Ludgeřovický zpravodaj – listopad 2007
Ptáte se? Odpovídáme. . .
V tomto čísle Zpravodaje bych chtěl reagovat na některé opakované dotazy občanů,
týkající se dění v obci.
Zejména občané Vrablovce se již několikrát dotazovali, proč jsme rozkopali před
nedávnem dokončený chodník u Mateřské školy a zda nebylo možno rekonstrukci
vodovodního řadu na Vrablovci naplánovat již před opravou chodníku. Musím říci, že
obec Ludgeřovice nemá v podstatě s touto akcí nic společného. Rekonstrukci
vodovodního řadu zajišťuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.,
jedná se o výměnu hlavního vodovodního řadu v délce cca 850 metrů. Tento řad byl
již ve skutečně havarijním stavu. Obec uzavřela s SMVaK smlouvu, v níž dala
souhlas s použitím svých pozemků pro rekonstrukci vodovodního řadu s tím, že
SMVaK dá po rekonstrukci tyto pozemky na své náklady do původního stavu.
Podobné akce jsou realizovány vždy podle aktuální situace a finačních možností
společnosti, znovu zdůrazňuji, že se jedná o havarijní stav a nebylo tedy možno
předem tuto opravu plánovat.
Mnozí občané se také ptají na novou ohradní zeď před Chrámem sv. Mikuláše
směrem k budově farního úřadu. Zajímají je zejména finanční náklady a jejich krytí.
Investorem akce je Římskokatolická farnost Ludgeřovice. Celkové náklady činí
přibližně 2.2 milionu Kč, přičemž obec Ludgeřovice poskytla na tuto akci účelovou
dotaci ve výši 700.000,- Kč, 500.000,-Kč poskytl v rámci dotace Moravskoslezský
kraj a zbytek je kryt Římskokatolickou farností, ať již ze sbírek nebo sponzorských
darů. Obec Ludgeřovice navíc financovala kompletní opravu chodníku před kostelem
včetně položení chrániček pro elektrickou rozvodnou síť pod povrch chodníku, neboť
do budoucna plánujeme svedení rozvodu elektrického vedení pod zem. Chodník
alespoň v této části důstojně navazuje na zeď, celkové náklady na jeho opravu byly
vyčísleny na 232.169,-Kč.
V sobotu 20.10.2007 proběhl v Chrámu sv. Mikuláše Jubilejní varhanní koncert
ludgeřovického rodáka Martina Poruby. Bohužel jsem se nemohl tohoto koncertu
zúčastnit. Chtěl bych pouze dodat, že tento koncert pořádala Římskokatolická farnost
Ludgeřovice v rámci oslav 100 let kostela sv. Mikuláše, nikoli obec. Reaguji tím na
dotaz, proč zástupce obce neuvítal pana Porubu před koncertem. Na tento koncert
jsem byl, stejně jako všichni členové Rady obce, pozván jako host a o eventuální
spolupráci na pořádání koncertu se mnou nikdo nehovořil.
Množství dotazů směřuje k aktuální situaci ohledně splaškové kanalizace v obci.
V současné době máme stavební povolení na část „dolní Ludgeřovice“, tj. od hranice
s Petřkovicemi zhruba po hřiště TJ včetně lokality Finské domky a část ulice Horní po
ulici Vtipná. V současné době nám firma Mott MacDonald začíná zpracovávat
finanční analýzu a plán. Tuto službu máme zdarma, neboť jsme byli vybráni v rámci
dotace z Moravskoslezského kraje jako jeden z devíti subjektů, kterému bude tato
služba poskytnuta. U druhé části „horní Ludgeřovice“ je v současném době
přerušeno územní řízení a firma City Invest Ostrava pro toto řízení ještě doplňuje
další podklady.
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce

Komíny a kouřovody
Trocha prevence, než začnete topit
Teplé letní dny už jsou minulostí a v řadě našich domácností už započala topná
sezóna. Pro mnoho lidí to znamená prostě přiložit do pece nebo otočit kolečkem na
požadovanou teplotu. Tento přistup se však může snadno vymstít. Proto existuje pár
zásad, které by měl dodržovat každý. Především je na místě říci, že instalovat nebo
používat můžeme jen schválené typy elektrických a plynových spotřebičů i
spotřebičů paliv, které musí být řádně napojeny na komíny a kouřovody. Dále
součástí musí být návod výrobce. Tam, kde návod není k dispozici, se používá
návodu technicky srovnatelného druhu a typu výrobku. Za stav komínu nebo
kouřovodu neodpovídá kominík, ale správce, uživatel, nebo vlastník objektu.
Ten dále musí:
•
•
•
•
•

Umožnit kominické firmě řádné čištění a kontrolu komínu, volný a bezpečný
přístup ke komínu.
Připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí ze sběrací části
komínového průduchu.
Odstranit závady komínu a spotřebičů paliv zjištěných při kontrole, čištění či
zkoušce.
Zajistit, aby se komín neužíval do odstranění této závady.
Zajistit zkoušku komínu před připojením jakéhokoli spotřebiče paliv ke komínu.

Pro větší bezpečí před tím, než začneme topit, zkontrolujeme, zda je řádně upevněn
kouřovod, zda není někde spotřebič či kouřovod propálen. Popel ukládat do
nehořlavých nádob, které jsou neporušené. Vypalovat lze pouze zděné komíny,
toto musí provést odborná kominická firma za účasti nejméně 2 svých pracovníků.
Zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí. U
plynových kotlů musíme zabezpečit jak čistotu komínového tělesa tak předepsaný
tah komína. Saze se musí vybírat z komínu od spotřebičů paliv nad 50 kW při
každém čištění , u ostatních 1x ročně. Čištění a kontrolu platí správce objektu,
zkoušku komínu ten, kdo si ji objednal.
Lhůty pro čistění komínů:
Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva:
•
•

Do výkonu 50kW - 6x ročně
Nad 50 kW - 4x ročně

Komíny se spotřebiči na plynná paliva:
•
•
•

Výkon do 50 kW a jsou opatřeny komínovou vložkou – 2x ročně
Výkon do 50 kW a nejsou opatřeny komínovou vložkou – 6x ročně
Výkon nad 50 kW - 4 x ročně

I když to pro vás budou jen samé poučky a zásady , moře čísel, zkuste něco z této
prevence pochytit. Pokud si řeknete, že vám se nikdy nic nestalo, uvědomte si, že
nebudete první člověk v Ludgeřovicích, který v naší obci vyhořel po vznícení sazí
v komíně. Zplodiny kouře zase zabily ve spánku malého kluka v Hati . Takže pokud si
ceníte svého dosavadního života, pak už nebudete tento článek vnímat jako
hromadu čísel a pouček.

