludgeřovice. Valná hromada pak rozhodla, že zisk z pronájmu honitby bude darován školám Ludgeřovice
a Markvartovice.
15
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Členové Mysliveckého spolku Ludgeřovice se nyní konečně opět stávají řádnými myslivci
pečujícími o svou honitbu. Na začátku je čeká především hodně práce v území se škody působícími přemnoženými divočáky, liškami a dalšími predátory.
AV.

Prázdninové měsíce jednoznačně dominují

Prázdniny, volno, odpočinek, tak toto přesně u místní jednotky hasičů nenastalo.
Začátek a vlastně i průběh léta vytváří pocit možnosti
odpočinku. Řada z nás využívá možnosti delší dovolené.
Počasí přímo vybízí k relaxaci. Podnikáme výlety. Bohužel, jediné, co se stále nemění, je výjezdová připravenost.
I za těch okolností, kdy je řada našich členů pryč, se snažíme aktivně pomoci našim spoluobčanům. A jak to tak
bývá, každá dobrá aktivita musí být náležitě potrestána.
Přes léto se nám jednoznačně navýšil počet nutných výjezdů.
Vlastně jsme si už říkali, zda je normální si říkat hasiči.
Ve většině případů se totiž jednalo o podobný typ zásahu. Transport pacienta. Ten je převážně v režii záchranné
služby, která díky okolnostem není schopna pacienta přepravit do sanitky. Pomáháme tak přeneseně našim spoluobčanům. O to víc nás pak mrzí, pokud se dozvíme, že náš
zásah posléze stejně nepomohl.
Asi náš nejviditelnější zásah proběhl na přelomu července a srpna. Hořela hromada vyvezené slámy. Vlastní škoda
skoro žádná, ale hoření bylo zdrojem velkých obav. Stoh
16
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totiž sousedil s dosud neposekaným lánem obilí. A tam už by to byl jiný fičák.
Včetně případné škody. Na zásahu jsme
kromě jiného využili také naši nárazníkovou lafetu. Na slovo přišla také budova zbrojnice. Poprvé jsme využili pořádně místa na umývání použité výbavy,
myli a čistili hadice teplou vodou a pak
je už pomocí motoru jednoduše nechali pověsit. Jelikož zásah trvá okolo šesti
hodin, na poli jsme vystřídali prvotní
vyjetou osádku za druhou. Následná
třetí, která měla být nasazena od osmé
zásah hasičů na poli
hodiny večerní, už jen dorazila pomoci
s očistou. A že toho zase bylo. Na další hodinku a půl práce…
Také nebylo špatné využití klimatizované kabiny cisterny pro odpočinek. Ne všechny
cisterny hasičů ji mají. Ale v třiceti stupních na poli nad obcí posloužila skvěle. Stejně jako
přenosná lednička, kterou jsme do cisterny při její tvorbě nechali zabudovat. Nebylo by nic
lepšího, než při hašení jako nápoj používat teplé minerálky.
Zatím dalším bonbonkem tohoto léta byl výjezd na čerpání vody. Všude horko, všude sucho
a najednou informace o vodě ve sklepě. A nutno říci, že tam pak opravdu byla. Ale jen díky
technické závadě.
Věřme, že další měsíce s sebou opět přinesou zklidnění situace. A tím i zasloužený odpočinek pro hasiče, byť mimo typickou odpočinkovou sezónu.
Ing. David Lange

ZAJÍMAVOSTI
Za počasím první poloviny roku 2020
Leden
Leden byl nezvykle teplý a suchý.
Ranní teploty klesly 18x na nulu nebo
těsně pod ní. Nejnižší naměřená teplota byla – 4 °C. Odpoledne nebyly
žádné mrazy, jen 4x klesla teplota na
nulu. Nejteplejší byl poslední den měsíce a to + 10 °C. Bylo 9 jasných nebo
polojasných dnů. Pršelo jen jednou
a to devátého večer, jen 3 dny byly
s přeháňkami a to velmi slabými. Sníh
jsme vůbec neviděli, jen 2x byly náznaky slabých sněhových poprašků, které
během několika hodin roztály.

