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Vážení spoluobčané,
v podstatě všichni řešíme v posledních týdnech otázku zdražování elektřiny a plynu.
Mnohé také postihl krach některých poskytovatelů energií, zejména pak společnosti
Bohemia Energy. Lidé začínají hledat takzvané dodavatele poslední instance, kteří po
určitou dobu převezmou povinnosti krachujících dodavatelů, než si pak takto postižení sami vyberou nového dodavatele. V této souvislosti se ale opět začali v naší obci
objevovat různě označkovaní „nabízeči“ výhodných dodávek plynu a elektřiny, kteří
obcházejí dům od domu a přesvědčují občany k uzavření smluv. Bohužel, společnosti
nám dopředu jejich návštěvu nehlásí a mnozí lidé reagují poplašeně, že se jim zase
nějaký, v lepším případě podomní prodejce, v případě horším „tipař“ dobývá domů.
Několik podobných agentů jsem již na základě hlášení spoluobčanů odchytil a z obce
doslova vyhnal pod pohrůžkou přivolání hlídky Policie ČR nebo Městské policie Hlučín. Je zajímavé, že všichni se oháněli možným ověřením jejich totožnosti na určitém
telefonním čísle, na kterém pokud už se někdo ozval, pak mi oznámil, že věc předá
nadřízenému k potvrzení oprávněnosti dotyčné osoby něco sjednávat, dosud se však
ještě ani jednou nestalo, že by se mi někdo ozval následně zpět. Pokud tedy skutečně
nemáte konkrétní osobu na konkrétní dobu oficiálně nahlášenou k jednání, doporučuji
na nezvaného návštěvníka neprodleně zavolat výše uvedené policejní hlídky a rozhodně jej nepouštět domů.
Měsíc říjen byl v Ludgeřovicích opět ve znamení nárůstu počtu nemocných s Covidem 19. Dopad jsme pocítili zejména v základní škole, kde jsme měli po určitou dobu
v karanténě až 9 tříd najednou. Několik rodičů se na mne obrátilo s dotazem, zda jako
zřizovatel mohu řediteli nějak nařídit, že jejich zdravé dítě bude chodit do školy, když
se například hned druhý den prokáže negativním PCR testem, nebo zda musí být po
celou dobu v nařízené karanténě, když to omezuje jeho sportovní či umělecké aktivity.
Všem jsem musel sdělit, že obec je skutečně zřizovatelem, ale pravidla a podmínky
karantény určitě nemůže nastavovat dle vlastní libosti. V tomto případě jsme skutečně
všichni povinni se řídit pokyny Krajské hygienické stanice v Opavě. Pro příště tedy
skutečně všechny prosím, abyste nezkoušeli třeba pro své dítě vyjednat u starosty výjimku, opravdu žádné výjimky nepovoluji .
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Výsledky voleb v Ludgeřovicích
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 ve dnech 8. a 9. října 2021 bylo
voliči v obci Ludgeřovice ve čtyřech volebních okrscích odevzdáno 2 663 obálek, platných
hlasů bylo 2 649. Volební účast v obci byla 67,04 %. Strany, které získaly největší procento
hlasů:
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1. ANO 2011
2. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
3. SPD
4. PIRÁTI a STAROSTOVÉ
5. ČSSD

36,05 %
24,38 %
11,51 %
9,85 %
5,13 %.

VB.
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Farmářské trhy č. 7
16. října se uskutečnily v pořadí sedmé a letos poslední farmářské trhy v naší obci. Všechny trhy byly občany hodnoceny velmi kladně, na všech bylo vždy něco zajímavého k vidění
a vyzkoušení, postupně přibývali noví prodejci, bylo vidět, že se kulturní komise opravdu
velmi snažila, takže klobouk dolů a všichni moc děkujeme!
Vzpomenul bych prodej lilií na jarních trzích, které skutečně nádherně, a ještě letos, vykvetly, dále ukázka včelí plástve a pilných včeliček, které přivezli na ukázku prodejci medu,
dále ruční výroba svíčky či ozdoby z vosku, nádherně vonící pražené ořechy, kávička, čajíčky, marmelády, maso a sýry z farmy a další a další. Nezbývá, než se těšit na další ročník
farmářských trhů a přes zimu si užívat nakoupených produktů.

