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Svatý František zahání lidi do chýšek.
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Vážení spoluobčané,
září většinou bývá bohaté na různé kulturní a společenské akce. Nejinak tomu bylo
i letos. Po roční odmlce, způsobené pandemií COVID-19, jsme se opět mohli sejít

KRUMPLIFESZTIVÁL v Putnoku – zahájení

zástupci Putnoku, Tisovce a Ludgeřovic
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v rámci přeshraniční spolupráce zemí Visegrádské 4. Nejprve v červnu přijali pozvání na naši letní slavnost v Ludgeřovicích
zástupci ze Slovenska, z Tisovce a z Maďarska, z Putnoku. Ve dnech 10. – 12. září
2021 navštívila delegace Ludgeřovic pod
vedením naší zastupitelky a předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva obce
PhDr. Mgr. Daniely Grucmanové maďarský Putnok, kde probíhal tradiční Festival
brambor a oslavy s ním spojené.

slavnostní večeře – starosta Tamás Barnabás
a členky zastupitelstev Putnoku a Ludgeřovic

uctění památky Dr.Vladimíra Clementisa

Hned o týden později navštívila delegace Ludgeřovic, tentokrát pod mým vedením, také slovenský
Tisovec a jeho tradiční Dny města, tentokrát spojené i se vzpomínkou na tisoveckého rodáka Dr.
Vladimíra Clementisa. Srdečné přivítání, radost ze
shledání v obou městech názorně ukázaly, že přes
více než roční přerušení vinou coronaviru na našich
vztazích nic nezměnilo a spolupráce našich měst
a obcí určitě bude trvat i nadále.

slavnostní zasedání zastupitelstva města Tisovec
3

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

10 / 2021

zástupci Tisovce a Ludgeřovic

V září jsme také s našimi partnery z polského města Wodzisław Śląski dokončili projekt
Muzykon, „Muzyka ponad granicami – hudba přes hranice“, na který jsme získali dotaci
z Euroregionu Silesia. Jeho součástí byly dva koncerty v našem kostele sv. Mikuláše a dva koncerty ve wodzisławském kostele Nanebevzetí nejsvětější panny Marie. I tento projekt byl vý-

účastníci koncertu 29. srpna ve Wodzisławi
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příchod účinkujících za zpěvu v kostele sv. Mikuláše

razně ovlivněn pandemií koronaviru, neboť po prvním koncertě v Ludgeřovicích v loňském září
přišla omezení akcí, a tak byl projekt dokončen až letos. Ve dnech 29. srpna a 5. září proběhly
úspěšně dva koncerty v Polsku a cyklus byl ukončen v neděli 19. září posledním koncertem
v našem kostele, kde v rámci Svatováclavského hudebního festivalu i výše zmíněného projektu
vystoupil ukrajinský mužský pěvecký soubor ORPHEUS. A musím říci, že tohle byl skutečně
nádherný pěvecký zážitek! Již dlouho nikdo svým zpěvem nerozezvučel náš kostel tak, jako
právě tento soubor, který zazpíval pravoslavné liturgické zpěvy i ukrajinské národní písně. Plný
kostel spokojených, chvílemi až rozechvělých návštěvníků byl důkazem, že na toto vystoupení
budou všichni zúčastnění ještě hodně dlouho vzpomínat a dlouhotrvající potlesk ve stoje jen
podtrhl nádhernou atmosféru. Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli
a také těm občanům Ludgeřovic, kteří přijali naše pozvání a vydali se s námi na koncerty do
Wodzisławi. Při vyhodnocení projektu po ukončení posledního koncertu jsme se s našimi polskými partnery shodli, že zde je skutečně velký potenciál pro rozvoj naší další spolupráce.
Po několika měsících příprav jsme se konečně dočkali a v Ludgeřovicích máme
toužebně očekávané nové
výdejní místo společnosti
Alza. Alzabox je umístěn
na parkovišti mezi zdravotním střediskem a prodejnou
potravin COOP na ulici
Markvartovická. Vyšli jsme
tak vstříc přání spoluobčanů
a věřím, že nám všem bude
sloužit k naprosté spokojenosti a užitku.

alzaBox
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POZOR!!!
Od 1. září 2022 již nebude možno používat staré spalovací kotle na dřevo a uhlí
1. a 2. třídy. Tento zákaz se týká téměř všech starších kotlů na uhlí a dřevo s ručním
přikládáním. Ti, kteří ještě kotle nevyměnili a mají je jako jediný zdroj vytápění, se tak
vystavují velkému riziku, že skutečně od 1. září 2022 nebudou moci vytápět své nemovitosti! Stále je ještě možnost tento problém řešit pomocí tzv. kotlíkových dotací a půjček.
Pro bližší informaci volejte paní Evě Duciuc na telefonní číslo 731 617 807. Paní Eva
Duciuc úzce spolupracuje s obcí Ludgeřovice a je schopna vám poradit, případně žádosti
o dotace i vyřídit. Doporučuji nenechávat vše na poslední chvíli, neboť vyřízení podkladů k žádosti o dotaci i výměna kotle rozhodně není otázkou dnů…
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce

J1CDE@9D5<CDF??235
Z 15. zasedání zastupitelstva obce
8. září se v sále Obecního domu uskutečnilo 15. zasedání zastupitelstva obce Ludgeřovice. Přítomno bylo 11 zastupitelů z 19 a 3 občané. Mimo jiné se probíral velmi důležitý bod,
kterým byla změna č. 1 Územního plánu obce Ludgeřovice.

projednávání změny č. 1 Územního plánu obce Ludgeřovice

Text a foto P.K.
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Výtah z Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce
Ludgeřovice
(dále ZO), konaného dne 8. 9. 2021 ve společenském sále Obecního domu v Ludgeřovicích
R5 ZO schválilo program 15. 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. 14, konaného dne 10. 6. 2021.
R5 ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce č. 12 a 14.
R5 ZO vzalo na vědomí informace ekonomky obce o rozpočtových opatřeních
č. 8/2021, 9/2021, 10/2021 a 11/2021, schválených v souladu se zmocněním, uděleným radě obce zastupitelstvem obce na 17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017.
R5 ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č. 3088/9
– orná půda o výměře 25 225 m 2 za cenu 756 750,– Kč s prodávajícím – obchodní
společností XXX. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu kupní smlouvy ve znění
návrhu, předloženého k projednání.
R5 ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 072021 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 200.000,– 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 rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 082021 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 110.000,– 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 rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 092021 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.
R5 ZO rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 102021 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 200.000,– 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.
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R5 ZO zvolilo, v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích XXX přísedící u Okresního soudu v Opavě.
R5 ZO schválilo, po projednání, uzavření smlouvy o spolupráci na komunitním plánování a přípravě Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro
Hlučínsko-východ na období 2022 – 2025 a finanční příspěvek na tvorbu komunitního plánu a katalogu sociálních služeb ve výši 3,00 Kč za každého obyvatele obce.
R5 ZO schválilo změnu č. 1 Územního plánu obce Ludgeřovice ve znění návrhu, předloženého k projednání starostou obce Ludgeřovice.
R5 ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 15. zasedání ZO Ludgeřovice.

