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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás se mne ptají, proč hned po zasypání výkopů po kanalizaci nedochází také
k zaasfaltování výkopů, které jsou pouze zasypány kamenivem. Kamenivo se následně roznáší kolem a vznikají tak výmoly, které jsou navíc příčinou zvýšené prašnosti. V podstatě
na každém výrobním výboru tuto problematiku diskutujeme, požadujeme pravidelné zasypání výkopů a čištění komunikací, případně dle technologických možností i asfaltaci.
Pravdou je, že výkopy nelze asfaltovat okamžitě, neboť zásyp se hutní postupně a zejména
v místech hlubších výkopů stále mírně sesedá. Na některých místech navíc ještě dojde
letos nebo na jaře příštího roku po dohodě se zástupci SMVaK k výměně vodovodního
řadu. Přesto již u nejfrekventovanějších úseků došlo k částečné asfaltaci. Nyní intenzivně
dokončujeme výkopy na ulicích Hlučínská a Markvartovická, po kterých jezdí hromadná
doprava. U těch dojde letos k opravě výkopů a přibližně v září příštího roku by mělo dojít
k celkové plošné opravě obou komunikací, provedených Správou silnic Moravskoslezského kraje. Poměrně častým problémem je, že musíme částečně měnit trasu nebo překládat
chybně zakreslené vodovodní řady nebo plyn. Zákresy vedení, které nám předložili vodaři
a plynaři, mnohdy vůbec neodpovídají skutečnosti, proto občas dochází k přerušení práce
v určitém úseku, dokud není schváleno jiné řešení. V současné době takto řešíme velký
problém na křižovatce ulic Hlučínská a Lípová, kde je přímo v trase výkopu uloženo plynové potrubí, stejný problém s plynem i vodou řešíme na ulici Na Návsi od mostku pro pěší
až po ulici K Vršku. Chápu, že mnohým občanům takto komplikujeme výrazně možnost
dostat se ke svým domům, ale tyto potíže skutečně jsme schopni zjistit až při samotném
výkopu. Občas se i stává, že musíme hledat jiné řešení, případně částečnou změnu trasy. Je
pak o to smutnější, že se najdou v naší obci i jedinci, kteří se snaží na těchto komplikacích
osobně profitovat a snaží se pro sebe vyjednat různé finanční či jiné výhody bez ohledu na
své okolí. Přesto jsem optimista a nadále věřím, že se stavbu podaří zrealizovat ve lhůtě do
18 měsíců, jak je ve smlouvě s dodavatelem stavby a nikoli původně plánovaných 30 měsíců
dle projektantů.
Druhým problémem, který v obci vyvstal a nabírá stále větších rozměrů, je bydlení
nepřizpůsobivých obyvatel v ulici Nad Mlýnem. Zde došlo zjevně ze spekulativních důvodů
loni na podzim k odkupu jednoho rodinného domu, kde se vzápětí nastěhovali problémoví
občané. Situace graduje zejména v posledním měsíci, kdy se zde nastěhovala další výrazně
problémová rodina s devíti dětmi. Došlo k obrovskému nárůstu drobné kriminality. Přestože jsme opakovaně jednali s nájemníky přímo na místě, stav se nelepší. Aktuálně jsme
dohodnuti na zvýšené kontrolní činnosti s Policií ČR a využíváme i služeb soukromé bezpečnostní agentury. Nyní se snažíme jednat i s majitelem domu o dalším postupu, požadujeme vystěhování problémových nájemníků. Žádám proto všechny spoluobčany, kteří jsou
poškozeni i touto drobnou trestnou činností, aby okamžitě tyto podněty předávali Policii
ČR v Hlučíně na telefonní číslo 595 041 210. Potřebujeme mít tuto trestnou činnost řádně
dokumentovanou pro další možný postup.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Kultura
ČČK Vrablovec pořádá 14. září 2013

JEDNODENNÍ ZÁJEZD na Šumpersko
Cena pro členy 250 Kč, pro ostatní 350 Kč
Cena zahrnuje: dopravu, oběd, vstupné v rámci zájezdu a večeři
Předpokládaný odjezd z Vrablovce v 8 hod.
Informace u p. Tiché – tel. 737 820 615

V rámci Svatováclavského hudebního festivalu 2013 se uskuteční

9. října 2013 v 18 hod. v Chrámu sv. Mikuláše
v Ludgeřovicích koncert
Interpreti:
Petr Rajnoha – varhany
Marek Eben – recitace

