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Co červenec končí,
srpen začíná.

   

pohled na Ludgeřovice z dronu
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Vážení spoluobčané,
hned v úvodu si dovolím ještě malé zastavení za červnovými kulturními událostmi v naší
obci. Stalo se totiž to, na co jsme všichni netrpělivě čekali – konečně jsme mohli alespoň
něco uspořádat! První akcí byl v našem kostele 5. června koncert v rámci Mezinárodního
hudebního festivalu Leoše Janáčka. Zde byla ještě patrná značná opatrnost všech zúčastněných návštěvníků, vystoupení skvělého francouzského varhaníka Thierry Escaiche a Janáčkova komorního orchestru v čele s uměleckým vedoucím Jakubem Černohorským si
vyslechlo přece jen méně účastníků, než na kolik jsme byli zvyklí na podobných koncertech
v letech minulých. Vše jsme si však vynahradili v sobotu 19. června na Dni obce Ludgeřovice. Krásné počasí a výborný program přilákaly skutečně obrovské davy natěšených návštěvníků, kteří si přišli užít první pořádné akce v tomto roce. A zjevně si užívali i vystupující,
vždyť moderátor Jiří Kubza i hlavní hvězda programu Leona Machálková přiznali, že je to
pro ně první letošní akce a děkovali nám, že jsme našli odvahu Den obce uspořádat, protože
celá řada podobných akcí plánovaných ještě na červen byla pořadateli pro jistotu zrušena
nebo odložena. Stejně tak reagovali i naši přátelé z partnerských měst slovenského Tisovce
a maďarského Putnoku, kteří rovněž přijali naše pozvání a se kterými jsme se konečně sešli
po více než roce a půl. Obrovské poděkování si zaslouží všichni, kteří celou akci připravili
a podíleli se na ní, troufám si říci, že byla totiž zvládnuta perfektně a profesionálně. Prostě
jsme dokázali, že Ludgeřovice zase žijí naplno!
Zajímavou diskuzi jsme vedli s několika rodiči ohledně letošního školního roku, distanční výuky a případné úvahy o eventuálním zkrácení prázdnin, například nahrazení tří týdnů
prázdnin běžnou výukou. Přiznám se, že jsem velmi rád, že tato úvaha byla zcela smetena ze
stolu a délka prázdnin zůstává zachována. Troufám si tvrdit, že v letošním roce dostali učitelé zabrat více než kdykoli jindy. Všichni by raději učili své žáky přímo ve třídách, učit přes
počítač je psychicky skutečně mnohem náročnější. Také my jsme měli všechny konference
a jednání online formou a osobně se přiznám, že raději jednám klidně tři hodiny napřímo
z očí do očí a osobně, než půl hodiny přes počítač. Mám pocit, že ti rodiče, kteří podobnou
variantu navrhovali, asi na své děti příliš nedohlíželi a nyní zjišťují, že jejich potomci dobu
distanční výuky spíše „proflákali“ a nyní teprve zjišťují velké mezery ve svých vědomostech.
Navíc zrovna u naší školy jsem si vysokou kvalitou distanční výuky opravdu jistý.
Závěrem mi dovolte popřát dětem, učitelům, rodičům i všem občanům klidné prázdniny
a pohodové prožití léta snad bez dalších omezení …
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce

Přátelská návštěva z družebních měst
z Maďarska a Slovenska
Po více jak roční přestávce způsobené koronavirem, naši obec opět navštívily delegace
z družebních měst z maďarského Putnoku a slovenského Tisovce. Hosté, kteří přijali pozvání na třídenní návštěvu, si v pátek 18. června v doprovodu vedení obce prohlédli rekonstruovanou budovu školky na ulici Hlučínské, základní školy a hasičské zbrojnice. Byli mile
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překvapeni, co vše se v Ludgeřovicích změnilo za dobu, kdy u nás nebyli. V sobotu 19. června se zúčastnili vítání dětí v budově Obecního úřadu a pak byla na řadě exkurze do okolí naší
obce a k Národnímu památníku II. světové války v Hrabyni. Odpoledne byli přítomni letní
slavnosti Den obce, kterou byli nadšeni. V neděli dopoledne se plni zážitků z návštěvy u nás
rozloučili a na oplátku pozvali delegaci naší obce k návštěvě svých měst.

maďarská delegace

slovenská delegace
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návštěva maďarské delegace v hasičské zbrojnici v Ludgeřovicích