VB.

;E<DEB1
6. Farmářské trhy
18. září ráno se uskutečnily již 6. Farmářské trhy v letošním roce. Kromě standardních
osvědčených prodejců medu, masa, marmelád, jsme nyní nově přivítali prodejce drůbeže
a prodejce kávy. Počasí vydrželo a nepršelo a celé trhy nádherně provoněla vůně pražených
oříšků.

Tante, aj kury měli...

pražené oříšky nádherně provoněly celé trhy

ja, rychtyk – kvašaky byly vyborne J

Text a foto P.K.
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Bazárek dětského oblečení
18. září proběhla další akce připravená kulturní komisí při radě obce Ludgeřovice, bazárek dětského oblečení. Oblečení a dalších věcí pro děti bylo opravdu nepřeberné množství
a děti také mohly využít atrakci v podobě malování barvami na obličej.

bazárek dětského oblečení

malování na obličej

Text a foto P.K.

1. ročník kotlíkového gulášfestu
Zlatým hřebem sobotního dne byl 1. ročník kotlíkového gulášfestu pořádaného místními dobrovolnými hasiči. Od rána se na Menšíkové louce zakládaly ohně pod kotlíky, krájelo
maso, kořenilo, hnětlo, ochutnávalo, přidávalo trošku toho, trošku tamtoho, no prostě se
vařil guláš.
Ale jaké to byly guláše, přátelé, parádní! Kdo jste nebyli, udělali jste velkou chybu. Přihlásilo se celkem 7 týmů, a jelikož jsem měl tu čest být v porotě, ochutnal jsem všechny.
Řeknu vám, jeden lepší než druhý. Bylo velmi těžké vybrat vítěze, ale nakonec se naše čtyřčlenná porota shodla a vyhlásila 4 nejlepší guláše:
1. místo – Rajčata
2. místo – Popeláci
3. místo – Prajzáci
4. místo – Hasiči
Takto ocenila guláše porota. Ovšem paralelně probíhalo také hodnocení pomocí lístečků
do misek s čísly a lidé vyhlásili tyto nejlepší guláše:
1. místo – Pivní pátek
2. místo – Rajčata
3. místo – Hasiči
4. místo – Mokří banditi
Všem blahopřejeme a těšíme se na další ročníky.
Počasí přálo, nepršelo, dokonce se ukázalo i sluníčko. Lidí bylo hodně, byla to velmi
vydařená akce.
9
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ceny pro soutěžící

účastníci gulášfestu

porota

zábava pro děti – jízda na koních

prodej guláše

Text a foto P.K.

Svatováclavský hudební festival
19. září v kostele sv. Mikuláše vystoupil pravoslavný pěvecký sbor Orpheus z Ukrajiny. Byl to skutečně úžasný zážitek!
Osmičlenný ukrajinský mužský sbor se vrátil po krátké odmlce do České republiky, aby tak vyplnil prosby publika, jehož vřelého přijetí se v roce 2018 dočkal! Or10
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zahájení koncertu

pheus vystupující a cappella
získal celosvětové renomé
díky své neutuchající touze
propagovat ukrajinskou národní hudbu a také vznešené ortodoxní zpěvy. Základ
jejich interpretace stojí na
slovansky tradičním plném
témbru, jejich programy
se vyznačují i neotřelými
aranžmá a kombinacemi
hudebních stylů. Sbor disponuje extrémně hlubokým
mužským hlasem (bas profondo), který naplňuje ideál
provozu pravoslavných liturgických zpěvů, kdy jeho
specifický zvuk evokuje
hloubku a tajemnost Boží
podstaty.
Záštitu nad tímto koncertem převzal Mgr. Daniel
Havlík, starosta Ludgeřovic.

členové souboru a posluchači
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členové souboru

Text a foto P.K.

Kalendář akcí v Ludgeřovicích
Uskutečnění plánovaných akcí je závislé na aktuálně platných mimořádných opatřeních
vydaných ministerstvem zdravotnictví.
2. 10. 2021
3. 10. 2021
8. 10. 2021
9. 10. 2021
15. 10. 2021
16. 10. 2021
16. 10. 2021
16. 10. 2021
16. 10. 2021

Ludgeřovický šus – běžecký závod (Farská cesta)
Putování po kapličkách (sraz u hřiště TJ Ludgeřovice)
Volby do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny
Jubilanti Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
Farmářské trhy (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)
Bazárek – akce ČČK Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
Drakiáda – akce Klubu turistů Ludgeřovice (u chaty u 4. rybníku)
Vítání občánků (obřadní síň v budově Obecního úřadu Ludgeřovice)

6. 11. 2021 Den válečných veteránů (Menšíkové louka)
12. 11. 2021 Krmášová zábava Klubu důchodců Ludgeřovice
(sál Obecního domu)
13. 11. 2021 Ludgeřovická desítka – běžecký závod
(areál hřiště TJ Ludgeřovice)
23. 11. 2021 Ludgeřovický krmáš – akce Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
26. 11. 2021 Rozsvícení vánočního stromu na Vrablovci
(u Společenského domu na Vrablovci)
27. 11. 2021 Vánoční trhy (sál Obecního domu)
27. 11. 2021 Rozsvícení vánočního stromu (Menšíkové louka)
12

10 / 2021

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

13

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

10 / 2021

2<5ÏØDB8F5C@?<5x5>C;r=4?=
>1FB12<?F39
v sobotu 16. 10. 2021 od 10 hod.
Co se bude prodávat je naprosto libovolné (oblečení, nepotřebná technika,
hračky, knížky, cokoli funkčního, čeho máte doma přebytek
anebo již nepotřebujete), jste vítáni také, pokud sami něco vyrábíte či tvoříte.
Je nutné si zarezervovat stůl a zaplatit ČČK členský poplatek 150 Kč.
Prodejní místa jsou kapacitně omezena.
Kontakt pro rezervaci stolu: Zuzana Konečná, tel. 602 636 423.
Občerstvit se můžete čepovaným pivem a kofolou.
Tým ČČK Vrablovec
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Letní sportovně-vzdělávací kemp
Také letos proběhl na fotbalovém hřišti pro žáky naší
školy
sportovně-vzdělávací
kemp, který se již stává každoroční tradicí. Na zadním
fotbalovém hřišti vzniklo
opět stanové „městečko“, kde
byli všichni účastníci po dobu
pěti dnů ubytováni. Stejně
jako v loňském roce se kempu
zúčastnilo přes 30 žáků, kteří si užili sportovní tréninky,
táboráky s hraním na kytaru,
výlet na bazén, Pustevny, do
ZOO, na branný den a mnoho