Program:
Petr Eben / Jan Amos Komenský – Labyrint světa a ráj srdce
Svůj přístup k dílu vyjádřil Petr Eben těmito slovy: „Poutník, který prochází labyrintem
světa, nenachází v něm nic potěšujícího a obrací se k svému Bohu ve svém srdci. To, co mě však
na Komenského postoji nejvíce dojímá, je jeho neúnavná práce pro zlepšení tohoto světa. V tom
může být příkladem i pro naši současnost: zachovat si vlastní kritický pohled a odstup od tohoto
světa, ale všechny své síly věnovat na jeho zlepšení. Ve varhanních improvizacích cituji chorály
z Komenského Amsterodamského kancionálu, někdy se snažím modernějším způsobem vyjádřit
dramatické pasáže textu, jako například deformaci lidských tváří, svištění šípů nebo sklouzávání
z kola Štěstěny. Celá atmosféra textu není idylickou procházkou světem, ale hořkým, satirickým,
bizarním a někdy takřka apokalyptickým pohledem na svět – a takový je i charakter hudby.“

Vstupné: 200,– Kč obyčejné
120,– Kč zlevněné (senioři, studenti, ZTP)
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Zájmová sdružení
30 let cvičení na Vrablovci

Ženy na Vrablovci začaly hromadně cvičit
v roce 1983 a od té doby se ke cvičení scházejí každé pondělí v podvečer s výjimkou letních prázdnin. Navštívil jsem cvičitelku, paní
Hanu Arabášovou, abych se dozvěděl víc.
Paní Hanka pochází z Opavy, od tří let
žila v Ostravě–Zábřehu. V době studia na
střední ekonomické škole absolvovala cvičitelské kurzy. Po jejich absolvování v Ostravě
vedla cvičení základní rekreační tělesné výchovy pro zdraví dětí a žen a to až do roku
1982, kdy se s manželem přistěhovala na
Vrablovec. Členky vrabloveckého Červeného kříže se tehdy dozvěděly o jejích cvičitelských
zkušenostech a požádaly, aby je uplatnila i v novém bydlišti. První roky předcvičovaly s paní
Věrou Laňkovou, po ukončení její činnosti vede cvičení žen paní Hanka samostatně. Brzy se
utvořila asi pětadvacetičlenná skupina cvičenek, tehdy hodně mladých žen, z nichž některé
cvičí dodnes. Jako tělocvičnu používaly v prvních letech část místnosti v hospůdce U Lacha,
později uzavřený salonek v patře restaurace Na Vrablovci. Po úpravě bývalé hasičské zbrojnice na Vrablovci na obecní Společenský dům cvičí tam. V současnosti se na cvičení schází
12 žen, většímu počtu brání omezená velikost místnosti. Tuto skupinu zčásti vytvořily také
ženy, které se nově přistěhovaly na Vrablovec. Cvičení zpravidla trvá hodinu a půl.
První léta probíhala v trendu džezgymnastiky – kondiční gymnastiky prováděné při
hudbě. Následoval aerobik, náročný svým objemem a intenzitou, který rozvíjel kondici a vytrvalost. Přibývající roky zákonitě přinášely postupně se zvyšující potřebu pečovat o zdraví
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těla a pohodu duše jinými způsoby cvičení. Paní Hanka si soustavným sledováním moderních cvičitelských směrů doplňovala a stále doplňuje znalosti k tomu potřebných postupů
a technik a snaží se je uplatňovat. V dnešní době jde o cílené kondiční, posilovací, uvolňovací, balanční, dechové a rehabilitační cvičení prováděné buď vlastním tělem, nebo s pomocí
jednoduchých pomůcek jako jsou míče, šátky, židle. Každé cvičení je zaměřeno na celé tělo,
ale aktuálně bývají dle společné domluvy vloženy také cviky směrované intenzivně na určitou skupinu svalstva nebo určitou část těla, která vyžaduje větší péči.
Vrablovecké ženy v průběhu let utvořily stabilní skupinu. V této době nezůstávají však
jen u cvičení. Často se také scházejí k vycházkám, výletům a návštěvě kulturních a společenských akcí. V současnosti jsou všechny členkami Sdružení dobrovolných hasičů Vrablovec a aktivně se zúčastňují všech společenských akcí na Vrablovci.
Skutečnost, že cvičení má tak dlouhou tradici a dobrou úroveň, je dáno chutí vrabloveckých žen se každé pondělí s radostí sejít a postarat se o stav svého těla a věřte, je to znát.
Výsledky dlouhodobého cvičení a spokojenost žen jsou také pro cvičitelku tím hnacím motorem pro udržení a zvyšování kvality cvičení.
Příště se na cvičení vrabloveckých žen ve Společenském domě podíváme více.
AV.