Ludgeřovice 8. 1. 2020
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Únor
Únor byl podobně teplý a suchý
jako leden. Jen 2x několik hodin pršelo
a byla jedna vydatná přeháňka, všechny
ostatní nestály za řeč. Sníh nebyl vůbec,
jen 2x byl náznak sněhového poprašku.
Ve dnech desátého a jedenáctého foukal
velmi silný vítr, vichřice Sabina. Slunce bylo málo, jasné nebo polojasné dny
byly jen 3. Ranní teploty 8x klesly na
nulu nebo těsně pod ní do – 3 °C. Nejvyšší ranní teplota byla + 8 °C. Všechny
odpolední teploty byly kladné, nejvyšší
byla + 12 °C.

Ludgeřovice 17. 2. 2020

Březen
Počasí bylo teplotně velmi nevyrovnané. Ranní teploty se pohybovaly od – 6 °C, což byl největší mráz od
Nového roku, po + 11 °C, bylo 12 ranních mrazíků. Nejvyšší ranní teplota
byla + 8 °C. Všechny odpolední teploty byly kladné, 14x v rozmezí od + 10
do + 20 °C. Koncem měsíce byl ráno
slabý sněhový poprašek. Bylo 15 jasných nebo polojasných dnů, slunce tak
bylo dost. Během měsíce 5x po několik
hodin pršelo, takže podstatně více než
v prvních dvou měsících roku.

Ludgeřovice 30. 3. 2020

Duben
Byl to mimořádně suchý měsíc, ani
jednou nepršelo, jen 2x byly slaboučké
přeháňky. Slunce bylo hodně, bylo 23
jasných nebo polojasných dnů. Bylo
také hodně ranních mrazíků, které poničily úrodu meruněk, třešní a dalších
druhů ovoce. V první polovině měsíce
ráno mrzlo 12x, prvního to bylo dokonce – 6 °C, ve druhé polovině dubna byly ranní mrazíky 3. Nejteplejší
ráno bylo třicátého s teplotou + 11 °C.
Všechny odpolední teploty byly kladné, až na jednu výjimku byly všechny
nad + 10 °C, 14x těsně nad + 20 °C.

Ludgeřovice 22. 4. 2020
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Květen
Máj konečně přinesl tolik potřebnou vláhu, bylo 7 deštivých
a 8 přeháňkových dnů. Také slunce
bylo poměrně dost, bylo 11 jasných
nebo polojasných dnů. Všechny
ranní teploty byly kladné, jen 2x se
těsně přiblížily k nule, 6x byly nad
+ 10 °C. Všechny odpolední teploty
byly nad + 10 °C, 4x nad + 20 °C.
Byl to vydařený zahradnický měsíc
až na přemnožení mšic na ovocných
stromech.

Ludgeřovice 1. 5. 2020

Červen
Červen byl na dešťové srážky ještě
bohatší než květen. Vydatně pršelo 9x
formou trvalého deště nebo bouřkových lijáků. Koncem měsíce Ludgeřovický potok dokonce po dlouhé době
dosáhnul 2. stupně povodňové aktivity. Jasných nebo polojasných dnů
bylo celkem 10. Ranní teploty byly 5x
kolem + 10 °C, 12x nad + 15 °C, ani
jednou nedosáhly + 20 °C. Odpolední
teploty 2x těsně nedosáhly + 15 °C, 19x
přesáhly + 20 °C, 3x dosáhly + 26 °C.

Ludgeřovice 27. 6. 2020

Celkově první pololetí 2020
Zima 2019 – 2020 je za celý můj život jediná naprosto bez sněhové pokrývky. Byla velmi
mírná, mrazy nikdy nedosáhly ani – 10 °C. Měsíce leden, únor a zejména duben byly velmi
suché, naopak měsíce květen a zejména červen byly bohaté na dešťové srážky. Teploty v jarních měsících byly průměrné. Dubnové ranní mrazíky, bylo jich hodně, významně poškodily úrodu několika druhů ovoce. Jinak není důvod si zatím na letošní počasí moc stěžovat.
Jeho extrémy byly minimální, lidem ani přírodě moc neuškodily.
AV.