účastníci kempu
16
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a mnoho dalšího. Počasí
nám letos vyšlo opravdu na jedničku a celkově jsme moc rádi, že byl
kemp opět velmi úspěšný.
Svědčí o tom také mnoho
poděkování z řad rodičů
i samotných dětí, což nás
samozřejmě velmi těší,
a moc za tyto reakce děkujeme! A také děkujeme
opravdu všem, kteří nám
pomáhali s organizací či
personálním zajištěním
celé pětidenní akce.

stanové městečko

Petr Stočes, Kamil Kolenko

Školní zahrada má nový skleník
Od srpna se naše škola může pochlubit zajímavým prvkem na školní zahradě – novým
skleníkem, který byl vybudován z projektu Bonagranty 2021. Jde o fantastický prvek, který
poslouží nejen žákům v oblasti bádání a experimentování, ale také umožní vypěstovat zdravé

žáci 9. B upravují okolí nového skleníku

žáci 9. B upravují vnitřek nového skleníku
17
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žákyně 9. B sadí bylinky

žák 9. B pečuje o výsadbu

a zároveň chutné produkty pro naši školní jídelnu. Ihned po instalaci se žáci v pracovních
činnostech zasloužili o přípravu skleníku a následné vysazení prvních sazenic zeleniny a bylinek. Děkujeme tímto p. Oldřichu Tchurzovi za získání grantu pro naši školu!
Mgr. Hana Halodová

Slavnostní pasování prvňáčků v ZŠ (hlavní budova)
Prvního školního dne, kdy děti
mohou zase normálně chodit do
školy, se nemohou dočkat snad
všichni rodiče, ale rozhodně hlavně
děti, zejména naši milí malí prvňáčci – a že jich bylo – letos jich nastoupilo do tří prvních tříd hned 58
(z toho 19 do Dolní školy).
Čekala na ně krásně vyzdobená
škola s velkým papírovým drakem,
dílem paní učitelky Vrchovecké
a hned ráno je přivítal svým projevem pan ředitel Karel Moric,
pan starosta Daniel Havlík, nový
pan farář Vít Zatloukal a předse-

krásný papírový drak – dílo paní učitelky Vrchovecké
18
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da SRPDŠ pan Pavel
Borek. Dodali všem
dětem kuráž do nového
školního roku a všichni vyjádřili své přání
o co nejdelší prezenční
vyučování bez přerušování lockdownem, testy
a dalšími vládními opatřeními.
O pasování prvňáčků
se v hlavní budově postarala parta pohádkových
postav v podání žáků
devátých tříd, pasovalo
ranní úvodní slovo k žákům ZŠ
se cool světelnými meči
a každý prvňáček dostal šerpu a bonbon. Děti se poté odebraly se svými třídními učitelkami
do tříd, samozřejmě doprovázeny svými rodiči, kteří – chtě, nechtě – budou nyní muset
svěřit své ratolesti do rukou našich výborných pedagogů.
Přejeme všem dětem, nejen prvňáčkům, aby vše zvládly na výbornou a užily si normální
školní rok 2021/2022.

děti se do školních lavic – do normální výuky –
velmi těšily

děti se do školních lavic – do normální výuky –
velmi těšily
19

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

10 / 2021

pasování prvňáčků v hlavní budově ZŠ

děti se do školních lavic – do normální výuky –
velmi těšily

pasování prvňáčků v hlavní budově ZŠ

Text a foto P.K.

Slavnostní pasování prvňáčků v ZŠ (Dolní škola)
Také v Dolní škole v Ludgeřovicích proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku
a pasování budoucích prvňáčků.
Dolní škola přivítala celkem 19 prvňáčků, kteří se už těšili, že usednou do školních lavic.

žáci 1. třídy

žáci 1. třídy

Mgr. Vladimíra Lišková
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Vida! Vida!
Koho že to přivítala brněnská
VIDA – zábavní vědecký park u brněnského výstaviště? No přece naše
žáky devátých ročníků! Nejprve pro
ně byla připravena zábavná science
show, ve které v konkurenci jiných
škol vyhrál znalostmi náš Michal
Kozub (9. B). Hned poté jsme se
nechali vést na další části připraveného programu – do pátrací akce ve
stopách Sherlocka Holmese. Tam
Sherlockův zápisník
bylo třeba zapojit logické uvažování, aby se pomocí správného spojování indicií a znalostí všichni dobrali až k zaslouženému
pokladu. Celodenní výlet v Brně jsme si náramně užili.

žáci 9. A a 9. B na exkurzi ve Vidě (Brno)

Mgr. Hana Halodová, Mgr. Jitka Šílová

21

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

10 / 2021

Slavnostní předávání certifikátů za Cambridge zkoušky
Přestože byl minulý školní rok poznamenaný distanční výukou, i tak jsme zvládli 17 žáků
3. až 6. ročníků připravit na Cambridge zkoušky. Poprvé v historii konání zkoušek si zkoušky z anglického jazyka vyzkoušela i žákyně 3. třídy, doposud nejmladší absolvent! Jsme rádi,
že jsme všechny tyto děti mohli za jejich poctivou přípravu a snahu ocenit mezinárodními
certifikáty, a to 15. září na Obecním úřadě v Ludgeřovicích.
Gratulujeme k úžasným výsledkům.

absolventi Cambridge zkoušek

Mgr. Jitka Šílová

Adaptační kurz prvních ročníků
16. září proběhl v nedalekém areálu Landek Park v Ostravě-Petřkovicích adaptační kurz prvních ročníků ZŠ a MŠ Ludgeřovice. Cílem kurzu bylo seznámit se nejen
se spolužáky ve třídě, ale i se spolužáky v ročníku. O bohatý program se postarala
společnost Z.A.D.E.K. Instruktoři s dětmi hráli nejen seznamovací a poznávací hry,
ale připravili i další týmové aktivity, jako např. lana, pavučiny, koberečky, foukačky,
vlaštovky. Děti si také mohly vyzkoušet lukostřelbu. V závěru celého aktivního dne si
děti samy vyzdobily foukacími fixy připravená trička. Závěru akce se zúčastnili také
rodiče, kteří přišli své děti podpořit.