obě delegace u památníku v Hrabyni

Ing. Alena Janošová
místostarostka obce
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J1CDE@9D5<CDF??235
Výtah z Usnesení ze 14. zasedání
Zastupitelstva obce Ludgeřovice
(dále ZO), konaného dne 9. 6. 2021 v sále Obecního domu v Ludgeřovicích
R5 ZO schválilo program 14. zasedání, který předložil starosta obce, a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
R5 ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 13, konaného dne 10. 3. 2021.
R5 ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce č. 12
a 13.
R5 ZO projednalo Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ludgeřovice
za rok 2020.
R5 ZO projednalo Závěrečný účet obce Ludgeřovice za rok 2020 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce Ludgeřovice za rok 2020, a to bez výhrad.
R5 ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Ludgeřovice, sestavenou ke dni 31. 12.
2020.
R5 ZO vzalo na vědomí informace ekonomky obce o rozpočtových opatřeních č. 3/2021,
4/2021, 5/2021, 6/2021 a 7/2021, schválených v souladu se zmocněním, uděleným radě
obce zastupitelstvem obce na 17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017.
R5 ZO rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2021, kterou se zrušuje
– Obecně závazná vyhláška č. 2/1995 o udržování čistoty na veřejných prostranstvích
v obci ze dne 23. 3. 1995,
– Obecně závazná vyhláška č. 10/1995 o stanovení zvláštních požadavků na druh používaných paliv pro malé zdroje znečišťování ovzduší v obci ze dne 19. 10. 1995,
– Obecně závazná vyhláška č. 2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání
se stavebním odpadem ze dne 5. 12. 2001,
– Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 o zabezpečení veřejného pořádku při provozování
hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb při pořádání veřejných
hudebních produkcí na území obce Ludgeřovice ze dne 11. 9. 2002,
– Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob ze dne 1. 3. 2006 a
– Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se vydává požární řád obce ze dne 16. 1.
2008.
R5 ZO vzalo na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za
rok 2020, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ 70951047 za rok 2020 a Zprávu o výsledku
kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020.
R5 ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska
za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2020 ze strany Moravskoslezského kraje a včetně
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Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2020.
ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření darovací smlouvy mezi XXX (dárce) a Obcí Ludgeřovice
(obdarovaná). Na základě této smlouvy obdarovaná nabývá od dárce do svého vlastnictví
pozemek parc. č. 1465, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 229 m 2 a pozemek
parc. č. 1467, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 380 m 2.
ZO zmocnilo starostu obce k podpisu darovací smlouvy dle bodu ZO 8.1 a) tohoto
usnesení.
ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření darovací smlouvy mezi XXX a Obcí Ludgeřovice (obdarovaná). Na základě této smlouvy obdarovaná nabývá od dárce do svého vlastnictví část
pozemku parc. č. 729/2 (zahrada) označenou dle geometrického plánu č. 03203-13/2020
ze dne 14. 4. 2020 jako parc. č. 729/8 o výměře 25 m 2.
ZO zmocnilo starostu k podpisu darovací smlouvy dle bodu ZO 8.2 a) tohoto usnesení.
ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o vzdání se práva a prominutí dluhu za nájem nemovitosti, vymezený v čl. I. Smlouvy o nájmu, uzavřené dne 4. 9. 2013 mezi Obcí Ludgeřovice (pronajímatel) a provozovatelem restaurace Obecní dům (nájemce), a to ve výši 50 % z celkové
výše nájemného za období od 19. 12. 2020 do 30. 5. 2021, které za uvedené období činí
267.239,– Kč. Pronajímateli se tedy za uvedené období promíjí dluh ve výši 133.620,– Kč
a dále pak i smluvní pokuta za nájemné, uhrazené po splatnosti nebo neuhrazené vůbec
k datu 9. 6. 2021 v celkové výši 21.305,– Kč.
ZO rozhodlo, ve shodě s TJ Ludgeřovice, z.s. a v souladu s ustanovením § 85 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o vzdání se práva a prominutí dluhu
za nájem nájemci nemovitosti, vymezené v čl. I. Smlouvy o nájmu a nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřené dne 30. 12. 2015 mezi Obcí Ludgeřovice a TJ Ludgeřovice
(pronajímatelé) a provozovatelem restaurace na hřišti TJ Ludgeřovice (nájemce), a to ve
výši 50 % z celkové výše nájemného za období od 19. 12. 2020 do 31. 12. 2020, které činí
9.313,– Kč. Pronajímateli se tedy za uvedené období promíjí dluh ve výši 4.657,– Kč.
ZO rozhodlo, ve shodě s TJ Ludgeřovice, z.s. a v souladu s ustanovením § 85 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o vzdání se práva a prominutí dluhu
za nájem nájemci nemovitosti, vymezené v čl. I. Smlouvy o nájmu a nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřené dne 30. 12. 2015 mezi Obcí Ludgeřovice a TJ Ludgeřovice
(pronajímatelé) a provozovatelem restaurace na hřišti TJ Ludgeřovice (nájemce), a to ve
výši 113.861,– Kč za období od 1. 1. 2021 do 30. 5. 2021.
ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 052021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 150.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 062021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
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ve výši 150.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční výpomoci). ZO zmocnilo
starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem návratné finanční výpomoci ve
znění návrhu, předloženého k projednání.
R5 ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 14. zasedání ZO Ludgeřovice.
VB.

;E<DEB1
Farmářské trhy
29. května se letos druhé „po covidové“ Farmářské trhy v naší obci nesly v již docela jiném
duchu než ty první dubnové. Bylo poznat zřetelné rozvolnění, jak co se týká počtu prodejců
a nabízeného sortimentu, tak zájmu občanů nejen z Ludgeřovic, ale i z okolních vesnic.
Občané si nakoupili masné výrobky, sýry, pečivo, frgály, zeleninu, sazenice, vyřezávané výrobky, kávu a pražené oříšky, svíčky a výrobky z mýdla, sirupy, marmelády a mnoho
dalších výrobků regionálních prodejců. Medař nabízel včelí produkty a měl připravenu pro
děti ukázku včelího života v úlu a také kvíz. Počasí přálo, a tak si všichni zúčastnění užili
příjemné dopoledne.

nakupující u prodejních stánků
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prodejní stánky

prodejní stánky

prodejní stánky
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Ing. Alena Janošová
foto Tomáš Kudeljnjak
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Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka –
Den slezských varhan
V sobotu 5. června se uskutečnil v našem kostele sv. Mikuláše koncert Den slezských
varhan v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. Kostel nebyl zcela
zaplněn, bylo přítomno asi 80 lidí. Byla to první akce po dlouhé době a jsme všichni
velmi rádi, že jsme mohli přivítat skvělého francouzského varhaníka Thierry Escaicha
na jeho jediném koncertu v ČR – právě u nás. Koncert jsme si náramně užili, varhany
v našem kostele jsou skutečný hudební skvost. Varhanám zdatně sekundoval Janáčkův
komorní orchestr. Byl to krásný kulturní zážitek a věřím, že jich bude následovat zase
nejméně tolik, co v předchozích letech, po tzv. „covidové“ vynucené pauze.

zahájení Dne slezských varhan v kostele sv. Mikuláše
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Janáčkův komorní orchestr

Thierry Escaich přijímá ovace
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Letní slavnost Den obce 2021
Po roční výluce způsobené koronavirem, ožila v sobotu 19. června louka u hřiště i hřiště samé
v poslední době nevídaným ruchem. Konala se zde již po osmé tradiční letní slavnost Den obce.
Realizační tým měl v květnu těžké dilema, zda se do přípravy slavnosti pustit. Mluvilo se
o rozvolňování přísných covidových opatření, ale nikdo si nebyl jist, jak to všechno dopadne.
Vždyť před rokem se akce měsíc před jejím konáním musela zastavit. Riskovat se ale vyplatilo,
odvolané kapely se znovu oslovovaly, pozvali se prodejci nejrůznějšího občerstvení a pouťového
zboží, přijely kolotoče a výsledek se dostavil.
Na úvod vystoupila místní kapela Jen Tak Band, která publikum, které netušilo, jak schopné
hudebníky v obci vlastně máme, nadchla. Poté byla slavnost oficiálně zahájena starostou a místostarostkou obce. Uvítány byly delegace z družebních měst Ludgeřovic – z Maďarska (Putnok)
a Slovenska (Tisovec).
Časový prostor před dalším hudebním vystoupením využily mažoretky Ballerisimo, které roztančily louku před stage a jejichž pestré kostýmy zářily ve slunečném odpoledni jako květy.
Kapela Pekař rozezvučila celý areál kolem 18. hodiny. Její příznivci a nejen oni, si toto vystoupení velmi užili.
Pak už všichni netrpělivě čekali na Leonu Machálkovou a její kapelu. Leona vstoupila na pódium po 20. hodině a nadšení, které vyvolala, nebralo konce. Mladí, i ti v letech, se vlnili, podupávali a tančili v rytmu známých i méně známých melodií.
Kdo si počkal na vystoupení skupiny Neo Chess Sunny Rock and Roll Band udělal dobře.
Známé rock & rollové skladby si užívali nejen milovníci tohoto žánru daleko přes půlnoc.
Také doprovodný program pro děti byl velmi pestrý. Zájemce vozil poník, skauti předvedli své
Teepee a boso chodeckou stezku, kolotoče nezahálely ani na chvíli. Malovalo se na obličej, házelo
šipkami a točilo se kolo štěstí.