Na závěr něco, co už nemá s hasiči nic společného. Vím, že máme obec po
plynofikaci, přesto řada z nás opět sahá po topení tuhými palivy. K nejčastější
výmluvám patří, že plyn zdražuje nebo že jste nedostali na přechod k plynu dotaci.
Jak to bylo doopravdy, je asi marné mluvit, ale zkuste se alespoň pozastavit nad tím,
že zde máme nejhorší ovzduší v republice. Libí se mi myšlenka o vašich dětech až
dospějí. Pak přiběhne váš vnouček a zvolá : „Tati, co to je ta rakovina co ji mám?“. A
synova odpověď bude:„Jo, to víš, to jednou děda nedostal dotaci …“
David Lange, hasiči Ludgeřovice
Poznámka autora: použity zdroje HZS MSK
Vážení spoluobčané
Jistě jste si všimli, že se před kostelem sv. Mikuláše v Ludgeřovicích buduje nová
zpevňovací zeď. Tato stavba je zahájením celkové úpravy okolí našeho kostela a
hřbitova. Římskokatolická farnost obdržela na celou stavbu stavební povolení. Náš
chrám je stavba památkově chráněná, proto musíme respektovat požadavky
Památkového úřadu, takže musíme postupovat přísně v souladu se schváleným
projektem.
V první etapě úprav jde o zeď od brány u fary po místní hřbitov a očištění vstupního
schodiště. Celou akci zajišťuje Římskokatolická farnost Ludgeřovice.
Od Moravskoslezského kraje jsme získali dotaci ve výši 500.000,- Kč. Tuto dotaci
farnost dostala díky osobnímu úsilí pana Ing. Petra Baránka. Velmi si jeho práce
cením. Iniciativa Ing. Petra Baránka však neskončila na kraji. Jednáním
s představiteli obce a obecním zastupitelstvem získal finanční pomoc obce
Ludgeřovice ve výši 700.000,- Kč. Zbývající část budeme financovat se sbírek
věřících a sponzorských darů podnikatelů. Také jednáme s obcemi Markvartovice a
Ostrava – Petřkovice o možnosti finanční podpory.
Na základě jednání Ing. Baránka s naším panem starostou obec Ludgeřovice
zařadila do plánu investičních akcí na rok 2007 opravu chodníku před vstupem do
kostela včetně výměny obrubníku – chodník je v majetku obce Ludgeřovice.
Zároveň provede Římskokatolická farnost při této akci ohraničení přístupové cesty
obrubníky od ulice Markvatovická k budově fary.
Celou stavbu v řádném výběrovém řízení vyhrála firma Provádění staveb Milan
Vjačka Ludgeřovice.
Chci také touto cestou poděkovat panu Ing. Erichu Havlíkovi, který nám bezplatně
zajišťuje stavební dozor nad celou stavbou.
Stavba pokračuje bez problémů a v souladu s dokumentací. O tom svědčí kontroly
Stavebního úřadu Ludgeřovice, Památkového úřadu, Krajského úřadu a Stavebního
odboru Biskupství ostravsko – opavského. Práce mají být dokončeny do konce října
2007.
Ještě jednou děkuji všem, kteří mi v této náročné práci pomáhají.
Upřímné Pán Bůh zaplať!
P. Jan Kučera, farář

Vítání dětí - říjen 2007
V sobotu 6.října 2007 jsme slavnostně uvítali v obřadní síni Obecního úřadu v
Ludgeřovicích naše nové občánky, kteří se narodili od dubna letošního roku a kteří
měli v době narození trvalý pobyt v Ludgeřovicích a jejich trvalý pobyt dosud trvá. Od
posledního vítání, které se konalo 12.května 2007 jsme pozvali celkem21 dětí, z toho
13 chlapců a 8 dívek. Rodiče dávali svým dětem tato jména : Tomáš 2x, Lukáš 2x,
Daniel, Kevin, Jan, Richard, Jiří, Michal,Marek, Vojtěch a Patrik. Děvčátkům pak dali
jména : Barbora, Natálie, Kateřina, Daniela, Katarína, Adriana, Ema, a Nela.
Toto slavnostní vítání se uskutečnilo ve 13.30 hod. a ve 14.30 hod. Na úvod
přednesly děti z naší ZŠ pásmo básní a říkánek , které s nimi nastudovaly paní
učitelky Juráková a Svrčinová. Místostarostka obce a ředitelka ZŠ p.Mgr.Helena
Pipreková pronesla velmi působivý projev, který dojal všechny přítomné, rodičům
popřála hodné, zdravé a spokojené děti, připomněla jim jejich nezastupitelnou roli a
odpovědnost při výchově jejich dítěte. Vše proběhlo v příjemné atmosféře za
doprovodu houslí a varhan. Poté rodiče potvrdili svými podpisy do pamětní knihy
svou účast a převzetí finančního daru ve výši 2.000,- Kč a přijali blahopřání
Mgr. Piprekové a p.Bortlíkové zároveň s předáním kytičky a pamětního listu.
Kytičky nám jako sponzorský dar věnovala p. Monika Branková z Květinářství Flora v
Ludgeřovicích, za což jí patří poděkování.
Hana Kusynová
Významné životní jubileum oslavili tito naši občané :
v září
p. Marie Lampová
p. Emil Josefus