22
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aktivity v průběhu adaptačního kurzu

Sběr papíru 2021/2022
Vážení rodiče,
ve dnech 5. a 6. října proběhne
v naší škole sběr starého papíru.
Sbíráme staré časopisy, letáky,
noviny, katalogy a knihy bez tvrdých vazeb. Novinkou pro letošní rok je místo konání této akce
– parkoviště v ulici Nádražní (za
firmou Malnat – malby).
Věříme, že se v tomto školním
roce vše vrátí do starých kolejí.
Těšíme se na Vaši spolupráci.

mapa

ZŠ a MŠ Ludgeřovice
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Akce v Církevní mateřské škole
Již od poloviny srpna se mohly děti dostavit na prázdninovou výuku v naší CMŠ.
Sestřičky si pro ně připravily hru na piráty – děti se převlékly do kostýmů a nakreslily
pirátskou mapu, která je zavedla za pokladem, musely soutěžit a na konci si vybojovaly klíč,
kterým odemkly poklad plný odměn. J

všechny děti našly klíč k pokladu

pirátská třída
24
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A pak už začal školní rok – starší děti třídy Sluníček čekal plavecký výcvik v bazénu v hotelu AD Landek, kde byly velmi šikovné a řada z nich jsou už velmi nadaní plavci.

plavání dětí třídy Sluníček

největší zábava – kuchtění jablečného dortu J

A jelikož po plavání vždy velmi vyhládne, upekly si děti báječný jablečný dort. J
Text a foto P.K.

C@?<;I
Letošní loučení s létem Klubu důchodců Ludgeřovice
Loučení s létem se konalo 27. srpna tradičně na moštárně ludgeřovického spolku zahrádkářů. Předposlední srpnový týden měl nepěkné deštivé počasí, které vůbec nepřipomínalo
končící léto, ale pokročilý podzim. Ještě v den konání akce ráno to vypadalo s počasím
špatně, zejména pro venkovní posezení. Výbor klubu důchodců měl velké starosti. Vložil
nemalou částku za zboží do svépomocného bufetu a neměl jistotu, zda členové spolku v dešti
vůbec přijdou. Někteří navrhovali akci odvolat nebo pro ni najít místo pod střechou. Musela
rozhodnout předsedkyně klubu Anežka Robenková. Ta riskovala a dobře udělala. Rozhodla
25
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nic neměnit a loučení s létem provést podle plánu. Po obědě se vyčasilo, začalo svítit slunce
a bylo příjemné odpoledne „mariánského“ léta. Přišlo i dost lidí, všichni se dobře bavili až
do setmění. Prostě letošní loučení s létem se ludgeřovickým důchodcům nad očekávání vydařilo. Pro jejich klub to bylo po dlouhé době covidových omezení moc důležité, opět začal
fungovat naplno.

předsedkyně klubu Anežka Robenková

u bufetu

posezení členů klubu důchodců

AV.

Škola volá
4. září se v areálu Pony ranče Vrablovec uskutečnila akce pro veřejnost s názvem Škola
volá. Děti se vozily na koních nebo psím spřežení. Děti, které se nechtěly vozit, si mohly
nechat něco pěkného namalovat na obličej. K poslechu hrál a zpíval bluesman Petr Džetro
26
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Ritzka. V letošním roce to byla poslední z akcí tohoto typu, ale už teď se těšíme na příští rok,
kdy spolu oslavíme třeba Dětský den.

psí spřežení

vystoupení bluesmana Petra Džetra Ritzky

vodění na koních

malování na obličej a prodej šperků

posezení na akci při poslechu blues
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Sportovní aktivity členů Klubu důchodců Ludgeřovice
Krajské sportovní hry seniorů v Kopřivnici
V Kopřivnici se 2. září konal další ročník Krajských sportovních her seniorů Moravskoslezského kraje. Celkem bylo přihlášeno 68 čtyřčlenných družstev. Svou účastí hry podpořilo

ludgeřovičtí senioři – účastníci sportovních her

soutěžní disciplína – běh s tenisovou raketou

soutěžní disciplína – hod míčkem na cíl
28
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16 členů ludgeřovických seniorů, kteří byli rozděleni do 4 družstev. Soutěžilo se ve sportovní hale a také na
venkovním hřišti v areálu Základní
školy Emila Zátopka v osmi disciplínách. Byly jimi: hod šipkami, střelba
do florbalové branky, snag golf, bollo
ball, basketbal, upravený petang, běh
s tenisovou raketou a hod míčkem na
cíl. V odpoledních hodinách byly vyhlášeny výsledky her.
Domů jsme si přivezli 4 zlaté medaile v kategorii jednotlivců. V jednotlivých soutěžích uspěli Miluše
Latková (2x), Jindřich Bauer a Jindřich Dinter.
Po celou dobu soutěžního klání
panovala skvělá nálada.

vítězové – zleva: Jindřich Dinter, Miluše Latková,
Jindřich Bauer

Den legionářů v Hlučíně
14. září se uskutečnil Den legionářů v Hlučíně. Tato akce byla podpořena Moravskoslezským krajem v rámci Dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“.
Tohoto soutěžního klání se zúčastnilo devět členů ludgeřovického klubu seniorů. I zde
jsme byli úspěšní. V soutěži družstev jsme vybojovali krásné druhé místo. Ceny předala místostarostka města Hlučín Mgr. Petra Řezáčová a kpt. v. v. Jan Šimčík. Všichni zúčastnění
obdrželi pamětní listy. I tato akce byla velmi zdařilá.

soutěžní družstvo Ludgeřovic

hod na terč
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střelba

krásné 2. místo

Dagmar Seidlová
Klub důchodců Ludgeřovice

Zájezd na Pustevny a do Valašského muzea v přírodě
11. září jsme se vydali na již dlouho plánovaný zájezd, který jsme odkládali kvůli protiepidemickým opatřením. Sešli jsme se v počtu 35 lidí,
což nás mile překvapilo, a navíc za
příjemného slunného počasí.
První zastávka byla na Pustevnách,
kam nás vyvezl autobus. Při výstupu
z autobusu všichni dostali, již tradičně, koláček ke kávě. Poté následovala
procházka.
příjezd do Valašského muzea v přírodě
Druhá zastávka byla v Zavadilce
na oběd, tam jsme si pochutnali na
klasické svíčkové, a po hodinové přestávce jsme pokračovali do Rožnova pod Radhoštěm.
Po dvou hodinách jsme se sešli u autobusu.

oběd v restauraci Zavadilka

odpočinek na Pustevnách
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Do budoucna máme v plánu několik dalších akcí a již plánujeme zájezd na příští rok.
Budeme se snažit, aby zájezd zaujal také rodiny s dětmi. O všech našich akcích se dozvíte
ve Zpravodaji, na našich facebookových stránkách: Čk Vrablovec a můžete také sledovat
facebookovou skupinu: Máme rádi Vrablovec.
Budeme se na Vás těšit.
Zuzana Konečná, ČČK Vrablovec