kapela Jen Tak Band
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Během odpoledne se odehrálo také přátelské fotbalové utkání mezi TJ Ludgeřovice FC Hlučín.
V prostorách hřiště i na louce stálo nespočet stánků s jídlem a pitím. Největší úspěch sklízely
langoše a ryba do ruky. Velký zájem byl také o steaky a klobásy. Pivo se točilo o sto šest.
Návštěvníci této velmi vydařené akce byli hladoví nejen po jídle a pití, ale také hlavně po
setkáních se svými známými, po popovídání si navzájem a vůbec po kontaktech, které jim byly
dlouho odpírány.
Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se o zdárný průběh letní akce zasloužili a také všem
těm, kteří svou účastí přispěli k příjemné atmosféře krásného slunečného letního odpoledne. Tak
tedy opět na viděnou při příští letní slavnosti Den obce Ludgeřovice, a to v sobotu 25. 6. 2022.

mažoretky Ballerisimo

hry pro děti
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kapela Pekař

pouťové atrakce
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Leona Machálková

skupina Neo Chess Sunny Rock and Roll Band

Ing. Alena Janošová
foto P.K., Tomáš Kudeljnjak, Iva Návratová, Karin Wronová
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Bojujeme za dostupnější živou kulturu!
Vážení občané Ludgeřovic, troufám si říct, že uplynulo těžké období nás všech
a nyní jen doznívají jeho poslední tóny. Na ministerstvu kultury jsme dělali všechno proto, aby umělci, hudebníci, divadelníci, výtvarníci, spisovatelé, herci apod.,
zůstali u svého řemesla. Ano, doba nám hodně dala i vzala. Naučili jsme se vystupovat online, streamovat, hledat cesty, jak dostat kulturu i tam, kde to dříve nebylo
úplně možné – přímo do Vašich domovů. Během této doby jsme pomohli tisícům
lidem i organizacím díky podpůrným programům Covid-Kultura 3, kteří se už
nemohou dočkat živého vystupování. Upřímně mě překvapilo, kolik umělců skrývá
i Vaše obec – malíři, kapelníci, kouzelníci... a to zdaleka ne všichni si podali žádost
o poskytnutí podpory.
Dennodenně usilovně pracujeme a vyjednáváme s ministerstvem zdravotnictví
a hlavní hygieničkou ohledně zpřístupnění živé kultury co nejširšímu spektru občanů – bezpečně, avšak bez diskriminačních pravidel. Vypadá to, že nás čeká kulturně nabité léto, které doufám bude pokračovat bez větších omezujících opatření
už od začátku září.
Dovolte mi Vám touto cestou popřát léto Vašich snů. Pokud si najdete čas, určitě
navštivte hrady, zámky, výstavy, koncerty a další kulturní akce ve Vašem okolí,
neboť pandemie prokázala, že jste to právě Vy, kdo dotváří tu pravou kulturní atmosféru, která dodává elán a chuť tvořit všem umělcům.
Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury
jiri.vzientek@mkcr.cz

Kalendář akcí v Ludgeřovicích
3. 7. 2021

Hurá prázdniny (Pony ranč Vrablovec)

24. 7. 2021

Farmářské trhy (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)

31. 7. 2021

Moravský Show Pony Šampionát (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)

21. 8. 2021

Farmářské trhy (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)

28. 8. 2021

Country odpoledne (areál u Myslivecké chaty Ostříž)
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Zázraky země – výtvarná soutěž na naší škole
V měsíci dubnu a květnu 2021 proběhla na naší škole výtvarná soutěž, pod záštitou tematického přírodopisného celku „Dne země“. Hlavní problematikou letos nebyla ověřená
odpadková očista místa svého okolí, nýbrž seznámení se a obohacení dětí o informace, jak
je naše příroda zázračná a všemocná a co jsme např. ani netušili: že ryby mají žízeň, proč
je těžké nalézt čtyřlístek, která jídla se podobají lidským orgánům, proč je moře slané, jak
vznikají perly a jiné záhady.
Doprovodnou výtvarnou soutěží jsme se chtěli zamyslet nad tím, co je pro nás opravdovým zázrakem. Děti mohly malovat, kreslit, fotit, tvořit či upravovat. Paní učitelce Vrchovecké přišlo přes 150 neuvěřitelných a nádherných prací! Vybrali jsme 10 osobitých ztvárnění. Ale kdybychom mohli, oceníme všechny! Je krásné vidět, kolik talentovaných dětí je
okolo nás.
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Děkujeme všem zúčastněným, velice si Vaší práce ceníme a těšíme se na příští zázračné,
nejen výtvarné výtvory.
P. učitelky Mgr. Martina Hřivňacká, Mgr. Miroslava Poštulková a Mgr. Vendula Vrchovecká společně s vedením školy paní Mgr. Vlaďkou Liškovou a panem ředitelem Mgr.
Karlem Moricem.