Letošní žně a požáry

Víte, co mají společného Šilheřovice, Děhylov, Bělá, Hať, Píšť nebo třeba Raduň? Odpověď si
asi domyslíte po přečtení našeho dalšího hasičského článku.
Žně a vůbec léto samotné se na přelomu července a srpna ukázaly v pravém světle. Denně
jsme mohli na polích a cestách potkávat zemědělskou techniku. Ke sklizni také patří dobré
počasí. Tropické teploty na přelomu měsíců ovšem způsobily vyprahlost půdy a samotná
pole, lesy a louky se staly náchylné k sebemenšímu zapálení. Výjezdy k těmto událostem pak
na sebe nenechaly dlouho čekat. Už dopředu lze alespoň sdělit povzbudivou zprávu. Ludgeřovičtí hasiči sice zasahovali, a to často, ale nebylo to však naštěstí na území naší obce.

Vše odstartoval poplach 24. 7. 2013:

Vyhlášení poplachu: 15:19 hod.
Typ události: Požár lesa
Adresa události: Hať
Doba zásahu: 2:20 hod.
Zasahující jednotky: HZS MSK PS Hlučín, PS Ostrava-Přívoz, JSDH Hať, JSDH Darkovice, JSDH Šilheřovice, JSDH Ludgeřovice, JSDH Markvartovice, JSDH Vřesina, JSDH
Píšť, JSDH Bohuslavice, JSDH Hlučín.
Jednotka vyjela s cisternou k dané události v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události
doplňovala cisterna vodu. Po vyprázdnění odjela před zbrojnici JSDH Hať, kde provedla
doplnění z hydrantové sítě. Poté se vrátila na místo zásahu. Následně z místa zásahu přejela
jednotka k další nahlášené události - požáru. Zasažená plocha byla odhadem 35 arů.

Vyhlášení poplachu: 17:37 hod.
Typ události: Požár lesa
Adresa události: Hať, Karlovec
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Doba zásahu: 2:20 hod.
Zasahující jednotky: HZS MSK PS Hlučín, HZS MSK PS Ostrava-Přívoz, HZS MSK
PS Opava, JSDH Hlučín, JSDH Darkovice, JSDH Bohuslavice, JSDH Ludgeřovice,
JSDH Markvartovice, JSDH Vřesina, JSDH Píšť.

Přejezd jednotky k této události od jiné události dle rozhodnutí velitele zásahu. Zde
jednotka opět doplnila vodu ze své cisterny a odjela před čerpací stanoviště, které bylo zřízeno ve Vřesině na koupališti. Následně již z rozkazu velitele zásahu se jednotka vrátila na
základnu. Zasažená plocha byla odhadem 30 arů.

6. 8. 2013

Vyhlášení poplachu: 16:11 hod.
Typ události: Požár pole obilí
Adresa události: Hať
Doba zásahu: 1:30 hod.
Zasahující jednotky: HZS MSK PS Hlučín, HZS MSK PS Opava, JSDH Hať, JSDH
Darkovice, JSDH Šilheřovice, JSDH Ludgeřovice, JSDH Markvartovice, JSDH Vřesina,
OSP Krzyżanowice (Polsko), OSP Owsiszcze (Polsko), JSDH Hlučín.
Jednotka vyjela s cisternou k požáru do Hati. Po příjezdu tvořila zálohu na místě požáru
pole s obilím na česko-polské hranici a po dohodě s velitelem zásahu byla následně odeslána
zpět na základnu. Zasaženo bylo celkem 15 hektarů obilí a strniště (odhadem půl na půl).
Odhadovaná škoda je 320 tisíc korun. Jako příčina byla stanovena přítomnost cizího předmětu v kombajnu, od něhož zřejmě přeskočila na pole jiskra.
6
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7. 8. 2013

Vyhlášení poplachu: 16:29 hod.
Typ události: Požár pole obilí
Adresa události: Děhylov
Doba zásahu: 2:50 hod.
Zasahující jednotky: HZS MSK PS Hlučín, HZS MSK PS Ostrava-Poruba, JSDH Děhylov, JSDH Hlučín, JSDH Ludgeřovice, JSDH Bobrovníky, JSDH Darkovičky, JSDH
Dobroslavice, JSDH Krásné Pole, JSDH Martinov, JSDH Plesná, JSDH Pustkovec, HZS
MSK PS Opava, HZS MSK PS Ostrava-Zábřeh, JSDH Velká Polom.

Jednotka vyjela k požáru do Děhylova s CAS 32 a posléze i s DA 12 Transit. Po příjezdu
prováděla na místě požáru pole s obilím hasební zásah pomocí lafety a doplňovala cisterny
s lištami. Osádka DA Transit zřídila čerpací stanoviště u Poštovního rybníku (vedle řeky
Opavy) a po jeho zrušení byla odeslána zpět na základnu. Hasičům se podařilo zabránit
rozšíření ohně na rodinné domky na okraji Děhylova. Zasaženo tak bylo nakonec devět
hektarů obilí.