Od Šumperka po Brno
vedly cesty ludgeřovických seniorů v minulých
dnech. Po covidové pauze jsme se konečně rozjeli
14. července do Bruntálu
a Šumperka. Navštívili jsme
renesanční zámek v Bruntále, náměstí a hotel Praděd,
kde jsme si všichni pochutnali na výborném obědě.
Další naše putování nás
zavedlo do města Šumperk,
do jeho historické části,
měšťanských domů a vězení, kde probíhaly procesy
zámek v Bruntále
s čarodějnicemi. Pak zbyl
čas na příjemné občerstvení v cukrárně a hajdy domů.
A než přijde pravý podzim,
chlad a plískanice, využili jsme
poslední krásné dny a vyjeli jsme
15. září za poznáním města Brna.
První naše zastávka byla v přístavišti Brněnské přehrady a cesta
lodí na hrad Veveří, kde jsme absolvovali vnější prohlídku hradu,
a pak zpátky na loď. V poledne
jsme měli chutný oběd, kafe nebo
pivečko a pokračovali jsme dál do
centra Brna. Autobusem na Špilberk jsme se bohužel nedostali,
takže jsme museli po svých. Pro
účastníci zájezdu při vystupování z výletní lodi
značný počet schodů to mnozí
vzdali a zůstali raději na náměstí při šálku dobré kávy. Závěr zájezdu byl trochu dramatický,
když autobus měl v Brně značné omezení parkovat, a tak jsme ho museli hledat. Nakonec vše
dobře dopadlo, a ač s krátkým zpožděním, jsme se vrátili domů.
Petr Kotala
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Akce Klubu důchodců Vrablovec
Oslava hlučínského krmáše
7. září jsme ve Společenském domě na Vrablovci oslavili hlučínský krmáš. Na pozvání nás
přišli pozdravit starosta Ludgeřovic Mgr. Daniel Havlík, starosta města Hlučína Mgr. Pavel
Paschek a Mgr. Sabina Lorencová za Komunitní plánování města Hlučína.
Po schůzce, na které seznámila předsedkyně členy o připravovaných kulturních a společenských akcích města Hlučína a obce Ludgeřovice ještě domluvila členy, kteří budou
pomáhat na klubem pořádané akci Přátelské setkání seniorů.
V diskuzi vystoupili se zdravicí přítomní starostové a zodpověděli dotazy našich členů.
Poté nastala veselá zábava za doprovodu 2 harmonik a kytary.

schůze v klubu, oslava hlučínského krmáše

naši muzikanti – amatéři

Přátelské setkání seniorů
uspořádal Klub důchodců Vrablovec 10. září v Obecním domě v Ludgeřovicích.
Naše pozvání přijali senioři z Ludgeřovic, Hlučína, Bobrovníků, Hošťálkovic, Markvartovic, z Poruby-Bulharská, Krásného Pole, ze Šilheřovic, Darkoviček a turisté z Poruby.
S našimi členy jsme připravili krátké vystoupení a v občerstvení nechyběly domácí koláče,
zákusky a výborné řízky pana Januse.
Celá akce se vydařila. Účastníci odcházeli spokojeni, byli rádi, že po tak dlouhé době
zaviněné covidem se mohli opět setkat a pobavit se.

taneční zábava

vystoupení členů Klubu důchodců Vrablovec

Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec
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Ukliďme les a všecko
18. září se uskutečnila první výprava světlušek v tomto školním roce. V tento den se na
různých místech republiky konala akce Ukliďme Česko, a tak jsme přiložily ruku k dílu.
Holky se s velkou vervou pustily do úklidu kousku lesa na Vrablovci. Byly jsme překvapeny,
kolik odpadků tam bylo. Našly jsme různé lahve, igelity, plechovky, kusy střechy, umývadlo,

úklid na Vrablovci

tajná zpráva od vděčných lesních bytostí

odpadků byla pořádná hromada
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dětskou vaničku, lak na vlasy, hromadu skleněných tabulí, kelímky od povidel, od hamburgrů, plechy, hrnce, hrnky… Do oběda toho byla pořádná hromada.
Lesní bytosti byly za úklid vděčné a po obědě nám poslaly mapu pokladu. Najít ho byla
pro světlušky hračka. Ještě zahrát pár lesních her a pak už rychle zpět k faře. Ten den nás zahřálo sluníčko, které nakonec přece jen vysvitlo, společná práce i vědomí dobrého skutku.
Skaut Ludgeřovice

Dotace na fyzickou přípravu hasičů
Hasiči byli po čase opět úspěšní v rámci dotační politiky. Díky podpoře Moravskoslezského kraje
můžeme zlepšit fyzickou a volnočasovou aktivitu.
Na jaře letošního roku podali na krajském úřadě místní hasiči žádost o podporu svého
dalšího projektu. Cílem bylo zlepšit fyzickou zdatnost hasičů. U těch profesionálních se
dá asi předpokládat a představit si, k čemu jim slouží. Nenechte se ovšem mýlit. I hasiči
dobrovolní by měli mít kondici. Co dva roky totiž členové jednotky prochází tzv. zdravotní
kolečko, kde se zkoumá, zda jsou s ohledem na svůj zdravotní stav i nadále schopni zasahovat jako hasiči, nosit dýchací přístroj, vydržet zátěž anebo např. řídit těžkotonážní zásahové
vozidlo.
Další aktivitou jsou pak požární družstva hasičů a požární sport jako takový. I zde je
k dobrému výkonu zapotřebí silového tréninku. I když je to velmi individuální, posilovat
mohou pro lepší sportovní výsledky jak týmy mužské, tak ženské. Individuálně mohou trénovat např. také dorostenci. Vzpomenout můžeme také jednotlivce, kteří se připravují na
požární disciplíny typu štafet. Posilovat pod dohledem samozřejmě můžou i děti a mládež.
Když oni spíše ve formě aerobních, pohybových aktivit. Zkrátka každý pohyb se ale počítá.
Za tímto účelem jsme vymysleli projekt malé posilovny v hasičské zbrojnici a podali žádost. Vlastní posilovna má mnoho výhod. Tak předně, bez ní zatím u nás veškeré sportovní
aktivity s létem pomalu končí. Na změnu počasí se teď může zareagovat přesunem právě do
posilovny. Vzhledem k tomu, že nemusíme dodržovat návštěvní hodiny a objednávky, máme
ji k dispozici stále a můžeme ji uzpůsobit našim činnostem a individuálně dle domluvy.
Dále zde máme prostor pro zátěž v případně tréninku s dýchací technikou, kterou hasiči
podstupují nejméně jednou za tři měsíce. Také se nabízí možnost udržovat se v kondici během celého roku. Vzhledem k tomu, že sport a posilovna většinu jednotky baví, naskýtá se
možnost cvičit i během případné pohotovosti, či čekání v záloze a vyplnit tím čas, který se
ve zbrojnici stejně musí strávit. Pokud si někdo během dne opět zajde individuálně zacvičit,
opět se tím zvyšuje pravděpodobnost, že vyjedeme v krátším čase, než máme, a to rovnou
ze zbrojnice.
V neposlední řadě tím nalákáme další nové členy mezi nás, jako benefit si kdykoliv zacvičit zdarma. Protože jak víte, členové hasí ve svém vlastním volnu. Proto to lze vnímat
také jako určitou formu odměny pro ně a zároveň třeba nalákat na toto i nové členy, kterých
není nikdy dost.
Stroje samotné pak byly navrženy podle našich potřeb, a určitě se může mluvit spíše
o malé domácí posilovně, než nějakém prostorném fitku. Máme k dispozici místnost zhruba
6x5 m, kde jsme naskládali jednu multifunkční věž, na které se dá díky variabilitě odcvičit
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mnoho partií. K tomu pak lavičku a sadu činek, os a kotoučů. Celé to pak uzavírá pohybová
aktivita – stroj spojující výhody rotopedu a klasického orbitreku.
Děkujeme tímto Moravskoslezskému kraji za podporu tomuto projektu fyzické a volnočasové přípravy našich hasičů, který uhradil ve výši zhruba 90 % celkových nákladů.
Zbytek financoval Sbor dobrovolných hasičů Ludgeřovice ze své vlastní pokladny.
David Lange