celkový pohled na tržiště
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lilie

výroba svíček

stánek s praženými oříšky a sladkostmi
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stánek s nápoji

stánek Charity Hlučín s keramikou a rukodělnými výrobky

P.K.
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Bleší trh na Vrablovci
Český červený kříž, místní skupina Vrablovec uspořádala 16. října ve Společenském domě
na Vrablovci bazárek oblečení a různých dalších věcí – tzv. bleší trh. Bylo z čeho vybírat,
nabídka byla skutečně pestrá, jen těch nakupujících mohlo být více, tak moc přejeme, aby
to příště bylo ještě lepší!

ukázka prodávaného zboží

P.K.

Drakiáda
16. října pořádal Klub turistů Ludgeřovice a Škopek oblíbenou každoroční drakiádu. Vše
probíhalo na stráni nad chatou Ledňáček u 2. rybníku. Počasí bylo sice moc krásné, ale to
hlavní chybělo – vítr. Malí piloti draků a letadel tak museli docela dost běhat a běhat, aby

zahájení drakiády
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jejich draci aspoň trochu létali. I přes to však panovala výborná atmosféra, vařil se guláš,
udily se párky a čepovaly zlatavé i jiné moky.
Na závěr akce za vynaložené úsilí dostaly ceny všechny děti. Měly z toho velkou radost
a myslím, že malí i velcí si to náramně užili.

účastníci drakiády

kotlíkový guláš
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pouštění draků

účastníci drakiády

text P.K., foto P.K. a Tomáš Kudeljnjak
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Kalendář akcí v Ludgeřovicích
Uskutečnění plánovaných akcí je závislé na aktuálně platných mimořádných opatřeních
vydaných ministerstvem zdravotnictví.
4. 11. 2021
6. 11. 2021
13. 11. 2021
16. 11. 2021
19. 11. 2021
20. 11. 2021
- 21. 11. 2021
23. 11. 2021
26. 11. 2021
27. 11. 2021
27. 11. 2021
4. 12. 2021
7. 12. 2021
8. 12. 2021
10. 12. 2021
12. 12. 2021
16. 12. 2021
26. 12. 2021
26. 12. 2021
28. 12. 2021
31. 12. 2021