S programem Erasmus + na pracovní stáži v Itálii
Buon giorno! Pozdrav, který naši vybraní učitelé slýchávali v prvním červnovém týdnu
během jejich pracovní stáže v malebném městečku Lagonegro na jihu Itálie. V rámci této
návštěvy strávili inspirativní čas v místní základní škole Istituto Comprensivo di Lagone20
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gro. Tato škola dosáhla ve srovnávacích testech na národní úroveň vzdělávacích výsledků.
Naši pedagogové se účastnili vyučovacích hodin, prohlédli si prostory a vybavení školy.
Plodnou diskuzí s místními učiteli srovnávali a hodnotili vzdělávací systémy obou zemí.
Společný zájem objevili především v oblasti moderních technologií, kterými zdejší škola
rovněž disponuje.
Během účasti ve výuce byla tamějším studentům a učitelům představena také ludgeřovická škola. S entuziasmem byl přijat soutěžní kvíz, který byl zaměřen na znalosti o naší
zemi. Žáky rovněž potěšily malé odměny – upomínkové předměty s logem školy a klíčenky
speciálně vyrobené v italských barvách na nové školní 3D tiskárně.
Přestože v průběhu návštěvy národní italský fotbalový tým porazil ten český, tak se našim
učitelům podařilo sportovní skóre srovnat vítězstvím v připraveném turnaji v badmintonu.
Tohoto sportovního klání se zúčastnili nejen učitelé, ale také žáci. Vítězný pohár doputoval
do ředitelny naší školy.
Naši italští hostitelé připravili také odpolední program s výlety do úchvatného okolí.
Krajina jihu Itálie je plná impozantních hor sopečného původu, průzračného moře a divokých serpentin. Tak mohli naši učitelé s úžasem obdivovat krásy města Matera, jehož
historické jádro je zapsáno v dědictví Unesco, sochu Ježíše Krista tyčící se nad městečkem
Maratea nebo bohatou flóru, jež hrála všemi barvami.
Celá pracovní stáž byla hodnocena veskrze pozitivně a ludgeřovická škola se již těší, že
se stane pro naše italské partnery rovněž místem plným inspirace, obohacujících zkušeností
a přátelské pohostinnosti.

návštěva školy v městečku Rivello
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účastníci turnaje v badmintonu

učitelé s vítězným pohárem
22

7 / 2021

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

kvíz o České republice pro italské studenty

Mgr. Karel Moric, Mgr. Lucie Fojtíková,
Mgr. Miroslava Bartusková, Mgr. Milena Svrčinová

Nástavba hlavní budovy ZŠ
Stav k 25. květnu 2021

Nástavba na hlavní budově ZŠ se skutečně mílovými kroky blíží ke svému závěru, od 1. září 2021 zde již bude probíhat standardní výuka. Je nainstalován a zprovozněn výtah, dláždí se podlahy, dokončují stropní podhledy. Fasáda je kompletně
nová, moderní, laděná do šedé v kombinaci se žlutou.
Ještě je potřeba vymalovat, natřít kovové plochy zábradlí, všechno umýt a nastěhovat nábytek – to je náplň práce na prázdniny, kdy stavební firma bude pracovat ze
všech sil, aby se dílo podařilo. Úspěšně pokračují také práce na stavbě nafukovací
haly a odborných učeben technického vyučování.
Držíme palce nejen jim, ale také dalším pracovníkům školy, kteří budou přes
prázdniny dopilovávat všechny detaily, abychom mohli 31. srpna slavnostně otevřít.
Velmi se těšíme.
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pohled na novou fasádu hlavní budovy – květen 2021

dláždění chodeb, stropy a stěny před výmalbou – květen 2021
24
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stavba nové nafukovací haly – květen 2021

P.K.

Církevní mateřská škola – co se u nás událo v červnu 2021
1. června jsme s dětmi oslavily Dětský den – den plný soutěží, radosti a úsměvů,
a také 1. den tzv. Barevného týdne.
Barevný týden:
1. – 2. červen – modrý den – děti Austrálie a Oceánie,
3. – 4. červen – žlutý den – děti Asie,
7. – 8. červen – zelenočerný den – děti Afriky,
9. – 10. červen – červený den – děti Severní a Jižní Ameriky,
11. červen – bílý den – děti Evropy.
Během dvou týdnů jsme putovali po celém světě. Všechny zážitky jsou zachyceny na fotografiích, které můžete zhlédnout na webových stránkách školky (https://
cms-ludgerovice37.webnode.cz/).
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Den dětí a první den Barevného týdne

červený den s dětmi Ameriky
26
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10. červen – závěr školního roku pro školáky
V jedné písničce se zpívá „Krásný vzpomínky mi zůstanou. Navždy mě budou hřát...“
I letos se tato písnička nesla školkou, protože čas neúprosně letí a s dětmi, které byly přijaty
do školy, bylo třeba se rozloučit. S dětmi, které odcházejí do školy, jsme se rozloučily v country stylu jako správní trampi s večerním opékáním u pravého táborového ohně.

loučení s předškoláky

loučení s předškoláky
27
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17. červen – truhlářské dílny
Pod vedením Martina a Filipa si děti vyrobily medailony. Začaly řezáním, broušením, razítkováním a vybarvením medailonu. Mezi tím musely správně namontovat šroubky a vruty.
Na závěr to bylo nejzajímavější – vrtání dírek opravdovou vrtačkou.
Tyto dílny jsme absolvovali díky podpoře skupiny MAP II.

řezání pilkou

V pondělí 21. června se uskutečnilo setkání se včelami. Toto zajímavé dopoledne měli na
starosti pracovníci hlučínského muzea.
I poslední dny školního roku jsou plné zajímavých aktivit, ale teď se už připravujeme na
prázdniny. Všem dětem a rodičům děkujeme za společný krásný školní rok a přejeme prázdniny plné radosti a pohody.

za kolektiv Církevní MŠ
S. Luiza Kowalcze – ředitelka
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Počátek léta u hasičů
Také letos se kluci snažili tradice udržet, májka opět stála…
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o zápasu s velkou vodou. Posléze se však situace uklidnila
a do týdne se potok vrátil na svou obvyklou hodnotu.
Vše se umylo, očistilo. Během května jste u kostela
mohli vidět také májku. Dobré bylo, že vydržela po
celý průběh měsíce. Májka byla symbolem, že i mladí
chtějí dál udržovat tradice a ukazovat je další generaci. Zároveň v dobách různých zákazů a opatření byla
májka symbolem, že alespoň něco je ještě jako dřív.
Během měsíce se také začalo postupně více rozvolňovat. Měli jsme tak tradiční výcvik s hadicemi a školení, jak má být. Praxe je pro nás nenahraditelná.
Milou povinností byly také hokejové pohotovosti. Zápasy českého týmu jsme si celkem užili, ať už
byl celkový výsledek jakýkoliv. Hlavně bylo zase po
čase možné sejít se v menším kolektivu i neformálně.
A užít si společné sledování a fandění.
Stejná situace pak nastala i u kácení májky. To
probíhalo v komorní atmosféře. Mezi hasiči se o kácení vědělo, veřejně jsme ji ale nedělali. Pouze opět