C?39Õ<>Ø
Provázeli nás životem. Buďme s nimi, když ten jejich končí.

„Paní Věra má 62 let, dvě děti a pět vnoučat. Ráda
o svou rodinu pečuje a radost jí dělá její zahrádka.
S manželem si plánovali, že v důchodu začnou chodit do divadel a více si užívat života. Lékaři jí ale
před půl rokem zjistili rakovinu tlustého střeva. Její
poslední přání bylo zůstat doma až do úplného konce. A rodina se rozhodla toto přání splnit.“ To je jen
jeden z mnoha příběhů, se kterými se denně setkáváme.
Většina lidí si přeje strávit své poslední chvíle doma. Ale jen malému procentu se to
skutečně podaří. Důvodem je nedostatek informací. Paní Věře o mobilním hospici řekl
její lékař. Ne všichni lékaři ale tuto možnost svým pacientům nabízejí. Rozhodli jsme
se tyto statistiky změnit a již 5. rokem pořádáme osvětovou kampaň.
V letošním roce se do kampaně zapojilo 26 mobilních hospiců z celé České republiky a společně se snažíme informovat lidi o službách mobilních hospiců, které poskytují
35
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profesionální zdravotní a psychosociální služby umírajícím a jejich rodinám v domácím
prostředí. Hlavními organizátory kampaně je Mobilní hospic Ondrášek a Fórum mobilních hospiců.
„Kampaň běžela během celého září a vyvrcholí Papučovým dnem ve středu 6. října
2021. Jedinečnost Papučového dne spočívá v tom, že se každý, kdo si ten den nazuje papuče,
stává nositelem myšlenky umírání doma,“ popisuje ředitelka Mobilního hospice Ondrášek
Bronislava Husovská. Lidé se tak mohou do kampaně zapojit jednoduchou a veselou
formou. Stačí si 6. října vzít papuče s sebou, vyfotit sebe či kolegy z práce a sdílet fotku
na sociálních sítích s #papucovyden. Díky sdílení fotek v papučích nám tak pomáhají
informovat své okolí o domácích hospicích.
Další informace o kampani a mobilních hospicích se dozvíte na www.umiratdoma.cz.
Vezměte si i vy 6. října papuče s sebou a podpořte domácí hospicovou péči v České republice.

J1:Ø=1F?CD9
Děkovná mše svatá
V neděli 12. září jsme v naší obci děkovali Bohu za úrodu. Šikovné farnice připravily
slavnostní výzdobu kostela sv. Mikuláše z výpěstků našich zahrad a polí. Před mší svatou
otec Vít Zatloukal požehnal traktory, které místní zemědělci přivezli, slavnostně vyzdobené
před kostel. Děkujeme Pánu Bohu za krásnou úrodu.

příchod do kostela, v pozadí slavnostně vyzdobený traktor
36
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výzdoba kostela z výpěstků zahrad a polí

výzdoba kostela z výpěstků zahrad a polí

výzdoba kostela z výpěstků zahrad a polí

Text a foto: Jarmila Fussová – Člověk a víra
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Veliká stodola u kostela ???
Pan Tomáš Kudeljnjak, aktivní
fotoamatér a sběratel historických
fotografií z naší obce, mi jeden historický snímek poslal s dotazem,
zda nevím, odkud byl fotografován. Na tomto podivném snímku
je v popředí jakási velká budova,
snad stodola, za ní větve vysokého
stromu a to vše jakoby těsně před
kostelem, který vypadá, že není
o mnoho větší než ona stodola. Je
to podivný snímek, který jsem nikdy předtím neviděl. Je určitě z doby první republiky nebo druhé světové války, je na něm
pomník obětem první světové války, který byl v roce 1945 odstraněn.
Vzpomněl jsem si, že
v knize historiků Plačkových
„Ludgeřovice v sedmi staletích“ je kopie kresleného obrázku centra obce z doby kolem roku 1900 a na něm vlevo
je nakreslen vysoký strom
a u něj budova.
Ludgeřovičtí senioři si určitě pamatují na starou lípu,
která stávala na okraji rovné
travnaté plochy od železničního náspu až k oné lípě.
Ludgeřovická škola onu plochu využívala jako provizorní hřiště pro tělocvik. Dnes
je vše jinak, lípa je skácena
a celá zmíněná plocha je zastavěná rodinnými domky.
Uvedená lípa je určitě ta na onom kresleném obrázku a na oné fotografii za stodolou. Je
potřeba si uvědomit, že v roce 1900 ještě železnice přes Ludgeřovice neexistovala a zemědělské pozemky v území „u lípy“ od silnice do Hlučína směrem k Vrablovci patřily k Rothschildově statku. Vysoké železniční těleso a pozemková reforma za 1. republiky, která
vzala Rothschildům podstatnou část jejich nemovitostí, způsobily, že stodola u lípy se stala
nepotřebnou a byla zbořena, bylo to velmi pravděpodobně za 1. republiky.
Zpět k onomu podivnému snímku. Autor při jeho pořizování pravděpodobně stál poměrně blízko oné stodoly, a proto ta na něm vypadá, že je téměř tak velká jako náš krásný
kostel.
AV.
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9>6?B=1351?J>Õ=5>Ø
Jubilanti – září 2021
Hilda Perutková
Marie Tichá
Marie Timková
Václav Hyrák
Žofie Klučová
Irena Hrubá
Josef Kinďura
Krista Klapcová
Margit Lukášová
Olga Salamonová

98 let
96 let
93 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Dodatečně gratulujeme i březnovým jubilantkám!
Krista Chrubasíková
Helga Mludková
Brigitta Šafarčíková

80 let
80 let
80 let

Vítání občánků
Vážení rodiče,
v sobotu 16. října 2021 se uskuteční vítání dětí.
Přihlásit se můžete nejpozději 6. října 2021, 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.
Vítání občánků se uskuteční podle platných opatření vydaných ministerstvem
zdravotnictví.