Krmášová zábava Klubu důchodců Ludgeřovice
(sál Obecního domu)
Pozor, změna termínu z 12. 11. 2021. Nově platí čtvrtek 4. 11. 2021.
Den válečných veteránů (Menšíkové louka)
Ludgeřovická desítka – běžecký závod
(areál hřiště TJ Ludgeřovice)
Valná hromada Honebního společenstva Ludgeřovice
(sál Obecního domu)
Beseda s Leopoldem Sulovským – akce SDH Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
Výstava barevných a postavových kanárů a exotů
(Chovatelský areál)
Ludgeřovický krmáš – akce Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
Rozsvícení vánočního stromku na Vrablovci
(u Společenského domu na Vrablovci)
Vánoční trhy (sál Obecního domu)
Rozsvícení vánočního stromu (Menšíkové louka)
Mikulášská nadílka – akce pro členy spolku PONY RANČ
Vrablovec (Společenský dům na Vrablovci)
Mikulášská nadílka – akce Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
Zastupitelstvo obce (sál Obecního domu)
Mikulášská zábava – akce Klubu důchodců Ludgeřovice
(sál Obecního domu)
Adventní koncert (kostel sv. Mikuláše)
Večírek pro seniory – akce ČČK Vrablovec
(sál Obecního domu)
Vánoční koncert (kostel sv. Mikuláše)
Štěpánská zábava (sál Obecního domu)
Závěr roku – akce Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
Oslava Silvestra – akce SDH Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
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Slavnostní otevření nástavby ZŠ, nafukovací haly a dílen
Poslední zářijový den bylo krásné slunečné počasí, teplo, den jako stvořený pro
něco opravdu velkého – a to se skutečně v naší obci povedlo – 30. září 2021 byly
slavnostně otevřeny nástavba naší ZŠ, nová nafukovací hala a nově zrekonstruované dílny.
Jako první se slavnostní páska stříhala před nástavbou, poděkování pronesli starosta obce Mgr. Daniel Havlík, ředitel školy Mgr. Karel Moric, pan farář Vít Zatloukal a Ing. Marek Kufa, člen představenstva společnosti IPS Třinec a.s., dříve
Beskydská Stavební a.s., která byla realizátorem stavby. Všichni poděkovali nejen
pracovníkům, ale celému kolektivu lidí, kteří se na stavbě podíleli – od získání dotace, po nakreslení plánů, stavební dozor, finanční dozor, dělníky, paní uklízečky,
učitele a všechny, kteří jakkoliv přiložili ruku k dílu.
Pan farář nástavbě a celé škole požehnal a poté se všichni odebrali k otevření
nové nafukovací haly, kterou realizovala místní stavební firma MV Stavby Vjačka
s.r.o. Po požehnání nové haly panem farářem se již návštěvníci mohli začít kochat
– a že bylo čím. Nová hala je skutečně velká a dá se v ní provozovat řada sportů,
například badminton, nohejbal, halový fotbal a další. Rezervační systém je již také
v provozu.
Díky nově získaným prostorám může ve škole studovat až 600 dětí a není již
třeba náhradní výuka v kontejnerech (byť i ta měla své kouzlo). Díky nové hale
se zase může lépe plánovat rozvrh a jistě mnoho rodičů, potažmo dětí, se těší na
zázemí pro nové zájmové kroužky a sporty, které by se zde daly realizovat. V nově
vybavených třídách, učebnách a dílnách se žáci naučí mnoho dalších dovedností
na nových zařízeních.
Finanční výdaje na nástavbu školy činily 26.916.245 Kč, rekonstrukci dílen technického vyučování 1.558.701 Kč a vybavení nábytkem pak 1.894.469 Kč. Většinu
nákladů ovšem pokryla získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z programu ITI Moravskoslezsko, která činila 24.993.000 Kč. Co se týče nafukovací
haly se zázemím, zde náklady činily 11.810.700 Kč. Veškeré náklady byly pokryty
z rozpočtu obce poté, co byl bezprecedentním rozhodnutím nových představitelů
Národní sportovní agentury zrušen již schválený dotační titul, z nějž jsme měli
získat dotaci ve výši 6.500.000 Kč.
Buďme rádi, že máme tak krásnou novou školu s tak moderním vybavením –
myslím si, že děti si vše náležitě užijí. Tak jim to moc přejeme!
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budova základní školy

budova základní školy
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nafukovací hala a sociální zázemí

interiér nafukovací haly
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dílna

učebna
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S programem Erasmus+ na pracovní stáži v Dánsku
Další zemí, kterou naši pedagogové v rámci projektu Erasmus+ navštívili, bylo Dánsko.
Porovnáme-li tento stát ležící v severní Evropě s Českou republikou, je co do rozlohy a počtu obyvatel přibližně poloviční. Svou týdenní pracovní stáž jsme strávili přímo v hlavním
městě Kodani na speciální základní škole v termínu od 20. do 24. září.
Behandlingsskolerne je sítí soukromých škol, které poskytují vzdělání a podporu žákům
s různými duševními, tělesnými i vzdělávacími obtížemi. Námi navštívená škola Kompasset se věnuje dětem s poruchami pozornosti a chování. Školu navštěvuje celkem 60 žáků,
v každé třídě je v průměru šest žáků, kteří jsou vzděláváni učitelem. Ten má k dispozici
vždy jednoho či dva asistenty. Důraz je kladem nejen na vzdělávací proces žáků, ale také na
podporu sociálních dovedností a vytvoření správných životních návyků a postojů. Rodinné
zázemí žáků není často dostatečné, škola proto dbá na jejich celodenní stravovací režim
a mimoškolní akce. Jeden den v týdnu je vždy věnován zážitkově zaměřeným výletům či
výletům za poznáním okolí.
Základní vzdělání je ukončeno složením závěrečných zkoušek z jazykové a přírodovědné
oblasti, která pokrývá předměty zeměpis, přírodopis a fyziku, aby se na vylosovanou problematiku dívali komplexně a v souvislostech. Velmi pozitivně nás překvapila vysoká úroveň
angličtiny, kdy žáci bez obtíží diskutují s učitelem nad daným tématem. Úroveň znalosti
anglického jazyka je vysoká i u ostatních obyvatel bez ohledu na věk či sociální zázemí.
Angličtina je přirozeně začleňována do běžného života formou nedabovaných filmů a pořadů či distribucí tisku v tomto jazyce.