májka u kostela

domluva v rámci užšího kolektivu. Kácení májky ovšem pomohlo jednomu životu.
Ihned po ukončení kácení, při uklízení zázemí a použitého materiálu, dorazil na zbrojnici poplach. Jednotka tak přímo ze zbrojnice
vyjela k pomoci záchranné službě, která již
mířila do ul. Nad Vodárnou. Jednotka se tak,
jako obvykle, nesbíhala ze svých domovů,
ale osádka vyjela Transitem přímo z garáže.
Na místě jednotka dopomohla záchrance
s transportem pacienta do jejich vozu.
Zažíváme tedy klidnější období po tom
předchozím, náročném. Otázkou ale je,
co s sebou přinese léto v plném proudu.
David Lange

výjezd k transportu pacienta
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Skauti v červnu
Konečně je zase skautská činnost obnovena a my se můžeme scházet na pravidelných
schůzkách. Počasí nám zatím přálo, což se nám hodilo, protože program může probíhat jen
venku. Také jsme hned uspořádali výpravy: světlušky se vydaly do okolí na květinové putování, vlčata vyrazila motivovaná heslem „Dáme dnes, Ludgeřovický les?“. Skauti a skautky
objevovali Oderskou stezku. O jejich zážitcích napsala sestra Čtečka …
V pátek 11. června se setkali společně skautky a skauti na hlavním nádraží v Ostravě, aby se
mohli vydat vstříc dobrodružství s cílem objevit Oderské stezky. Během přestupu jsme se rozdělili
do tří týmů a každý tým si nakoupil vše potřebné pro vaření na následující den, zahráli jsme si hru
a pokračovali v cestě. Nastal čas zlaté hodinky a my se přemístili zase o kus dál, tentokrát po svých.
Řeka, přes kterou bylo třeba se přebrodit, a pár kilometrů nás dělilo od místa, kde jsme si chtěli

skauti při hře

vlčata v Ludgeřovickém lese

skauti při objevování Oderské stezky
30
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postavit stany a přečkat noc. Všechno se nakonec podařilo a pak nechybělo rozdělávání ohně a zpěv.
Po probuzení do nového dne, následovala příprava snídaně a s pomocí vázaček výroba improvizovaných běžek a nácvik koordinace celého týmu. Po „závodech“ jsme se vydali na cestu a přes všechny
zkratky jsme se dostali až ke skále Panny Marie a v přilehlé studánce jsme si naplnili naše zásoby
vody pro další putování. Procházeli jsme členitým terénem a během dalšího brodění nás na malý
okamžik zastihla průtrž mračen, zanedlouho se vyjasnilo a my mohli konečně odložit pláštěnky
a uvařit si prvotřídní oběd. Na řadu přišlo i otužování v řece, chvíle slunění a další prověřování
našich dovedností s vázačkou v jednotlivých týmech. Po úklidu, střídavé chůzi a brodění, kratších
i delších přestávkách jsme se konečně dostali po 21 km na vlakové nádraží a později domů zase
o několik zážitků bohatší.
Přejeme vám krásné léto plné dobrodružného objevování krásy přírody, krásy přátelství,
krásy laskavosti a ochoty k pomoci i krásy Boží.

světluška

světlušky na květinovém putování

Skauti Ludgeřovice

Výroční členská schůze zahrádkářského spolku
Konala se v hasičské zbrojnici 13. června a to v prvním možném termínu po uvolnění
„covidových“ restrikcí. Koronavirová epidemie už druhým rokem citelně omezila činnost
spolku, loni se například nemohly konat tradiční jarní burza výpěstků na moštárně, některé
výborové schůze, plánovaný zájezd a setkání členů. Letos se mohla konat první schůze výboru spolku až v červnu.
Spolek oslaví v roce 2022 60 let své činnosti, má v současnosti 61 členů. Na výroční členskou schůzi jich přišlo 38. Na začátku si připomněli dva dlouholeté aktivní členy, kteří během roku zemřeli a minutou ticha uctili jejich památku. Byli to Karel Bartusek. Znal dobře
odrůdy ovoce, choroby rostlin, způsoby jejich výživy a ochrany proti chorobám a škůdcům,
uměl perfektně roubovat. Erich Tchurz. Řadu let dělal hospodáře a údržbáře areálu moštárny.
31
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Ve zprávách o činnosti spolku v roce 2020 a o plánu činnosti na rok 2021 předseda Kamil
Bunček kromě jiného uvedl:
– Byla provedena celková oprava střechy moštárny s úplnou výměnou střešní krytiny. Peníze na materiál a pokrývačské práce spolek šetřil několik let.
– Spolková moštárna loni zpracovala přes 7 tun ovoce. Je to jeden z velmi dobrých výsledků
za poslední roky.
– Letos se neuskutečnil plánovaný jarní zahradnicky orientovaný zájezd.
– Připravena a vyhlášena je zajímavá fotografická soutěž o ceny pro všechny občany obce.
Ti mohou na zahradkari.ludgerovice@seznam.cz poslat fotografické snímky květinové
výzdoby na zahrádce, za okny, před domem. Nezávislá komise pak vybere ty nejkrásnější,
jejich majitelé budou odměněni. Blíže na www.zahradkari.cz/zo/ludgerovice/ nebo na
Facebooku: Zahrádkáři Ludgeřovice.
– Spolek nemá žádné dluhy také díky dotacím obce.
Byly dále předneseny a schváleny všechny předepsané zprávy o hospodaření spolku a o plánu na letošní rok.
Přítomné pak pozdravil starosta obce Daniel Havlík, ten je současně i členem spolku.
Pozdrav od spolku markvartovických zahrádkářů přednesla paní Jana Adámková, jejich
tajemnice.
V diskuzi pak přítomní probírali aktuální stav a problémy na svých zahradách.
Ludgeřovičtí zahrádkáři v minulých třech letech dost významně omladili a doplnili členskou základnu. Noví členové nahradili ty, kteří v minulých letech odešli do zahrádkářského
nebe. Byla to generace, která toho pro spolek vykonala opravdu hodně, ale zestárli, síly
ubývaly. Někteří ti noví, mnohem mladší, mají chuť a sílu. Zejména s jejich přičiněním byla
již rekonstruována elektrická přípojka, opravena střecha, připravuje se výměna oken a nátěr
venkovní strany budovy moštárny, mají i řadu dalších plánů.
Dá se říci – spolek je i po výměně generace členů v dobré kondici.