Obecní úřad Ludgeřovice, úsek správních činností
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Ceníky pronájmu platné od 1. 12. 2021
– schváleno na 73. jednání RO dne 13. 9. 2021
Obecní dům

V

S

Š*

T

období

léto

zima

léto

zima

léto

zima

Sál – 1 – 2 hodiny

800

1200

1100

2100

350

650

500

Každá další započatá
hodina

300

500

0

0

0

0

200

Ozvučovací technika

200

200

100

100

100

100

„Peklo“

200

200

0

0

0

0

Zapůjčení ubrusů
do 180 osob

600

600

300

300

300

300

Zapůjčení ubrusů
do 90 osob

300

300

150

150

150

150

Vinárna – 1 – 2 hodiny

200

250

0

0

0

0

Vinárna – 3 – 24 hodin

400

500

0

0

0

0

Velká klubovna
s kuchyňkou ve II. NP
1 – 2 hodiny

200

250

0

0

0

0

Velká klubovna
s kuchyňkou ve II. NP
3 – 24 hodiny

400

500

0

0

0

0

Společenský dům
Vrablovec
období

V
léto

S
zima

léto

celoročně

Š
zima

léto

zima

nájemné za akci

200

300

100

150

0

0

hodinová režie

100

200

50

100

0

0

20

20

20

20

20

20

zapůjčení 1 ubrusu

Ceny v tarifu V a S jsou uvedeny bez DPH, navyšují se o aktuální sazbu DPH.
Období:
Léto – 1. 4. – 30. 9., zima – 1. 10. – 31. 3.
40
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Tarify:
V – Veřejnost – občané, podnikatelské subjekty; spolky se sídlem mimo Ludgeřovice
S – Spolky – Výdělečné akce pořádané těmito subjekty:
R5 Spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení založená podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se sídlem v Ludgeřovicích
R5 Římskokatolickou farností Ludgeřovice
R5 Církevní mateřskou školou Ludgeřovice
Š – Školy – Akce bez výdělku pořádané těmito subjekty:
R5 Školou a školským zařízením – sazba včetně DPH
R5 Spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení založená podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se sídlem v Ludgeřovicích – sazba vč. DPH –
*zdarma 1x ročně pronájem sálu pro konání výroční schůze v sále obecního domu
R5 Příspěvkovou organizací a organizační složkou obce Ludgeřovice – sazba vč. DPH
T – tréninky (taneční, mažoretky, cvičení apod.) pro malý počet účastníků (do 30 osob) –
sazba vč. DPH

CF?JF5<;??2:5=?Fæ38
1>525J@5x>æ38?4@14ß
Sobota 9. 10. 2021
Parkoviště u Hostince na Vrablovci

8:00 hod. – 11:00 hod.

Parkoviště u Obecního úřadu Ludgeřovice

12:00 hod. – 15:00 hod.

Pohledy technických
služeb
Ještě sice léto neskončilo,
nicméně podzim se nezadržitelně blíží. Díky „babímu létu“
aktivity kolem sečení trávy, či
stříhání keřů a thují nepolevují.
To se projevuje tím, že dva kontejnery na bioodpad vedle areálu
TJ se neustále plní. Naši občané
mají tuto službu spojenou s uložením bioodpadu (tráva, thuje,
větve) do přistavených kontej-

„uložení “ biologického odpadu u kontejnerů za hřištěm TJ
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nerů, který přivezli z okolí
svého domu či zahrádky
zcela zdarma. Tento odpad po naplnění pravidelně odvážíme a naše snaha
je, aby nádoby byly, pokud
možno neustále prázdné.
Někteří si to však ulehčují tím, že větve stromů nebo thují natlačí do
PVC pytlů a složí je vedle
kontejnerů, nebo biomasu
vysypou prostě jenom tak
u nádob. Naši pracovníci
pak vše musí pracně třídit,
pytle s odpadem vysypat
a všechno, co je kolem,
„uložení“ biologického odpadu u kontejnerů za hřištěm TJ
uložit do patřičných kontejnerů. Ještě horší je situace, kdy do pytlů uloží třeba i zbytky betonu nebo suti a na
tento stavební odpad navrší trávu nebo listí. Tito občané by se měli nad sebou zamyslet
a zbytečně nepřidávat práci za úklid a třídění tohoto jejich odpadu pracovníkům TS,
kteří by jinak mohli provádět jiné potřebné práce v naší obci. Mohlo by se přihodit také
to, že skládka SOMA Markvartovice
nám může zakázat vozit tento netříděný materiál na svoji skládku. Takovéto
„uložení“ odpadu do kontejneru se nepřihodilo poprvé.
Dalším negativním jevem v naší
obci, který se v této době rozmáhá, jsou
krádeže poklopů od dešťové kanalizace
nebo pozinkovaných vložek do odpadkových košů. Přitom hodnota poklopu
nebo koše se pohybuje ve sběrnách za
stovky korun, zatímco pořízení nových
stojí pár tisíc. A to ještě tyto rozměry
pozinkovaných vložek nejsou na trhu,
tudíž je musí naši pracovníci TS pracně vyrobit a materiál na jejich výrobu
nakoupit. Je na každém z nás, abychom
se kolem sebe rozhlíželi a v případě takového prohřešku na tento vandalismus
reagovali.
Také chci upozornit na vandaly, kteří nám rozbili výplň a poškodili zámek
nové vývěsní skříňky, kterou jsme invýměna vložek do odpadkových košů
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stalovali na louce pod farou. Vydržela nerozbitá dva dny. Měla sloužit pro informace
našim občanům od nového mysliveckého sdružení. Abychom skříňku opravili, nákup
materiálu dosáhl hodnoty 2 000 Kč.
Svůj příspěvek bych chtěl zakončit pozitivně. A tak jsem rád, že pan starosta společně s radou obce nám umožnili a financovali provést výměnu posledních starých,
plechových vrat do garáže pro techniku pod poštou, za co bych jim chtěl jménem TS
poděkovat.

garáže pod poštou

Závěrem mého článku bych Vám chtěl za Technické služby Ludgeřovice popřát pěkný,
slunečný podzim a hodně pohody v dalších podzimních dnech.