hodina dánského jazyka

socha Malé mořské víly
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Kodaň je hlavním městem tohoto malého království, jehož hlavou je královna Markéta II., která vládne již od roku 1972. U příležitosti blížícího se 40. výročí její vlády jsme
navštívili výstavu na zámku Frederiksborg. Kodaň nás uchvátila svou pohodovou a příjemnou atmosférou. Zaujalo nás, že nejpoužívanějším a často také nejrychlejším dopravním
prostředkem je jednoznačně jízdní kolo, které jsme i my při našich toulkách Kodaní využívali. Naši dánští kolegové pro nás připravili okružní plavbu po kanálu a návštěvu zábavního
parku Tivoli, který je druhým nejstarším zábavním parkem na světě.
Celou pracovní stáž hodnotíme velmi pozitivně. Dánský životní styl i školství jsou neskutečně inspirativní a již se těšíme na návštěvu dánských kolegů v naší škole, která je plánována na listopad tohoto roku.

kodaňský přístav

prezentace ludgeřovické základní školy

místní pedagogický sbor
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kodaňský nejčastější dopravní prostředek

učitelé ZŠ Ludgeřovice před místní školou

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

Architektura Moravskoslezského kraje
Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o. Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh v měsíci září
vyhlásila pro ZŠ a ZUŠ soutěž Architektura Moravskoslezského kraje. Mladí a talentovaní žáci ZŠ a ZUŠ v našem kraji zaslali své příspěvky. Práce Marie Kampíkové z 9. A
skončila na 3. místě. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

soutěžní foto – autorka Marie Kampíková

ZŠ a MŠ Ludgeřovice
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Ve světě ticha
V posledním zářijovém týdnu pořádala školní družina celodružinovou akci Ve
světě ticha, věnovanou osobám se sluchovým postižením u příležitosti oslav Mezinárodního dne neslyšících. Děti prožily odpoledne plné her, pantomimy, znakové
řeči a „hand“ tance. Všichni jsme si akci užili a naučili se, že můžeme komunikovat
i jinak.

žáci školní družiny

žáci školní družiny

Bc. Markéta Slováková

Setkání s pohádkami na Ostříži a okolí Vrablovce
3. října jste na Vrablovci mohli potkat spoustu pohádkových bytostí. Na děti
a jejich rodiče čekala cesta za pohádkami a spousta úkolů, které děti musely splnit,
aby došly do cíle. Mezi úkoly patřilo hádání pohádek podle obrázků, skládání večerníčkovské čepice, vázání mašliček u pyšné princezny, přebírání hrachu a čočky
u Popelky, silové cvičení u Asterixe a Obelixe, skládání puzzle u Karkulky, létání
na koštěti u ježibaby, trpělivost a šikovnost si ověřily u rybáře, potkaly také piráty
s pokladem, hádaly bylinky a koření u babiček kořenářek a nakonec se potkaly
s divokými čerty, kde házely bramborami do hrnce. Za odvahu, statečnost a šikovnost byly děti odměněny diplomem, drobností, pitíčky a špekáčky. A protože bylo
krásné slunečné odpoledne, akci jsme ukončili opékáním špekáčků.
Velké díky patří aktivním členům Klubu rodičů Vrabčáci a jejich rodinným
příslušníkům, kteří se proměnili v pohádkové bytosti, napekli perníčky, mini bábovičky, slané dobroty, další připravili táborák a posezení u ohně, jiní nakoupili
občerstvení, někdo zajistil drobnosti na odměny. Také děkuji stávajícím i bývalým
kolegyním, které vždy přiloží ruku k dílu i hostům, kteří si pohádkovou stezku
prošli.
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Bc. Pavla Olšáková, ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Z církevní mateřské školy
Poděkování společnosti Severočeské doly a.s. za finanční dar. Velice si finančního daru
vážíme a děkujeme za něj.