9. 8. 2013

Vyhlášení poplachu: 15:36 hod.
Typ události: Požár trávy
Adresa události: Šilheřovice, ul. Dolní
Doba zásahu: 0:30 hod.
Zasahující jednotky: HZS MSK PS Ostrava-Přívoz, JSDH Šilheřovice, JSDH Ludgeřovice, JSDH Markvartovice, OSP Chalupki (Polsko).
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Jednotka vyjela k požáru do Šilheřovic k hraničnímu přechodu s Polskem s CAS 32
a posléze i s DA 12 Transit. Po příjezdu na místě požáru trávy v příkopě již zasáhla jednotka
JSDH Šilheřovice, požár byl lokalizován, síly a prostředky stačily. Po dohodě s velitelem se
naše jednotka vrátila.
Jak lze z textu vyčíst, mnohdy se jednalo o mohutné požáry s výraznou škodou, které
doplnily ještě ty drobné. U většiny událostí se také vyhlašoval druhý i třetí stupeň poplachu.
Při takto suchém porostu se totiž situace měnila z minuty na minutu a požár nabíral na síle.
Jednotka také zasahovala v obcích, kam se normálně při běžných zásazích nedostaneme.
Ovšem vydatné sucho si takovéto povolání jednotek bohužel vyžádalo. Z našeho pohledu
však jde o obce, které máme z ruky, takže se po nás požadovala pouhá dodávka vody, hasily
jednotky místní.
Rovněž je třeba doplnit, že zde uvádíme požáry. Jednotka mimo ohňů také vyjela k technické pomoci – hmyz, spadlý strom, protlak kanalizace a dále se zorganizovalo školení –
záchrana osob z vody.
Odpověď z úvodu článku je tedy prostá. Stejně jako mnoho okolních jednotek jsme během letošních žní zasahovali nad míru. A obce uvedené jsou jen nepatrným výčtem míst,
kde všude hořela vyprahlá zem.
Ing. David Lange, dobrovolná jednotka hasičů
obce Ludgeřovice
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Další úspěch ludgeřovických hasičů – cyklistů

V sobotu 10. srpna 2013 se Pavlína Maráčková a Jiří Sedláček zúčastnili Mistrovství ČR Integrovaného
záchranného systému na horských
kolech v Lázních Bělohrad. Závod
se jel na trati 50 km v rámci Podkrkonošského maratónu. Tentokrát
se závody pro naše závodníky příliš
dobře nevyvíjely, dá se říci, že se jim
smůla doslova lepila na kola. Pavlína
v závodě vedla, ale měla na třicátém
kilometru defekt zadního kola. Po
výměně však nic nevzdala, pokračovala v závodě a v závěru zabojovala.
Stačila předjet ještě několik svých
soupeřek a skončila ve své kategorii
na pěkném 2. místě časem 2:41:14. Celkově i mezi muži dojela na 31. místě.
Také Jirkovi se nevyhnuly technické problémy, zlobilo ho řazení, čímž nemohl reagovat
na tempo soupeřů. Buď mohl jet příliš těžký převod nebo zase velmi lehký. Přesto také
závod dojel a v cíli ke svému překvapení zjistil, že svou kategorií nad 50 let vyhrál. Celkově
pak skončil na 11. místě.
Nezbývá, než před našimi reprezentanty smeknout za jejich nezdolnost a poblahopřát
k dalším skvělým úspěchům.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce

Z velké víkendové hasičské soutěže

V sobotu 17. srpna 2013 se za horkého slunečného dne konal na Menšíkové louce už
8. ročník soutěže o ludgeřovického železného hasiče. Soutěžilo 21 dvojic mužů a 3 dvojice
žen. Soutěžila i družstva z Polska a Slovenska. Muži soutěžili v těžké hasičské kombinéze,
v těžkých botách, s přilbou na hlavě, s tlustými rukavicemi a na zádech s dýchacím přístrojem. Na soutěžní trati absolvovali celkem 8 disciplín (tažení těžké pneumatiky na hasičských
hadicích, překonání stěny, vystoupání po vysokém lešení a vytažení barelů s 25 litry vody,
přenášení nosítek s figurínou, přenášení košů s hadicemi a hasicích přístrojů, bušení těžkým
kladivem, přesunutí těžké pneumatiky do cíle těžkými kladivy). Ženy plnily stejné úkoly
jen s drobnými úlevami na oblečení a v některých disciplínách. Soutěžící byli v cíli pořádně
vyčerpaní.
Vítězství a putovní pohár si nakonec vybojovala poprvé v historii soutěže domácí dvojice
Tomáš Schlossarek a Jan Knězů, kteří trať absolvovali v čase 3:07,35. V kategorii žen zvítězila dvojice z SDH Strahovice Karin Bočková a Radka Malchárková. Poháry nejlepším
předávali Senátor parlamentu ČR MUDr. Petr Guziana a starosta ludgeřovických hasičů
Josef Pudich.
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V neděli 18. srpna 2013 se na Menšíkové louce konala obdobná soutěž mladých hasičů
– jednotlivců. Soutěžících bylo celkem 50 ve 4 kategoriích (žáci, dorostenci, děvčata, chlapci). Plnili podobné úkoly jako dospělí jen s určitými ulehčeními v oblečení a disciplínách
a s vynecháním lezení na lešení.
Soutěže byly už tradičně perfektně připravené a organizované. Ludgeřovickým hasičům
patří za ně velké uznání.
AV.