členové výboru spolku zahrádkářů se starostou obce
32
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Přednáška na Vrablovci
Přednáška na téma „Rekonvalescence po covid, jak se chránit a jak pro sebe něco udělat“
se konala 17. června ve Společenském domě na Vrablovci pouze pro omezený počet členů
klubu důchodců. Přednášel Ing. Karel Štenbauer – spolupracovník Biommedika Praha.
Celá přednáška byla o bylinkách, které si můžeme nasbírat sami v naší přírodě, jak je
používat, jak si připravit z těchto bylinek čaje na různé nemoci. Hovořil o postupech, jak si
vyrobit mazání na bolesti svalů a kloubů.
V diskuzi zodpověděl na všechny dotazy přítomných a bylo jich hodně. Přednáška byla
velice hodnotná a hodně zajímavá.

přednášející

Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec

Moravský Show Pony Šampionát v Ludgeřovicích
Letos poprvé jsme se odhodlali k pořádání jednoho z kol Moravského Show Pony Šampionátu, na kterém již 2 roky úspěšně reprezentujeme obec Ludgeřovice. Tímto Vás chceme
srdečně pozvat k návštěvě.
Na louce u hřiště TJ Ludgeřovice Vás čeká den plný krásných koní a šikovných dětí.
Připraveno bude pro vás bohaté občerstvení, skvělé zážitky z nevšední akce. V rámci výstavy
bude vyhlášena i cena starosty obce pro nekrásnějšího koně dne.
Srdečně zve kolektiv Pony ranče Vrablovec.
Lenka Muroňová
Pony ranč Vrablovec
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Noc kostelů 2021
I letos se náš kostel sv. Mikuláše otevřel v rámci akce Noc kostelů. Program byl
letos trošku jiný, z důvodu nařízení vlády, kdy se restrikce začaly teprve pozvolna
rozvolňovat.
Ve zpravodaji uvádím jen pár fotografií, ale na webových stránkách obce můžete
vidět fotky našeho kostela z nezvyklých úhlů z dronu a dále zajímavosti, které jste
mohli vidět – tašky ze střechy kostela, hodinový stroj, pracovní stůl prvního faráře
P. Aloise Bitty, a další artefakty, které se podařilo uchovat, a byly v rámci této akce
vystaveny.

muzeum s věcmi prvního faráře P. Aloise Bitty
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vitráž kostela

pohled na vnitřní prostory kostela od hlavního oltáře

P.K.
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9>6?B=1351?J>Õ=5>Ø
Jubilanti – červen 2021
Hildegarda Gavelčíková
Matylda Kristová
Vilém Klučka
Hildegarda Janetzková
Hildegarda Návratová
Lucie Laňková
Alois Ondruš
Arnošt Tač
Antonín Golla
František Harasim
Alexander Pukša
Günter Robenek
Edeltruda Robenková

93 let
92 let
91 let
91 let
91 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme!

35>Ø;9>J5B35
F<E475É?F93;r=J@B1F?41:9
Tisk černobílý formátu A5 – 500 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk barevný formátu A5 – 1000 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk černobílý formátu A6 – 250 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk barevný formátu A6 – 500 Kč (+ 21 % DPH)
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Zlatá svatba manželů Vodových
Slavnostní obřad se konal
5. června v obřadní síni Obecního úřadu v Ludgeřovicích.
Manželé Jarmila a Jiří Vodovi
si připomenuli den, ve který si
před 50lety řekli své ano a stali se manželi. Slavnostní projev
pronesl starosta obce Mgr. Daniel Havlík.
Společný život Jarmily a Jiřího se začal odvíjet díky společné partě v Havířově, kde se
seznámili a po nějakém čase se
do sebe zamilovali a 5. června
1971 se v Havířově vzali. Naro-

manželé Vodovi 5. 6. 1971

dil se jim syn a po něm dcera.
Mají 2 dospělá vnoučata. Havířov pak na více než 30 let vystřídala Ostrava. V roce 2006 si
v Ludgeřovicích koupili domek,
kde žijí. Zde se jim splnil i jejich
sen, kdy mají bydlení a zahradu
pohromadě na jednom místě,
na rozdíl od Ostravy, kde museli na zahradu kvůli zvířatům
denně jezdit na okraj Ostravy
autobusem. Ke koníčkům pana
Jiřího patří hudba, 23 let byl
kapelníkem skupiny Victoria.

manželé Vodovi 5. 6. 2021
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projev starosty obce

gratulace starosty obce manželům Vodovým
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Mezi jeho čtyřnohé kamarády patří pes (ovčák), se kterým chodí v Ludgeřovicích na cvičák. Paní Jarmila ráda vaří, peče. K jejím koníčkům patří četba
a návštěvy kina. O jejich manželské pohodě asi nejlépe vypovídá, že vlastně vše
dělají odjakživa společně. Ať je to práce na zahradě, péče o dům, či společné
pobyty v termálních lázních v Maďarsku.
Manželé si po proslovu starosty dali manželský slib, který stvrdili polibkem, symbolicky si vyměnili prsteny. Poté se podepsali do pamětní knihy obce
Ludgeřovice, přijali gratulace, pamětní list a dárky od obce.
VB., foto P.K.

Vítání občánků
Tradičně vítáme dvakrát ročně nové občánky, kteří se narodili během posledního roku, a kteří v době narození měli a stále mají trvalý pobyt v Ludgeřovicích. Z důvodu pandemie koronaviru obřad proběhl po více než roce a půl.
19. června v obřadní síni Obecního úřadu v Ludgeřovicích přivítal děti s rodiči starosta obce Mgr. Daniel Havlík.
Vítání proběhlo ve čtyřech etapách za dodržení platných hygienických opatření. Celkem jsme přivítali 32 dětí, 16 chlapců – Adama, Damiána, Daniela,
Davida, Jana, Jiřího, Matyáše, Maxmiliána, Mikuláše, Olivera, Patrika, Simona, Tobiase, Viktora, Víta a Vítka a 16 děvčat – Beatu, Elen, Elly, Idu, Justýnu,
Lauru (3x), Marii, Melanii, Nette, Ninu, Rozárii Annu, Rút, Sofii a Věru.
Po celou dobu zněla hudba houslí a kláves v podání studentek Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě. Po úvodním slovu starosty převzali rodiče pro své dítě
dar obce ve výši 2 000 Kč, podepsali se do pamětní knihy. Po gratulaci obdrželi
pamětní list, kytičku a keramický dárek.
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podpisy do pamětní knihy

gratulace starosty
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společné foto – 1. vítání

společné foto – 1. vítání
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společné foto – 2. vítání

společné foto – 2. vítání
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společné foto – 3. vítání