Josef Balgar
Technické služby Ludgeřovice

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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C@?BD
Můj první half marathon
Pomalu se blížil den D, kdy jsem měla běžet svůj první půl maraton ve svém
životě. Tedy v neděli 12. září, kdy proběhl Ostrava City Marathon!!!, který
je největší běžeckou událostí v kraji. Celé prázdniny jsem poctivě trénovala
a zrovna před závodem musím onemocnět. Tak to je pech. No nic, zkusím
to i s nachlazením, snad to pude. Na večeři hořčík, céčko, sinupret, muconasal a paralen, k posteli připravit kapesníky a modlit se, aby mi ráno bylo líp.
A bylo. Teda fyzicky. Nervózní jsem byla až za roh. Připravila jsem si nějaké
lehké občerstvení, do batohu dala ručníček a ponožky a nechala se odvézt do
Ostravy, kde jsem měla běžet svůj první půlmaraton – a to rovnou v takovém
prestižním závodě. Na startu mě čekali kamarádi a rodina, kousek od nás jsem
viděla ostatní běžce z BK Ludgeřovice, které jsem následně šla pozdravit, podpořit a vytvořit společnou fotku. Jsou to parádní kolegové a kolegyně, kteří
umějí dát cenné rady a umí podpořit. Pár minut na to jsem již stála na startu.
NESKUTEČNÁ ATMOSFÉR A! Spousta lidí, kteří fandili, kteří se smáli
a kteří také poběží za chvíli se mnou. Vedle mě stála má sestra Ester, která mi
byla první půlku oporou. O tom později. V dálce slyším odpočítávání…. 5 4
3 2 1 START!!! Brečím jako malá holka nervozitou či štěstím. Zatlačím slzu
a krok proměním v běh. V davu zahlédnu kamarády a maminku – všichni nám
fandí a tleskají. Jsem plná štěstí, obav a emocí. ,,Nenechám se zmást!“ říkám
si, ,,Musím se nechat předběhnout, ať nepřepálím start“. Proběhneme Kuřím
rynkem, Matiční ulicí a blížíme se do Komenského sadu, když jsme na třetím
kilometru a míjíme restauraci pod Ostravskou radnicí, tak dostávám fakt moc
velkou chuť na pivo. Takže kromě medaile mám hlavní motivaci, proč běžet.
Když se o tom nahlas zmíním sestře, dostávám svůj první záchvat kašle. Ta
mně dodá novou energii slovy. Musíš, těšila ses na to a seš přece mladá!“ Vbíháme na Sokolskou třídu – nekonečnou rovinku, na které nám fandí náhodní
kolemjdoucí a vytváří se mi tedy úsměv na tváři. Běžím dál a soustředěně vyhlížím první občerstvovací stanici. Konečně běžíme přes most nad Ostravicí
a já vidím cíl této na slunci vyhřáté rovinky – voda, ionťák a jablíčko. Se sestrou
si uděláme krátký piknik, shodneme se, že jsme dobré. Protřepeme si svaly na
nohou a běžíme dál. Běžíme podél Ostravice, když se nám dostává velké podpory od organizátorů v podobně potlesku a fandění! To já totiž fakt moc potřebuji, protože jsem člověk, co se nechá hodně vyhecovat. Jsem v tu chvíli šťastná
a zároveň mě opravdu bolí celý člověk. V tu chvíli jsem rozhodnutá, že půjdu,
odpočinu si a sestru přemluvím, ať běží dál beze mě, protože vím, že je lepší
a není nemocná. Nenechává mě v tom, podpoří mě a k ní se přidávají spolužáci
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z gymplu, kteří stojí na Sýkorově mostě. Kolem Slezskoostravského hradu dost
jdeme, poprvé mě začínají bolet lýtka, a tak se rozhodnu, že se nenechám zastrašit nějakým kašlem a bolestí lýtek a rozběhnu se, když mě předběhne první
maratonec. Nebudu vám nic nalhávat. Rozhodilo mě to, ale řekla jsem si, že
on zas určitě neudělá tři přemety za sebou tak, jak to umím já… HA! Vracíme
se zpátky k Sýkoráku, když opět vidím své spolužáky, kteří kousek běží vedle
nás a fandí nám. Vidím závěrečnou rovinku, ale vím, že jí jenom probíháme,
protože nás čeká ještě jedno kolečko. Rychle se občerstvíme vodou, čokoládou,
já si odbudu svůj další záchvat kašle, nechám si od maminky podat sluchátka
a běžím dál. Sestře znova zřetelně vysvětlím, ať běží dál, jelikož teď si nasazuji
sluchátka a stejně ji nebudu vnímat. Zrychluje a já se pýchou lehce rozpláču.
Fandím jí! V uších mi zazní první tóny Zorby a já se uklidňuji, že jsem za půlkou, zpomalím a užívám si následující tři kilometry v pohodě, klidu a míru.
Svět je v tu ránu naprosto dobrý, dobře se mi běží a nějaké dítě je naprosto
vysmáté, protože jsem si s ním plácla, když na mě mávalo. Přichází opět nekonečně dlouhá a rovná Sokolská třída, kde zpomaluji a horlivě vyhlížím most, za
kterým se vyskytuje občerstvovačka. Ano! Tady je! Voda, piškoty a banán. To
bylo chybou. Neměla jsem začít jít. Rozbrečím se bolestí či štěstím, zatlačím
slzu a běžím dál. Na šestnáctém kilometru se chytnu pána, se kterým si intuitivně pomáháme, co půl kilometru to táhne jeden z nás. Krása. Pána předbíhám, běžím pod Sýkorovým mostem, dávám si pauzu v podobě chůze a téměř
vyhlížím sanitku, která by mi pomohla. Nevidím ji. Za to vidím kamaráda,
který svůj půlmaraton zaběhl už před půlhodinou a teď poslední tři kilometry
běží se mnou. Děkuji. Bere mi má sluchátka a žene mě dál. Podporuje mě, chytá mě za ruku a táhne dopředu se slovy, že jsem dobrá. Nenechávám se tahat
dlouho a běžím sama. Podstatně pomaleji, než jsem chtěla, ale běžím. Jsem na
sebe pyšná. Naposledy obíhám Ostravský hrad a vbíháme na Sýkorák. Vidím
závěrečnou rovinku, dávám kamarádovi do ruky i telefon a nohy automaticky zrychlují. Myslím, že už ani nedýchám. Vidím Naty a kamarády, kteří mi
fandí. Jsem šťastná a bolavá. Přidávám do kroku. Předbíhám výše zmíněného
pána, se kterým jsme se hecovali, a jsem v cíli. Padnu na zem, dostanu medaili
a rozbrečím se štěstím. V mé hlavě vzniklo temno na vteřinku. Ovšem mám
kolem sebe dobré lidi, kteří mě dostanou na lavičku, podávají mi vodu a guláš.
Sestra mě objímá a já dojetím opět pláču. Nechávám si masírovat nohy, když mi
manžel od maminky podává PIVO. Kamarádka Natálka mě obejme, a loučí se.
O několik minut později začne hrát v cíli kapela a já se sestrou tančíme. Jsme
šťastné.
Ostravo, děkuji za tento zážitek.
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členové Běžeckého klubu Ludgeřovice

Viktorie Volná s č. 702
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zasloužená medaile

Viktorie Volná
členka Běžeckého klubu Ludgeřovice
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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
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– referent:
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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
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