Celkový přehled výsledků Firefighters Challenge 2013
Poř.

MUŽI

SDH / JSDH / HZS

1

Jan Knězů, Tomáš Schlossarek

JSDH Ludgeřovice

3

Jiří Brož, Jan Koterec

SDH Darkovice

2

4

Ondřej Pracný, Zdeněk Havrlant

JSDH Pustá Polom

Miroslav Balada, Tomáš Goldenstein

5

Michael Plaček, Marek Puška

6

Ondřej Fabián, Stanislav Fabík

7

Petr Boček, Robert Malchárek

JSDH Bobrovníky

HZSP Letiště Ostrava
/HZSP Třinecké železárny
SDH Petřvald/SDH
Větřkovice
JSDH Strahovice

10

Čas
3:07,35
3:07,56
3:09,76

3:11,88
3:14,18
3:19,70
3:24,46

9 / 2013

Poř.
8

9
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MUŽI

SDH / JSDH / HZS

Roman Jaroš, Radoslav Jaroš

JSDH Ludgeřovice

3:40,84

Kamil Znamec, Lukáš Klváček

SDH Stonava

3:46,06

SDH Darkovice

4:07,50

Zdeněk Janoš, Miroslav Svoboda

JSDH Hať

Čas
3:44,35

11

Adam Ryš, David Zajíček

JSDH Bohuslavice

13

Stanislav Čotek, Lukáš Malík

SDH Halenkov

4:27,28

15

Ivan Bednařík, Dominik Kaňa

JSDH Ludgeřovice

4:32,45

JSDH Heřmanice

5:31,85

12

14

16

17

18

19

20
21

Poř.
1
2
3

Marek Harviš, Václav Koterec
Lukáš Tarageľ, Boris Števček

DHZ Liptovská Kokava (SK)

Martin Mudroň, Juraj Mudroň

DHZ Liptovská Kokava (SK)

Michal Morav, Jan Kocich

Darius Malolepszy, Sebastian Musiol

OSP Turzyczka (PL)

Vojtěch Navrátil, Ondřej Šrámek

SDH Ludgeřovice

Filip Čichon, Tomáš Rotter

JSDH Heřmanice

Václav Tyleček,Jan Chudik

HZS Ostrava

ŽENY

SDH / JSDH / HZS

Karin Bočková, Radka Malchárková
Ivana Minaříková, Jana Beinhauerová
Hana Plátková, Jana Cyrusová

SDH Strahovice
SDH Jančí
SDH Bobrovníky

3:47,86

4:31,13

5:10,38
6:19,32

6:27,23
7:47,26

D-pneu
(spadlé koše)

Čas

3:40,47
3:49,82
3:52,91

Zajímavosti
Představujeme …

Jak jsem slíbil již v minulém čísle, i nyní představuji další z našich úspěšných reprezentantek. Tentokrát se nám formou životopisu představí úspěšná cyklistka. Zde tedy je:

Jmenuji se Pavlína Maráčková a narodila jsem se 3. února 1981 v Ostravě. Obec Ludgeřovice se stala „mou obcí“ teprve před třemi léty, ale věřím, že starší pamětníci se zlobit nebudou.
V průběhu základní školní docházky jsem se věnovala různým sportovním aktivitám, zkoušela
jsem volejbal, aerobik a horolezectví. Ani jedna z těchto aktivit mě však dlouhodobě neudržela
a proto jsem většinu času trávila na skautských výpravách a na naší slovenské chalupě. Ve třinácti
letech mě uchvátilo ploutvové plavání, které jsem později kombinovala ještě s tréninky a občasnými závody vodních záchranářů. Po studiu na gymnáziu Fr. Hajdy v Ostravě–Hrabůvce jsem
začala pracovat jako vodní záchranář a současně mě začalo uchvacovat horské kolo a jízda v terénu. Jezdila jsem čím dál víc, účastnila jsem se různých menších závodů a během krátké doby jsem
se oficiálně přihlásila do sportovního cyklistického klubu SK Šafrata Bohumín, kde jsem byla
přibližně 1,5 roku. Po této době jsem se rozhodla k přestupu do SK Jiří team Ostrava a začala
jsem systematicky trénovat a závodit pod vedením trenéra teamu – pana Jirky Sedláčka.
11
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Začátky byly pro mě kruté, chyběla mi hlavně technika jízdy v terénu. Toto se projevovalo především na
závodech, kde jsem v technických pasážích, prudších
sjezdech a jiných nástrahách přírody ztrácela cenné vteřiny či minuty na své soupeřky. Nechyběly ani pády různé
závažnosti a nejednou to skončilo nechtěnou návštěvou
nemocnice nebo následnou nemocenskou. V průběhu
dvou let jsem tento handicap však srovnala na únosnou
míru a začaly se dostavovat pěkné výsledky. Kromě horských kol a disciplíně cross-country (XC), což je závod
na předem jasně daném okruhu, který dle kategorie absolvuje závodník několikrát, jsem začala startovat také na
závodech v cyklokrosu.
Tréninky a závody jsem tedy kombinovala s pracovními povinnostmi a později s dálkovým studiem oboru
„Tělesná výchova a sport“ na FTK UP v Olomouci, které
jsem úspěšně dokončila. Záchranářství a vše, co s ním souvisí, mě však nepřestalo lákat, proto
jsem se rozhodla pro další studium. Vybrala jsem si obor „Diplomovaný zdravotnický záchranář“ na VOŠ zdravotnické v Brně, kde bych měla v roce 2014 ukončit – snad úspěšně, své
snažení a splnit si tak svůj sen, stát se záchranářem (pozn. pro zvědavé: v současné době jsem
čtvrtým rokem zaměstnancem městské policie v Ostravě).
A teď už zpátky ke kolu. Za své dosavadní závodní období jsem získala již 110 pohárů a 45
medailí. A čeho si cením nejvíce ve sportovním životě? Úspěchem je pro mě každé vítězství,
při kterém nechávám soupeřky za svými zády!
Kromě kola ráda běhám, lyžuji, plavu a trávím čas se svou dvouletou boxeří slečnou. Další
info můžete získat na www.jiriteam.cz.
Sportu zdar!

Mgr. Daniel Havlík, starosta obce

Čiperný jubilant pan Erhard Selzer

Ludgeřovický občan pan Erhard Selzer se koncem letošního
srpna dožil krásných 80 let. Přes jeho úctyhodný věk je stále
velmi činný a v dobré kondici. Řadu let ho můžeme bez ohledu
na roční období či počasí denně od hodně časného rána potkávat
na kole při rozvážce novin a reklamních letáků a to po celých
Ludgeřovicích od Markvartovic po Petřkovice, od Ludgeřovických rybníků po ulici K Vršku.
Je aktivním členem výboru ludgeřovické organizace zahrádkářů. Je také včelařem, málokdy chybí jako divák na hřišti TJ při
fotbalových utkáních. Nebojí se žádné fyzické práce, patří mezi
nejaktivnější brigádníky při údržbě areálu zahrádkářské moštárny. Je vždy dobře naladěn,
vždy usměvavý.
Přejeme panu Erhardovi, aby mu jeho elán a zdraví vydržely ještě mnoho let.
AV.
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60 let starý školní sešit

My, narození v roce 1939, si letos připomínáme kulatých 60 let od ukončení základní
školní docházky. Z té doby, kromě vysvědčení, už nikdo z nás toho moc nemá. Všechno
skončilo někde v odpadcích. Jeden sešit se přece jen našel. Je od Aničky Sládkové (provdané Paskudové) a je z náboženství ve školním roce 1952/53 (viz ukázky). Tehdy nás
náboženství učil kaplan František Zigal. Ten měl na nás vymyšlený rafinovaný způsob
„zainteresovanosti“ na pravidelném chození do kostela. Každé pondělí každý z nás na

začátku hodiny náboženství musel hlásit, zda byl v kostele na mši stručným „ano“ a pokud
byl i na svatém přijímání, tak hlásit „ano, ano“. Pan kaplan si naše hlášení značil ve svém
notesu. Po hlášení obešel lavice se sadou razítek s obrázky svatých, s kresbami kostelů
nebo s různými náboženskými symboly a do sešitu nám razítka otisknul. Kdo hlásil „ano“
dostal jedno malé razítko, kdo „ano, ano“ dostal razítko velké. Kdo nehlásil nic, čekalo
jej slovní, někdy i ruční napomenutí a žádné razítko nedostal. Byli jsme panem kaplanem
vyzváni, abychom si stránky sešitu s jeho razítky ještě doplnili a vylepšili pastelkami, což
jsme celkem rádi činili.
AV.