Za kolektiv CMŠ Ludgeřovice
Mgr. Lucja Kowalcze, ředitelka
22

11 / 2021

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Do Církevní mateřské školy Ludgeřovice přijel na besedu ilustrátor Adolf Dudek. Společně s dětmi tvořil na tabuli interaktivní příběh, děti hádaly, jak pohádka dopadne a každý,
kdo se přihlásil, dostal sladkou odměnu.

ilustrátor Adolf Dudek mezi dětmi školky

Děti si užívaly také návštěvy statku a projížďku na vlečce traktoru. Byl to pro ně opravdu
velký zážitek. Seděly na vlečce a traktor je svezl po polní cestě.

děti na vlečce traktoru
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A ve školce pak třída Hvězdiček popřála malé oslavenkyni a společně všichni navštívili
kostel sv. Mikuláše, kde se děti seznámily s tím, jak vypadá například pórek a další ovoce
a zelenina – vše zde bylo vystaveno v rámci letošního poděkování za úrodu.

přání oslavenkyni ve třídě Hvězdiček

děti v kostele sv. Mikuláše
24
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Roveři a rangers
5. září se poprvé sešel náš nový kmen rowers a rangers! Členové těchto skupin jsou
většinou ve věku 16 – 25 let. Na rozdíl od mladších skautů a skautek se na přípravě
většiny programu svého kmene podílí sami. Původně B. P. používal na začátku své
knihy slovo roWer, které znamená veslař, mínil tím člověka, který se umí se stejnou
obratností, jako veslař na moři, vyhýbat „vlnám“ – nástrahám v životě, člověka, který
„sám řídí svůj člun“. Cílem je formovat mladé lidi v kolektivu, aby směřovali k hlavnímu cíli skautského života „k lepšímu a vyššímu lidství, které může zanechat dnešní
svět o něco lepší“.
Při slavnostním rituálu se ze skauta (skautky) stává rover (ranger), přijímá červenou
šňůrku na kroj a skládá slib:
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
1. Sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době.
2. Plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské.
3. Duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.
Přijímám roverské heslo SLOUŽÍM a budu usilovat o jeho každodenní
naplňování.
Je mou ctí - jít po stezce života s otevřenýma očima i srdcem, aby má cesta
k lepšímu lidství byla jediný úspěch, o který budu stát.
K tomu mi dopomáhej Bůh.
Jejich první akcí byla velká skautská hra:
18. září jsme se zúčastnili celostátní soutěže „Křížem krážem“. Akce trvala od páteční
do sobotní půlnoci. Jezdili jsme vlakem po celé republice, za každý ujetý kilometr jsme
dostali bod. Navštěvovali jsme různá místa, za která jsme získávali bonusové body.
Další možností získání bodů bylo např.: vykoupat se v řece nebo rybníčku, potkat
kouzelníka a zakouzlit si s ním nebo si zahrát hru s některým z cizích týmů. Cestovali
jsme zvlášť, kluci vytvořili jeden tým a jeli si svou cestou, holky se rozdělily do dvou
týmů, ale cestovaly dohromady, ještě s vedoucím. My holky jsme ujely asi 1 000 km
a byly třeba v Břeclavi, Praze, Plzni, Olomouci. Kluci stihli třeba Heřmánky, Vsetín,
Valašské Klobouky, Kolín, Jihlavu, Brno a pražský „Mekáč“. Všichni jsme si to velmi
užili, poznali spoustu krásných míst, nových lidí.
sestra Ema Musálková – Hanzelka