85 let
85 let

v říjnu
p. Erhard Nawrath
p. Jenovefa Porubová
p. Evald Konečný

93 let
85 let
80 let

v listopadu oslaví
p. Lucie Výstrková
p. Valter Návrat
p. Jan Hahn
p. Josef Klapec
p. Lucie Kramná
p.Bernard Janoš
p.Vlasta Kaňová

85 let
80 let
80 let
80 let
94 let
80 let
80 let

Klub seniorů - Jubilanti
V sobotu 13.října se sešli členové Klubu seniorů v Ludgeřovicích u příležitosti
„Jubilantů“ a oslavili narozeniny všech členů, kteří měli kulaté nebo půlkulaté
narozeniny. Jubilantům blahopřáli a dárky předávali p.Edeltruda Tomečková,
p.Annemarie Fitzková a p.Erich Fitzek. Kulaté narozeniny oslavilo 31 členů KD, z
toho 15 mužů a 16 žen. Všichni oslavenci si zatančili sólo, dokonce i p.Hildegarda
Janáčková , která je upoutána na vozíček se svým manželem p. Zdeňkem
Janáčkem, kolem nichž udělali ostatní členové kruh.
Poté následovala volná zábava s tancem. Celá akce proběhla jako již tradičně ve
velmi příjemné a uvolněné atmosféře, celá akce končila až v pozdních večerních
hodinách. Je vidět, že naši senioři se umí velice dobře pobavit.
Hana Kusynová
Cyklus významní sportovci Ludgeřovice:
Jistě je velmi zajímavé, že se dovídám z bohumínských městských novin z roku
2005, kdo byl Osobností roku 2004 Bohumína v oblasti sportu, kultury a zájmové
činnosti.
Z třiceti dvou adeptů, kteří o tento titul bojovali, ten nejvyšší titul získal vzpěrač
Oldřich Tchurz. Začala jsem zjišťovat další podrobnosti, o kterých by se rozhodně
občané Ludgeřovic měli dozvědět. Proto jsem si pozvala pana Tchurze, aby mi něco
o sobě řekl.
Narodil se v roce 1972, je ženatý, má dva syny, které rovněž vede ke sportu. Ke
vzpírání ho přivedl jeho otec v roce 1984. Své úspěchy začal získávat v Bohumíně,
kde začal svou kariéru za TJ ŽD Bohumín. Po dvou letech přišly první úspěchy:
v kategorii jednotlivci: 1986 Mistrovství ČSSR žáků 4. místo, 1988 M ČSSR
mladší dorost 1. místo, 1992 M SR muži a junioři 2. místo, 1992 M ČSFR junioři 2.
místo, 1993, 1994, 1995, 2004 třetí, druhé a 2x třetí místo na mistrovství ČR, 2007
mistrovství světa Masters – Maďarsko 4. místo.
Kategorie družstva: M ČR v letech 1993,1994, 2004, 2005, 2006 vždy se jednalo o
třetí místa.
Nyní se spolu domlouváme na spolupráci školy a pana Tchurze o vytvoření kroužku,
případně klubu vzpírání.
Příští téma: Krasobruslení.
Mgr. Helena Pipreková
Beseda v knihovně
Naše pozvání do místní knihovny přijala dne 12. října 2007 spisovatelka paní Jana
Schlossarková, aby si s dětmi povyprávěla o starých časech, historii našeho kraje a
také, aby dětem přečetla úryvky ze svých knih, psaných většinou v hlučínském
nářečí.
Děti pozorně poslouchaly humorné historky, ale některá prajzská slova už musela
paní spisovatelka překládat. Například slovo „kreple“ už děti vůbec neznaly. To bylo
divení, když děti zjistily, že se jedná o koblihy.