společné foto – 3. vítání

VB., foto P.K.
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Centrum duševního zdraví
Řada lidí se stále potýká s následky dlouhodobého omezení běžného života
v důsledku pandemie Covid-19 a chladného počasí, které trvá již od října minulého
roku. Včasná odborná pomoc a podpora má velký význam při překonávání psychických obtíží. Nebojte se o svých obtížích mluvit a využijte odborné pomoci.
Centrum duševního zdraví (CDZ) nabízí podporu a pomoc lidem se závažným
duševním onemocněním. Zaměřujeme se na psychotické poruchy a deprese. Náš
tým pracovníků CDZ vám může pomoct se zvládáním projevů psychických obtíží
v běžném životě i akutním řešením krizí souvisejících s psychickým stavem. Nabízíme konzultace v prostorách našeho centra i setkání v přirozeném prostředí člověka. Péče je individuální a plně respektuje potřeby klienta. Součástí našeho týmu
je psychiatr, psycholog, psychiatrická sestra, sociální pracovník a peer konzultant.
Kontaktovat nás můžete v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. telefonicky na čísle
721 858 044 nebo v sídle naší organizace Olomoucká 74, přízemí. Na základě konzultace může být přijetí do péče nebo doporučení dalšího možného postupu řešení
dané situace. Naše služby jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Za tým pracovníků CDZ
PhDr. Zuzana Staňová

Svoz velkoobjemových
a nebezpečných odpadů
Sobota 24. 07. 2021
Na Návsi – u vrby

8:00 hod. – 11:00 hod.

Prostranství u rybníka č. 5 (pod Finskými domky)
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C@?BD
12. ročník závodu Ludgeřovická 15
Do zahájení běžeckého závodu Ludgeřovická 15 zbývají dva týdny, když k nám dorazí skvělá zpráva. Píše výrobce finišerských medailí. Má hotovo. Pro prvních 200 běžců
máme nachystané krásné medaile. Mají však jednu zásadní vadu. Vyryté datum 6. 3.
2021. Za týden totiž dorazí další zpráva. Ta od vlády ČR. Začíná tvrdý lockdown.
Nikdo neví, co bude. Jedno je jasné. Závod se ruší. Martin Popek s Lubošem Bardaševským ale závod padnout nenechají. Posunutý termín nás však mrzí dvojnásob, protože
počasí v daný březnový víkend bylo fakt luxusní. Platí zákon schválnosti, takže v květnu
bude určitě pršet…
Je 22. 5. 2021 a do startu hlavního závodu L15 zbývá pár minut. Očima brzdíme
deštivý mrak, který se posouvá nad Ludgeřovice. Neúspěsně. S pomyslým výstřelem ze
startovní pistole se mrak protrhává a začíná lít. Nevadí. Po dlouhé pauze se totiž konečně běží první větší závod s hromadným startem. Každý se těší, a tak nepřekvapí, že se
na startu všech kategorií sejde přes 260 závodníků.
Největší skupina běžců vybíhá přesně o desáté. Není nás málo. O pozice se tak bojuje
od samotného startu. Hlavně ti, kteří to tu znají. Na druhém kilometru nás totiž čeká
pár set metrů dlouhá terénní vložka. Při současném počasí to bude bahenní výzva. Většina z nás ji zatím zvládla s úsměvem. Ten zachytil na vstupu do Černého lesa fotograf
závodu Jakub Stryk.

závodníci v Černém lese
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Netrvá dlouho a jsem v lese na asfaltovém podkladu. Čas oklepat bahno a nabrat
trochu na rychlosti. Dokud to jde. Po chvíli začínám v protisměru potkávat první
rychlochodce. Kategorie nordic walking odstartovala o hodinu dříve. Vypadá to,
že o vítězích je rozhodnuto již zde. První se do cíle opravdu dostane Petr Cimprich
z Olomouce (1:42:20). Hned za ním potkávám první ženu. Gabriela Prchalová
z BK Ludgeřovice si udrží své první místo až do cíle (1:48:51). Mě však do cíle
zbývá ještě více než 11 kilometrů. Probíhám kolem Annina dvora a běžím k obrátce kus před Šilheřovicemi. Trať se začíná po chvíli zvedat. Těšil jsem se na tuto
část, která vede kolem pěchotních srubů. Do kopce mě to jde přece jen o něco více.
To platí alespoň pro okolní „bublinu“ stejně rychlých (pomalých) běžců. Pár jich
předběhnu, ale jeden se mě vytrvale drží jako klíště. Po dvou kilometrech následuje otočka a profil trati se mění. Z mé silné stránky se stane ta slabá. Lukáš mě se
slovem „díky“ předbíhá. Prý ať se teď pověsím za něj já. Na výzvu nereaguji. Nohy
tedy nereagují. Snaží se mě motivovat tím, že těch 200 m před námi je fakt pěkná
holka. Vidím stejně rozmazaně. Brýle jsem nechal kvůli dešti na startu. Posílám
ho tedy samotného s tím, že jestli to bude pravda, tak ať mávne. Sakra. Mávnul.
Nedá mi to a začnu zrychlovat. Trvá to asi kilometr, než náskok stáhnu. Nekecal.
V tuto chvíli jsem zhruba na desátém kilometru. Vítěz letošního závodu Marek
Causidis právě protíná cílovou pásku. Já se v tom dešti budu kochat o něco déle…
Rovinka směrem k Petřkovicím docela utíká pod nohama. Ve stoupání k závoře