Přejeme našemu novému roverskému kmeni hodně radosti na společných akcích i z úspěšného plnění svého hesla. A moc jim fandíme!
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skautky u historického železničního přejezdu u Nýřan

skauti u tajného místa – Panna Maria ve skále u Spálova

pro body i do vody
26
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skauti rozšifrovali a objevili bonusové místo – rozhlednu Finiš u Valašských Klobouk

Skauti Ludgeřovice

Akce Klubu důchodců Vrablovec
Trénování paměti proběhlo 29. září ve Společenském
domě na Vrablovci. Přednášku vedl Mgr. Antonín Liška
z Centra trénování paměti
Ostrava. V teoretické části nás
informoval, jak mozek funguje, z čeho odumírají buňky, jak
je třeba mozek trénovat, jaká
existují mozková cvičení a že
nejhorší je zůstat doma a dívat
se na televizi. Hovořil také jak
o duševním, tak i degenerativním onemocnění mozku. Pak
už následovala praktická část
– trénování mozku. Moc jsme
si to užili. Přednáška se nám
líbila.

přednášející a členové klubu na přednášce
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účastníci besedy

Naši členové se také zúčastnili kulturní akce Kluby klubům 1. října v Kulturním domě
v Hlučíně. V tento den slavíme Den seniorů. Pro kluby seniorů ji připravilo komunitní plánování s vedením města Hlučína. Po celou dobu akce byl připraven bohatý program: vystoupení mažoretek, kouzelníka, soutěžení klubů v nářečí, workshop, vystoupení jednotlivých
klubů. K tanci a poslechu hrála skupina Klasik. Pro každého seniora bylo připraveno bohaté
občerstvení. Tato akce je mezi seniory velice oblíbena, všichni se na ni těšili, letos obzvlášť,
a to proto, že v loňském roce se akce kvůli covidu nemohla konat.

z programu Kluby klubům – workshop – tanec cha-cha

Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec

28
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Jubilanti Klubu důchodců Ludgeřovice
Klub důchodců Ludgeřovice pořádal 15. října posezení s jubilanty, kteří oslavili půlkulaté či kulaté výročí v roce 2020 a také v roce 2021 do září. Minulý rok situace zabránila se
sejít osobně, o to vřelejší a veselejší byla ta letošní akce. Uskutečnila se v sále Obecního domu
a její součástí byla též autogramiáda knihy Za štreku paní spisovatelky Hedviky Jandové.
Program byl bohatý, na začátku vystoupily mladé dívky s pěveckým a tanečním číslem,
kdy se věnovaly nejen našim lidovým písním, ale i našich východních sousedů. Poté přečetla
jednu kapitolu ze své knihy sama autorka, paní Hedvika Jandová, a hned po ní následovalo
předání dárků a gratulace jubilantům. Byla jich celá řada a všichni byli obdarováni dárkem.
Pak už se rozproudila volná zábava, tančilo a veselilo se až do večerních hodin. Všem jubilantům rovněž ze srdce blahopřejeme a přejeme hlavně to zdraví!

taneční a pěvecké vystoupení

spisovatelka paní Hedvika Jandová
29
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účastníci klubové akce

účastníci klubové akce
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gratulace nejstarší jubilantce

P.K.