Lhostejnost za plotem

Konečně léto „udeřilo“ celou svou silou a my všichni se snažíme, aby okolí našeho domu
a prostory určené k oddychu vypadaly co nejpěkněji. Zejména sečení trávníku patří mezi týdenní „cvičení“ se sekačkou či křovinořezem. A tady nastává kámen úrazu. Všechna snaha
končí na hranici vnitřní strany plotu. Co je za ním, některé naše občany vůbec nezajímá, i kdyby tam narostl třeba bolševník. A to i přesto, že je to okolí jejich domu či zahrádky a posečení
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takového to kousku pozemku zabere sekačkou maximálně 15 až 20 minut. Přitom ve vesnicích
směrem na Opavsko je údržba okolí svého domu samozřejmostí. Jsou mezi námi i takoví, kteří
si zavolají, kdy že to přijdeme k jeho plotu posekat trávu. V nedávné minulosti nebyly sekačky
a kolem svého domu se tráva kosila zásadně kosou. Byla to vždy vizitka majitele domu. Dnes si
kolemjdoucí u takovéhoto neudržovaného pozemku určitě udělají o majiteli obrázek.
I když tento pozemek je obecní, není v silách obce, potažmo Technických služeb, všechny
tyto pozemky v Ludgeřovicích a Vrablovci posekat, pohrabat a odvézt na skládku. Některé
komunikace jsou navíc privilegované tím, že jsou průjezdné celou obcí jako třeba Hlučínská,
Markvartovická, Vrablovecká, Na Návsi, kde projede a projde za den mnoho aut a lidí, a tudíž
se sekají pravidelně a častěji. Vůbec v letošním roce, kdy jsou podmínky pro růst trávy obzvláště příhodné. Tyto komunikace se letos sekají už po několikáté. Na to všechno mají Technické
služby vyčleněnou skupinu pěti svých kmenových pracovníků. Víc si jich zkrátka na sečení,
hrabání a nakládku nemůžeme dovolit, protože další pracovníci jsou určeni na jiné potřebné
práce v obci a okolí, jako je třeba v této době výměna oken na poště. Těžkou techniku jako
třeba traktory s mulčovačem nebo stroje se sběrným košem na takovéto malé části pozemku
použít z technických důvodů nemůžeme. Z důvodů obslužnosti a povinností údržby v naší
obci jsme byli nuceni neprovést některé zahradnické práce požadované našimi občany z důvodů naplněné kapacity prací. Pokud by se situace v naší obci ohledně sečení trávy zlepšila, zbylo
by více času a prostorů Technickým službám na zahradnické práce pro občany.
Úkolů, kterými nás obec pověřuje je daleko více, a ty jsou různorodé. Sečení je pouze jedna
desetina z jejich celkového množství.
Pokud tento můj příspěvek oslovil alespoň část občanů, může se „blýskat“ v naší obci na
lepší časy.
za TS Josef Balgar