běh závodníků v májovém dešti
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dokonce dobíhám i Lukáše. Chválím mu jeho vytříbený vkus a hned využívám
kopce k tomu, abych mu utekl. Přede mnou už není žádná další blondýnka, ale
kulhající Valda Schubert. Drží se rukou za stehno a vypadá nevesele. Litovat ho
budu až v hospodě. Včil to je další kus, který jsem předběhnul. A historie? Ta se
neptá. O kus dál dřepí v lese ještě větší favorit závodu. Mladý, a přesto již takřka
legendární Jiří P. z Hlučína. Citujme jeho prohlášení z cíle: „Kluci, mě se nechtělo
kakat. Mě se chtělo regulerně srát.“ Takže mám další skalp. Jak je to s tou historií
již víme. Asfalt za chvíli vyměním za lesní podklad. Fotograf v tuto chvíli fotí už
značně deštěm promoklé tváře.
Nastává okamžik pravdy. Bahenní sjezd do ulice Hluboká. Možnosti jsou v podstatě dvě. Zkusit to sjet jako na lyžích nebo se postupně/potupně spouštět dolů přes
ostružiny. Volím něco mezi. Po bahně zajíždím do ostružin. Dopadl jsem ještě
dobře. Méně úspěšní lyžaři se dali poznat podle bahenní šmouhy. Ta mnohdy vedla od achilovky až ke krčnímu obratli. Déšť se tak stal na poslední dva kilometry
vítaným společníkem. Chladil a pomohl umýt zabahněné tělo. Kousek před cílem
začnu ve vzduchu větřit libou vůni klobás z udírny na hřišti. To je ta správná inspirace do posledních metrů. Netrvá dlouho a už stojím ve frontě na jednu z nich.
Vítězem hlavního závodu se stal již zmíněný Marek Causidis (Salomon). Ten
navíc překonal traťový rekord z roku 2019 o celou jednu minutu (0:50:24). Druhý
skončil Aleš Miko z MK Seitl Ostrava (0:51:29) a třetí Nikola Ivanov z Bicykly.cz
(0:53:47). V ženách vybojovala na posledním kilometru své prvenství Magdaléna
Drastichová z MK Seitl Ostrava (1:03:02) před Hanou Legerskou z SSK Vítkovice
(1:03:31) a Markétou Kašnou z BK Ludgeřovice (1:04:36). Vítězové i „poražení“
byli také v kratším závodě na 3 km, v chodeckém závodě a v závodě se čtyřnohými
parťáky v rámci běhu Canicross. Výsledky a fotografie je možné najít na webových
stránkách klubu (www.bkludgerovice.cz).

nejlepší běžci
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Na závěr nezbývá než poděkovat. Těší nás podpora obce Ludgeřovice a Moravskoslezského kraje. Dobré jméno nám pomáhají vytvářet partneři závodu, kteří
poskytli věcné ceny do tomboly i výhercům (Kilpi, Hello bank, Mojekolo.cz, Pekařství Velička). Děkujeme také za zázemí na fotbalovém hřišti a za možnost parkování v Selském dvoře či v kominictví Kors. Tím nejdůležitějším však byla důvěra
Vás běžců a pomoc mnohých dobrovolníků. Každý svým dílem přispěl k úspěšné
akci. I zde totiž platí, že v jednotě je síla. Děkujeme a za rok zase.
David Bíbrlík
Běžecký klub Ludgeřovice

Český běh žen
Ve znamení aprílového počasí byl letošní 9. ročník Českého běhu žen. Na 1 242
dívek, slečen a dam se sjelo do rázovité Ostravy, aby opět poměřilo své síly na třech

zlatá a stříbrná děvčata
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Natálie Ester Kašná
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různých tratích a to 2,5 km, 5 km a 10 km. Prostor startu byl tradičně u Fóra Nová
Karolina a všechny tratě vedly přes Masarykovo náměstí a Husův sad, kde byla
otočka dvaapůlky. Pětka pokračovala do Komenského sadu a zpět ke Karolině. Desítkářky absolvovaly okruhy dva. Pro nejmenší prcky byl připraven tradiční rodinný
DM Běh v okolí Karoliny. Jako první přišly na řadu „Nordičky“, kde zvítězila Jarmila Šmiřáková (19:03), druhé místo obsadila Šárka Volná (19:26) a třetí skončila
Jitka Lednická (19:36). První běžeckou distanci a to 2,5 km vyhrála teprve osmiletá Natálka Ester Kašná BK Ludgeřovice (10:48), která tak sebrala loňské prvenství
druhé Martině Mazáčové Amazying Team (10:49) a třetí doběhla Michaela Anna
Milfajtová (10:50).
V pravé poledne odstartoval hlavní závod dne a to pětka, kde byla jasnou favoritkou Petra Pastorová MK Seitl Ostrava (19:01), která nedala soupeřkám šanci
a zvítězila. Stříbro ve svém novém osobáku brala Market Kašná BK Ludgeřovice
(19:44) a bronzová byla Lenka Quittová AKEZ Kopřivnice (20:18).
Na této trati probíhal i souboj týmů, kde obhájil loňské prvenství náš „A“ tým
BK Ludgeřovice / Hello Bank (Byrtusová, Kašná, Michopulu, Quittová). Druhé
místo bralo naše „B“ BK Ludgeřovice / Hello Bank (Kuchařová, Sobková, Sosnová, Volná). Třetí skončil tým Ostravské ženy!!! (Fialová, Klusová, Sládečková, Vojkovská). Za BKL nastoupilo ještě naše „C“ (Artimová, Bučková, Pěntková,
Prchalová) a bylo z toho pěkné 5. místo. Naše holky tak ukázaly, že jsou „celkem
slušný oddíl“.
Tečku za celým závodním odpolednem tak udělaly desítkářky, kde opět zvítězila
Petra Pastorová (39:04) a získala tak „Double“. Druhá skončila Petra Ševčíková
(39:52) a třetí Denisa Kozáková (41:19). Celým sportovním dnem provázelo komentátorské duo sporťák Michal Dusík a Kuba „Císař“ Kohák. Na medailistky ve
všech kategoriích čekaly hodnotné ceny a pro vítězky nádherné designové sošky
z ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity. Opět se tak naplnilo
heslo, že každá žena v Českém běhu žen je vítězkou a společně tvoří velkolepou
atmosféru!
Odkaz na kompletní výsledky:
https://results.onlinesystem.cz/…288
Michael Kašný
Běžecký klub Ludgeřovice
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OBECNÍ ÚŘAD LUDGEŘOVICE
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz
tel.: 595 052 578
ID datové schránky: n9bb3cx
Starosta obce:

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

553 876 010

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

553 876 022
553 876 011

Stavební úřad – vedoucí:
– referenti:

stavebni@ludgerovice.cz

553 876 015
553 876 016

Matrika:
Ohlašovna:

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:
Hřbitovnictví:

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

553 876 019
553 876 020
553 876 021

Životní prostředí – vedoucí:
– referent:

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

553 876 024

Knihovna:

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

Technické služby Ludgeřovice
– jednatel:

balgar@tsludgerovice.cz

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

– ekonom:

mikulasova@tsludgerovice.cz

Ludgeřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku,
vychází 1x měsíčně v nákladu 550 výtisků.
Vydává: Obec Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, PSČ 747 14 – IČ 00300390
Adresa redakce: Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, PSČ 747 14
Vedoucí redaktor: Vlasta Bortlíková, e-mail: matrika@ludgerovice.cz, tel.: 553 876 012
Místo vydávání: Ludgeřovice, den vydání: 28. 6. 2021, evidenční číslo MK ČR: E 12506
Graﬁcké zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky
Uzávěrka každého čísla: 20. den v měsíci.
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