V novém kabátě

Díky letošním teplým a slunným dnům jsme se zaměřili na opravy nátěrů v různých
lokalitách a objektech naší obce. A tak studenti na letní brigádě a naši pracovníci z údržby
prováděli nátěry hřbitovního, charitního a obecního plotu, tribuny, zábran za brankami
a zábradlí na hřišti TJ, plakátovacích ploch a mnoha dalších. Mezi jinými napouštěli barvou také kříž u kostela svatého Mikuláše a u Boží muky nad obcí Ludgeřovice. Dříve než
se započalo s nátěrem, tak jsme sundali z kříže maketu Ježíše Krista. Zub času ji poškodil
natolik, že byly vidět pouze obrysy postavy. Napadlo mě, požádat pana Alfreda Bindače,
zda by postavu Krista zrenovoval a barevně upravil. Bez váhání souhlasil, a ačkoliv jsem mu
říkal, že nezáleží na čase, za čtrnáct dní postava svatého byla zpět na svém místě. Jménem
13
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obce chci poděkovat panu Alfredu Bindačovi za opravu siluety Ježíše. Pěším na procházce
nebo cyklistům přeji u Boží muky hezké chvilky oddychu.

Josef Balgar, údržba obce

Letošní žně se blíží ke konci

Nesklizených lánů rychle ubývá, probíhá podmítání strnišť. Letošní žně proběhly bez
jediného přerušení špatným počasím. Snímky z 9. srpna 2013.

AV.

Informace a oznámení
Jubilanti – srpen 2013
Alois Poruba 		
Helena Návratová		
Lucie Kramná		
Erhard Selzer		

91 let
85 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Vítání občánků
Vážení rodiče,

v sobotu 5. října 2013 se uskuteční vítání dětí.

Přihlásit se můžete, 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.
Uzávěrka přihlášek na podzimní vítání je v pátek 27. září 2013.

Lenka Jurečková, úsek správních činností

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VRABLOVEC
POŘÁDÁ

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
pod vedením špičkového lektora
– kurz vhodný pro dospělé –

Cena kurzu je 2800 Kč (40 vyučovacích hodin)

Kurz bude zahájen v průběhu září – začátkem října (dle přihlášených osob) od 18 hod.
ve Společenském domě na Vrablovci, den bude upřesněn.
Zájemci se mohou přihlásit: e-mailem cervenykrizvrablovec@seznam.cz.
Uzávěrka kurzu je 30. 09. 2013.
– kapacitně omezeno –

Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Ludgeřovice

Zahájení provozu moštárny

Oznamujeme všem občanům, že naše moštárna
v ulici U Statku zahájí letošní sezónní provoz od 7. září 2013.
Moštovat se bude vždy
v sobotu v době od 13 do 15 hodin,
podle potřeby i déle.
Srdečně zveme všechny zájemce.
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Kam s objemnými nepotřebnými elektrospotřebiči?

Naše obec nabízí občanům možnost zapojit se do procesu recyklace nepotřebných věcí,
papíru, plastů, skla, oděvů, malých elektrických spotřebičů, nářadí, baterií a monočlánků.
V řetězci těchto služeb donedávna scházel sběr velkých elektrických spotřebičů jako jsou
ledničky, pračky, mrazáky apod. Z tohoto důvodu obec zřídila sběrné místo v areálu pod
poštou na ulici Úzká. Občané Ludgeřovic zde mohou bezúplatně dovézt a odevzdat použité,
vadné nebo nepotřebné objemné elektrospotřebiče. Podmínkou však je, že tyto spotřebiče musí obsahovat kromě pláště alespoň jednu základní vnitřní součástku jako například
motor, kompresor nebo podobné. Úplně prázdné skříně nebude možné odevzdat, jelikož
firmy Asekol a Elektrowin, které zajišťují odvoz a recyklaci, spotřebiče bez výše zmíněných
komponentů nepřevezmou. Za odevzdané elektrospotřebiče obec získává od zmíněných firem bonusy, za které může pořídit další hmotné věci, které napomohou k udržení pořádku
a vzhledu naší obce.
Provozní doba pro převzetí nepotřebných velkých elektrospotřebičů je v areálu pod poštou každý pátek v době od 12 do 14 hodin.