Informace k projektu internet v kanalizaci

V červencovém čísle zpravodaje jsem slíbil, že vám v září popíšeme postup našich prací. V průběhu prázdnin dorazilo rozhodnutí patentového úřadu o přidělení dalšího, v pořadí druhého, patentu. Aktuálně nám byly přiděleny dva patenty. Jedna žádost o patent je stále ve fázi přidělování
a přihlášku ke čtvrtému patentu bychom chtěli podat ještě letos. Dále pak máme zajištěny nerezové
chráničky a spony pro instalaci do hlavního řadu a plastové chráničky a spony do přípojek. Jak jsem
již dříve zmiňoval, mám obrovskou radost, že spony do přípojek se povedlo vyrobit v HP Trendu
– byť to nebyla objemem úplně zisková zakázka (přibližně 8 hodin trvala příprava a seřízení dvou
forem a pak necelou hodinu běžela výroba). Těší mě, že v dnešní době existují firmy, které mají zájem
podílet se na vývoji a nehledí jen na peníze.
Koncem srpna, popř. v první polovině září bychom chtěli provést v ulici U Kapličky přesný průzkum hlavního řadu pomocí kamerového robota – zaměřit místa a oba úhly napojení odboček a dále
změřit takzvanou „ovalitu“ potrubí (jak moc není potrubí v řezu „dokonalý kruh“ – většinou v důsledku zásypu nebo jiných vnějších tlaků okolních staveb dochází k menším nebo větším deformacím potrubí). Po vyhodnocení získaných údajů stanovíme den D.
Již v tuto chvíli jsme si vědomi, že se nebude jednat o jeden den. Předpokládáme, že práce potrvají
přibližně týden. Jak bude celý proces vypadat? Nejprve dohodneme s majitelem nemovitosti jeho
den D. V tento den dočasně „zacpeme“ kanalizační přípojku v inspekční šachtici, která se většinou
nachází na hranici pozemku. I nadále budete moci používat toaletu, budete si moci umýt ruce, jen
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bychom prosili, abyste raději nepouštěli větší množství vody (například nevypouštět vanu). Budeme
používat ucpávky s dutinkou, které zachytí „pevné“ části, ale vodu propustí, byť velmi malým průměrem. Roboti nejezdí úplně ve spodní části potrubí, takže proto malé množství vody bez pevných
částic nevadí. Následně přípojku pomocí vysokotlaké vody vyčistíme úplně dočista a umístíme do
ní, přibližně co metr, spony, které budou držet optický kabel v horní části potrubí. Odhadujeme,
že celý proces potrvá, při prvních instalacích, několik hodin. Věřím, že později zvládneme jednu
přípojku do 15 minut. Poté přípojku „odšpuntujeme“ a můžete ji používat bez omezení. Jakmile
dokončíme instalaci u všech přípojek, začneme pracovat v hlavním řadu. Zde bude práce rozdělena do jednotlivých úseků, vždy od šachtice k šachtici. Konkrétně v ulici U Kapličky je 8 úseků.
Každý úsek zahrnuje 4 – 6 domů, kterým opět zacpeme a nyní jen propláchneme přípojky (vždy po
předchozí domluvě s vlastníkem). Poté zacpeme jeden úsek hlavního řadu, vyčistíme jej, umístíme
v něm spony a natáhneme „tranzitní“ chráničky (ty chráničky, ve kterých bude optický kabel vedoucí
„někam dál“). V dalším kroku natáhneme „místní“ chráničky, a to ve směru z přípojek do hlavního
řadu. Pro připomenutí pro ty, kteří byli na naší předváděcí prezentaci – jsou to „modré“ chráničky
(průměr 5 mm), na které nasuneme „bílé“ (průměr 12 mm) pro tu část, která bude od hlavního řadu
k vaší inspekční šachtici a nerezové (průměr 12 mm), které budou v hlavním řadu. Až se takto napojí
všechny přípojky daného úseku, tak se úsek „odšpuntuje“ a může se postupovat do dalšího segmentu. Na závěr se do modré chráničky zafoukne žlutá chránička (průměr 4 mm) a do žluté chráničky
zafoukneme optický kabel (průměr 1,7 mm). V optimálním případě modrou, žlutou chráničku a optický kabel ukončíme v místě, kde máte domácí rozvaděč, router nebo váš počítač.
Možná to vypadá na první pohled složitě, ale nebojte, budeme to dělat my. Občany bychom
chtěli jen poprosit o to, aby v době „zašpuntování“ přípojky nevypouštěli najednou větší množství
vody, protože budou mít dočasně snížený odtok kanalizace.
Michal Najman

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – srpen 2020
Rut Robenková
Irena Janotová
Štěpánka Hudečková
Alžbeta Babušáková
Marianna Dočkalová
Jan Mařádek
Adolf Bortlík
Hildegarda Dudková
Jan Kotlař
Marie Rumpová
Ing. Adolf Tittko

93 let
91 let
90 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Vítání občánků
Vážení rodiče,

v sobotu 17. října 2020 se uskuteční vítání dětí.
Přihlásit se můžete nejpozději 7. října 2020, pokud se
Vaše dítě narodilo během posledního roku a od narození
má stále trvalý pobyt v Ludgeřovicích. Stačí, když se jeden
z rodičů dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad
v Ludgeřovicích do kanceláře č. 10 v 1. poschodí.

Konání Vítání občánků je závislé na aktuálně vyhlášených mimořádných opatřeních ministerstvem zdravotnictví.