Hodinka příjemného vyprávění uběhla velmi rychle a my se museli s paní
Schlossarkovou rozloučit. Na památku nám pan Ing. Adolf Vjačka udělal alespoň pár
pěkných fotografií.
Pokud si chcete zpříjemnit dlouhé podzimní večery, navštivte naši knihovnu a vyberte
si některou z humorných knih Jany Schlossarkové – například Co se stalo ... u peřa
povědalo, Smích a plač v jednom měchu, Jak jsem kupila, tak předávám, Po
hrbolatým chodniku. Její poslední dvě knihy, Co se u kafeja povědalo a Na lelka se
nesmi piskač, je možno zakoupit v hlučínském muzeu (na hlučínském zámku).
Možná pro někoho dobrý tip na vánoční dárek.
Jana Baránková

Na Vrablovci bylo rušno
Uběhlo půl roku, kdy se občané sešli na Vrablovci, aby shlédli „Divadelní
vystoupení“. Ohlas přítomných byl značný. Proto se uskutečnila další akce. Byl to
sychravý a deštivý den 24. říjen 2007. Klub seniorů na Vrablovci ve spolupráci
s Obecním úřadem v Ludgeřovicích uskutečnil další divadelní vystoupení členů
opavského Slezského divadla. Na programu byly nejkrásnější melodie a veselé
scénky ze světových i českých operet. Hráli a zpívali Z. Mervová, A. Plachká, A.
Sokolová. I. Melkus, K. Holeš, N. Slavkov a vedoucí skupiny pan K. Smolka. Aby se
tato velkolepá akce mohla uskutečnit, bylo třeba zapojit větší množství aktivních
členů. Kladné zajištění celé akce měla na starosti naše předsedkyně Markéta
Jurčková. Důležitým úkolem byl prodej vstupenek. Celkem se prodalo 150
vstupenek, které prodávalo 10 našich členů. Aby všichni účastníci měli zajištěné
místo, musely se v naší hospodě na Vrablovci upravit stoly a židle pro všechny
přítomné. Nástup pořadatelů byl před 17. hodinou, kdy už přicházeli první

návštěvníci. Rovněž přijela divadelní skupina, která připravila své jeviště, kulisy,
hudbu a reflektory. Postupně, jak přicházeli hosté, byli dojemně překvapeni
prostředím, které jsme připravili. Nastala 18. hodina, rozsvítily se reflektory a pan
Evald Jurček uvítal všechny přítomné, domácí i přespolní, jménem Klubu seniorů na
Vrablovci a Obecního úřadu v Ludgeřovicích. Pak se vyrojila zpoza opony skupina
účinkujících a zpěvem a hudbou začala plejáda jejich vystoupení. Střídaly se
kostýmy a pro obveselení nechyběly ani vtipy. Často jejich vystoupení bylo
odměňováno potleskem. Jistě se všichni vžili do atmosféry a vnímali v naprosté
tichosti celé jejich vystoupení. V závěru vystoupení za potlesku představil vedoucí
skupiny pan Smolka všechny účinkující. Při této příležitosti jsme všem předali pro
potěšení a uznání kytičku.
Všechno má svůj konec, a proto mi dovolte poznámku, že bez spolupráce našeho
Obecního úřadu v Ludgeřovicích v čele s jeho starostou Mgr. Danielem Havlíkem a
za finanční podpory se těžko dají realizovat takové rozsáhlé kulturní akce. Také mi
dovolte poděkovat všem členům klubu, kteří se přičinili o úspěch tohoto pěkného
vystoupení. Rovněž patří poděkování všem občanům za podporu a účast na této
akci. Zároveň se těšíme na další přízeň našeho Klubu seniorů na Vrablovci.
Za KD Evald Jurček
Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje:
Informace obecního úřadu o volném pracovním místě „referent státní správy a
samosprávy“,
Informace obecního úřadu o vypsání výběrového řízení na místo vedoucího úseku
správních činností,
Oznámení o konání slavné mše svaté ke 100 letům posvěcení kostela sv. Mikuláše,
Pozvánka na krmášovou zábavu,

Kontaktní údaje na bezplatnou právní poradnu,
Článek o zájezdu důchodců do Jeseníků,
Pozvánka na členskou schůzi ČČK Vrablovec,
Jízdní řád autobusů č. 68,
Informace Obce Ludgeřovice občanům o kontaktech a úředních hodinách obecního
úřadu a knihovny.
A. Vjačka