Nová smuteční skříňka

Informujeme občany, že na budově kamenictví p. Miroslava Konetzného v ul. Markvartovické 1367/19 byla umístěna nová smuteční skříňka. Občané zde mohou vyvěšovat
smuteční parte a vzpomínky na své zesnulé.
Josef Balgar, údržba obce

Práce na výměně podlahy v Obecním domě pokračují
Snímky z 9. srpna 2013:

AV.
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Protlak pod tělesem silnice 56

Jedna stoka stavěné splaškové kanalizace v naší obci má křižovat silnici č. 56, čili „novou
Hlučínskou“, a to u Petřkovic těsně před místem, kde tuto silnici podtéká potůček z kaskády
ludgeřovických rybníků. Tato stoka bude odvádět splaškové vody ze všech domů v ulicích
U Rybníků, Průběžná, Višňová a z některých domů v ulicích Vrablovecká a Finské Domky.
V místě křižování stoky je silnice ve vysokém náspu v patě širokém 50 m. Provedení protlaku bylo zadáno firmě Michlovský – protlaky, a.s. ze Zlína. Stavba protlaku byla zahájena
v červenci a to výkopem hodně velké a hluboké pracovní jámy na jižní straně. U dna jámy
je hydraulicky protlačována ocelová roura o průměru 90 cm, postupně po pětimetrových
přivařovaných kusech. Zeminu z čela protlaku dělníci odkopávají nástroji upravenými pro

práci vleže v daných stísněných podmínkách a to sbíječkou upravenou na obsluhu jednou
rukou a malou lopatou. Odkopanou zeminu vytahují z roury na přizpůsobených vozících.
Denně protlak postoupí až 5 m. Práce ve stísněném prostoru roury navíc ještě omezovaném
nutnými přívody elektřiny pro osvětlení pracoviště a tlakového vzduchu pro sbíječku a dýchání je velmi náročná.
Ke dni 9. 8. 2013 bylo protlačování přibližně v polovině. Na druhé straně stavěného
protlaku se silnice dotýká ulice Hraniční. Zde je zatím pata tělesa silnice stavbou nedotčena.
O přibližném místě výstupu protlaku lze usuzovat jen podle místa výtoku uvedeného potůčku a podle konce provedeného odfrézování asfaltu ulice Hraniční.
Po dokončení protlaku bude do něj vsunuto potrubí kanalizační stoky.
AV.
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Sport
20. ročník Hexagonál ve vzpírání 2013

V sobotu 27. července 2013 proběhl v Novém
Hrozenkově u jezera Balaton už 20. ročník vzpěračského Hexagonálu 2013. Své zastoupení zde už tradičně má i Ludgeřovické vzpírání. Zúčastnili se žáci
Matěj Madlé a Ondřej Tchurz a v hlavní kategorii
mužů Oldřich Tchurz.
V soutěži žáků skončil Ondřej Tchurz výkony
54 kg v trhu a 61 kg v nadhozu na 4. místě a Matěj
Madlé výkony 30 kg v trhu a 40 kg v nadhozu na Oldřich Tchurz - 245 kg v mrtvém tahu
5. místě.
V hlavní kategori se představilo 13 mužů. Oldřich Tchurz skončil výkony 146 kg v nadhozu a 245 kg v mrtvém tahu na 6. místě a v kategorii masters nad 35 let s přehledem vyhrál.
Celkem se představilo za velmi nádherného slunečného počasí 45 vzpěračů a vzpěraček
z Česka a Slovenska.

Oldřich Tchurz

Inzerce
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Obecní úřad Ludgeřovice
800 101 087 – bezplatně

www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz		

tel.: 595 052 578, fax: 595 052 278
Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 8:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Starosta obce:

starosta@ludgerovice.cz

553 876 010

Místostarosta obce:

mistostarosta@ludgerovice.cz

728 249 860

Tajemník:

tajemnik@ludgerovice.cz

553 876 022

Stavební úřad – vedoucí:
– referenti:

starinsky@ludgerovice.cz
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

Odbor životního prostředí:
Údržba obce:

olsak@ludgerovice.cz
balgar@ludgerovice.cz

553 876 024
553 876 018

Knihovna:

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

Pokladna navíc:
Čtvrtek:
8:00 – 12:00

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

12:30 – 18:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00

Ludgeřovický zpravodaj – vydává Obec Ludgeřovice – IČ 300 390.
Vedoucí redaktor Vlasta Bortlíková (matrika@ludgerovice.cz). Vychází jednou za
měsíc, adresa redakce: Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, PSČ 747 14,
tel.: 595 052 578. Registrováno MK ČR E 12506.
Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky
Uzávěrka každého čísla je 20. dne v měsíci.

Cena 5,–

Tištěná verze zpravodaje dále obsahuje inzeráty a v příloze jízdní řády
autobusů
A. Vjačka