Obecní úřad, úsek správních činností

SPORT
Valachy Man 2020

Ani letošní pandemická situace nám nepřekazila se zúčastnit jubilejního 10. ročníku nejprestižnějšího triatlonového závodu na Moravě, který se konal 24. července v Novém Hrozenkově. Díky našim
partnerům Hello Bank a Kilpi jsme měli startovné zcela zdarma. Za to jim děkujeme.
Absolutním vítězem závodu na krátké trase se stal Petr Vabroušek, nejúspěšnější český Ironman.
Právě on mimochodem vyhrál vůbec první ročník, který se konal přesně před deseti lety. „Nečekal
jsem, to neměl jsem žádné ambice, prostě jsem si to jen chtěl užít. Mojí doménou jsou dlouhé ironmanské trasy a tyto sprinty beru hlavně jako zábavu. Ale plavalo, jelo i běželo se mi dnes výborně,
tak jsem věřil, že budu vepředu. To, že jsem vyhrál, bylo příjemné překvapení. Byla tu řada silných
sportovců,“ pochvaloval si Petr Vabroušek.
Obvykle se na Valachy Manovi účastní dlouhé trasy. Krátkou tentokrát zvolil, aby mohl být
k dispozici při sobotním závodu svým svěřencům, kteří se právě účastnili jeho Triatlonového kempu
v blízkém Spa hotelu Lanterna, a sobotním závodem svůj trénink završil. „Druhým důvodem je, že
nejsem silný na horském kole, závodím na silničce. A za týden mě čeká Mistrovství ČR, tak jsem
nechtěl riskovat,“ dodal Petr Vabroušek, který opět ocenil atmosféru závodu i jeho zajištění. „Za těch
deset let, co sem jezdím, přibylo lidí, přidala se dlouhá trasa, celé to narostlo, ale atmosféra a pořadatelské zajištění jsou stále skvělé. Valachy Man má dlouhodobě nastavenou velmi vysokou laťku,“
uzavřel Petr Vabroušek. Trasu 240 metrů plavání, 12 km kola a 3,5 km běhu zajel v čase 0:45:35.
Druhý skončil Kryštof Bursa a třetí Jiří Souček.
A co se týká členů Běžeckého klubu Ludgeřovice, tak ti si nevedli vůbec špatně. Nejlepší z našich
byl Valdemar Schubert, který byl pomalejší v plavání, ale ztrátu smazal na kole a v závěrečném běhu.
Jeho 16. místo v čase 57:12 je vynikající. Pod hodinu to zvládl i Radek Artim a časem 58:52 bral
20. místo. Další pořadí našich borců bylo Jiří Bystřičan 24. místo, čas 1:10:32, Martin Popek 56. místo, čas 1:14:44. Mezi ženami byla dvě naše děvčata. Martina Sosnová ve své kategorii vybojovala
18. místo časem 1:07:28 a Alena Sobková ve druhé kategorii žen 14. místo časem 1:08:53. Odměnou
nám byly pamětní medaile z jubilejního 10. ročníku triatlonu Valachy Man 2020, které vyráběli skláři
Pavel a Tomáš Horákovi z Karolinky. Medaile je výjimečná i díky tomu, že na výrobu byly použity
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Petr Vabroušek

pamětní medaile

čtyřlitrové sklenice. Medaile je tedy vyrobena maximálně šetrně k přírodě. Medaili doplnila modrá
saténová stuha.

Martin Popek

Vzpěračská exhibice v areálu hřiště TJ Ludgeřovice

Tyto každoroční exhibice v naší obci se už staly tradicí. V čele organizačního týmu je pokaždé
pan Oldřich Tchurz, předseda a trenér místního vzpěračského oddílu. Pokaždé se sejdou vzpěrači zejména z řady oddílů ve Slezsku a z Moravy, někdy přicházejí současní i bývalí špičkoví
vzpěrači a účastníci olympiády. Exhibice pokaždé trvá kolem čtyř hodin. Na podiu postupně
soutěží vzpěrači a vzpěračky všech věkových kategorií, nakonec se přidají i siláci z publika. Diváků přichází hodně, mezi nimi bývají i významní činovníci vzpěračského sportu.
Letošní exhibice se konala 7. srpna za horkého slunečného dne v areálu fotbalového hřiště
TJ Ludgeřovice na zastíněné ploše vedle hlavní tribuny. Pro ty nejlepší vzpěrače v každé kategorii byly připraveny poháry. Bylo to na hřišti vydařené sportovní odpoledne pro účinkující
sportovce i pro diváky.

AV.
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Běh Olbramicemi

Ani tropické teploty neodradily běžce a běžkyně, aby se postavili 9. srpna na start již
6. ročníku Běhu Olbramicemi, a to na tratích 4 km a 16 km. Na své si přišli i „Walkeři“,
kteří startovali také na stejně dlouhých tratích a svou šanci poměřit síly dostali i ti nejmenší, kteří závodili na místním hřišti. Start byl společný pro oba běhy od místního rybníka,
v němž se někteří borci po doběhu zchladili. Závod v Olbramicích patří mezi ty náročnější
a to kvůli kopcovitému profilu trati. Do prvního kilometru běželi všichni závodníci společně, poté se rozdělili. Do cíle doběhli jako první čtyřkaři, kde byl nejrychlejší Martin Ručka
z SSK Vítkovice (0:13:48), druhá za ním a celkově první žena byla naše Markéta Kašná z BK
Ludgeřovice (0:16:54), pro kterou to bylo druhé prvenství za tento víkend. Druhá skončila
Petra Bálková BK Olbramice (0:18:26) a za ní doběhl druhý muž Jan Dedek BK Olbramice
(0:19:52), třetí ženou byla Jana Stavinohová (0:19:59) a třetím mužem byl Tomáš Navrátil
Běžci sobě (0:20:24). Na čtyřce nás reprezentovala ještě Pavlína Artimová BK Ludgeřovice
(0:23:26), která obsadila osmou příčku. První pětku na krátké trati prostě opanovalo něžné
pohlaví! Po necelé hodince po čtyřkařích se začali do cíle vracet první vytrvalci, kteří dostali
opravdu zabrat. Teplota dosahovala okolo 30 °C. Jako první v cíli se objevil Patrik Pastor
SSK Vítkovice (1:06:06), který s přehledem vyhrál před druhým Tomášem Věnskem MK
Seitl (1:07:55) a třetí skončil Dušan Stoniš Cyklosport HaF (1:09:32). Borci z BK Ludgeřovice se rozhodně ve startovním poli neztratili, kde nejlépe doběhl pátý Valdemar Schubert
(1:17:55), za ním osmý Radek Artim (1:21:26), následoval desátý David Bíbrlík (1:21:57),
jedenáctý Radek Rozmahel (1:22:27), sedmnáctý náš předseda Martin Popek (1:46:33) a za
ním dvacátý první Pavel Hudeczek (2:00:39). První ženou v cíli byla Petra Pastorová MK
Seitl (1:17:35), která měla za sebou vítězný Rajecký maraton, který se běžel o den dříve!
Druhá doběhla Zuzana Jurajdová (1:22:18) a třetí skončila Kateřina Polášková Pomalé šípy
Kopřivnice (1:32:39). Jedinou ženou na vytrvalecké trati z našeho oddílu byla Alena Sobková
(1:32:42), které o pouhé tři vteřiny uniklo třetí místo, a skončila čtvrtá. S Alenou po celou
dobu běžel Adam, který jí dělal vodiče a držel jí tempo. Dlouhou trať prostě ovládli Pastorovi! Nordic walking na 4 km vyhrála Marcela Ručková (0:34:17), druhá skončila Mária Bíl-

tým Běžeckého klubu Ludgeřovice
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Valdemar Schubert

Radek Artim

ková (0:36:34) a třetí byl Jiří Švrček (0:48:05). Na 16km trati zvítězil Petr Cimprich Nordic
walking Olomouc (2:04:30), druhá skončila Andrea Šolcová (2:46:28) a bronz brala Lenka
Venclová (2:47:17). I přes tropické teploty všech 70 účastníků dokončilo své závody a v cíli
na ně čekalo občerstvení a pro vítěze pěkné ceny. Myslím si, že předseda Martin může být
se svým týmem spokojen!!!
Michael Kašný

Mažoretky MK Ballerisimo Hlučín se těší na nová děvčata

Úspěšný mažoretkový klub z Hlučína – MK Ballerisimo Hlučín – je sportovní klub, který se věnuje již 6. rokem mažoretkovému sportu. V klubu trénuje 70 děvčat ve věku od 4 do
18 let. Mažoretky trénují nejen práci s hůlkou a třásněmi, ale také gymnastiku, baletní průpravu a tanec. To vše totiž potřebují, aby uspěly v moderním mažoretkovém sportu. Ten je
v dnešní době již zcela jiný, než ho známe z dřívějška. Dechovou hudbu vystřídala moderní
hudba, uniformované kroje nahradily moderní kostýmy plné třpytu a lesku. MK Ballerisimo Hlučín je jedním z nejúspěšnějších republikových, ale i evropských a světových klubů
v moderním mažoretkovém sportu. „Ballinky“ jsou pravidelnými účastníky Mistrovství
ČR, Evropy i světa v mažoretkovém sportu, odkud každoročně vozí ty nejcennější medaile
a mistrovské tituly. Mažoretkový sport je vhodný pro všechna děvčata, která ráda tancují
a nevydrží dlouho sedět. Přidat se do rodiny Ballerisima mohou všechny holčičky a slečny
od 4 do 15 let. Nováčci se mohou přihlásit přes webové stránky klubu – www.ballerisimo.cz
a mohou přijít na náborové dny, které se konají v pátek 4. září 2020 od 18:00 hod., v pátek
11. září od 16:00 hod. a v pátek 18. září od 16:00 hod. vždy v tělocvičně základní školy dr.
Miroslava Tyrše. Přijímány jsou jak úplné začátečnice (od 4 do 15 let), nebo již pokročilé
mažoretky, které se chtějí v mažoretkovém sportu dále zlepšovat (jakéhokoliv věku). Těšíme se na všechny nováčky, kteří chtějí být součástí velké party plné skvělých kamarádek
a hodných trenérek.
Karin Wronová, trenérka
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Rozlosování sezóny 2020/2021
15. 8. 2020
22. 8. 2020
30. 8. 2020
5. 9. 2020
12. 9. 2020
19. 9. 2020
27. 9. 2020
3. 10. 2020
11. 10. 2020
17. 10. 2020
24. 10. 2020
1. 11. 2020
7. 11. 2020

So
So
Ne
So
So
So
Ne
So
Ne
So
So
Ne
So

17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
10:00
14:00

5. 9. 2020
xxxxxxxxxx
19. 9. 2020
26. 9. 2020
3. 10. 2020
10. 10. 2020
17. 10. 2020
24. 10. 2020
31. 10. 2020

So
xx
So
So
So
So
So
So
So

14:00
xxxxxx
13:30
13:30
13:00
11:00
12:30
15:00
11:30

23. 8. 2020
29. 8. 2020
6. 9. 2020
13. 9. 2020
20. 9. 2020
27. 9. 2020
4. 10. 2020
10. 10. 2020
18. 10. 2020
24. 10. 2020
1. 11. 2020

Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne

9:00/10:45
9:00/10:45
9:00/10:45
9:00/10:45
9:00/10:45
12:30/14:00
9:00/10:45
9:00/10:45
9:00/10:45
13:00/14:30
9:00/10:45

MUŽI

Slovan Ostrava – Ludgeřovice
Ludgeřovice – Malé Hoštice
Štěpánkovice – Ludgeřovice
Ludgeřovice – Hradec nad Moravicí
Darkovičky – Ludgeřovice
Ludgeřovice – Chlebičov
Vřesina – Ludgeřovice
Ludgeřovice – Bolatice
Kravaře – Ludgeřovice
Ludgeřovice – Jakubčovice
Ludgeřovice – Stará Bělá
Mokré Lazce – Ludgeřovice
Ludgeřovice – Slavkov

DOROST

Ludgeřovice – Rychvald
volno volno volno
Ludgeřovice – Řepiště
Michálkovice – Ludgeřovice
Ludgeřovice – Klimkovice
Lokomotiva Ostrava – Ludgeřovice
Ludgeřovice – Slovan Ostrava
Vítkovice 1919 „B“ – Ludgeřovice
Ludgeřovice – Hrabová
ŽÁCI

Ludgeřovice – Petřkovice
Fryčovice – Ludgeřovice
Ludgeřovice – MKF Vítkovice
Frenštát – Ludgeřovice
Ludgeřovice – Hlubina
Ostrava Jih – Ludgeřovice
Ludgeřovice – Kozlovice
Poruba – Ludgeřovice
Ludgeřovice – Frýdlant nad Ostravicí
Svinov – Ludgeřovice
Ludgeřovice – Třebovice
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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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