Když rozhodne náhoda
Stále více se rozmáhá náhoda, při které je možné vyjet do akce ihned.
Při rekonstrukci zbrojnice se myslelo na mnohé. Jak si ulehčit práci, jak mít zázemí a věci
při ruce. Optimalizovat a zefektivnit dosavadní práce ve zbrojnici. S nástupem staronové
zbrojnice však přichází i zajímavá náhoda. A tou je přímý výjezd jednotky z budovy. Podle
dosud platné legislativy naše jednotka potřebuje zabezpečit výjezd nejméně čtyř členů a to
24 hodin denně, po celý rok. Při potřebě výjezdu nás operační středisko hasičů do služby
aktivuje prostřednictvím našich soukromých mobilních telefonů. Jde o automat, který volá
a píše SMS. Zároveň mají členové vlastnící chytrý telefon také výjezdovou aplikaci, která
je aktivována. Od této chvíle startuje časový úsek 10 minut, který máme na to se dostavit
do zbrojnice, převléci se do zásahových obleků, nastoupit do techniky a oznámit středisku,
že vyjíždíme na místo události. Legislativa hovoří o deseti minutách pro jakoukoliv naši
událost. V praxi je však všem zřejmé, že v případě spadlého stromu tam prostě „jen“ čekají
nervózní řidiči aut, a maximálně se někam opozdí. V případě požáru nebo transportu pacienta se ale zase každá vteřina zdá být dlouhá, a opravdu je třeba říct, že v případě požáru je
někdy každá minuta k dobru nenahraditelná.
Právě staronová budova teď pomáhá více než před rekonstrukcí. Ve staré budově byla
zima, zápach výfukových zplodin. Chybělo základní vybavení. To vše se odráželo na přístupu členů. Bylo třeba zajistit jen to základní, tedy opravy a údržbu. Jinak nebyl v podstatě dů31
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vod trávit čas někde, kde to popravdě ani moc neláká
zůstat. O náboru nových členů jednotky nemluvě.
Současná realita už skýtá úplně odlišný pohled.
Mimo nutnou stanovenou práci ve zbrojnici už člověk zde může kdykoliv přespat, dát si kávu s přáteli,
přijmout hosty, mít oběd, zacvičit si v nové posilovně,
udělat kancelářskou práci, kterou za jednotku předtím plnil doma. Budova se začíná stávat středobodem, kde se členové můžou sejít. V kolektivu i jako
jednotlivci. Doslova lze říci, že ve zbrojnici pořád
někdo je.
Z toho všeho vyplývá, že nám nikdo nemusí nařizovat nějaké pohotovosti apod. a přesto vyjedeme
v daleko kratším čase. Na zbrojnici je navíc nainstalován rozhlas a světla. Takže o poplachu víme, a nemusíme mít stále při práci mobil u sebe. V takovémto
režimu tak začínají vznikat nové možnosti, takže se
oznamovateli zcela náhodně dostane pomoci daleko
rychleji, než legislativa určuje. Někdy je to banalita
typu právě třeba spadlého stromu. Ale už se nám takto povedlo vyjet třeba likvidovat vznícené saze v komíně a několikrát pomáhat při transportu pacienta.
A totéž můžeme uplatnit i u očekávaných zásahů, kdy
požár u rodinného domu v ul. Hlučínská
je například hlášen silný vítr nebo je potok na pokraji
svých kapacit.
Doslova, pokud u vás hoří „v pravý čas“, pak se u vás naši hasiči objeví skoro po zavěšení
sluchátka.

David Lange

9>6?B=135C@?<;ß=
Spolky činné v obci Ludgeřovice mohou podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ludgeřovice na rok 2022 na podporu činnosti, která je hlavní náplní žadatele a na jednorázové sportovní, kulturní, zdravotně sociální nebo jiné veřejně prospěšné činnosti. Žádosti se podávají
na předepsaném tiskopise, který naleznete na webových stránkách obce
Ludgeřovice – formuláře finančního úseku https://www.ludgerovice.cz/
urad/formulare/ včetně povinných příloh nejpozději do 17. 1. 2022 na
sekretariátě Obecního úřadu v Ludgeřovicích.
Vyúčtování k poskytnutým dotacím za rok 2021 doložte finančnímu
úseku Obecního úřadu v Ludgeřovicích nejpozději do 15. 12. 2021.
32
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Z Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích
Beseda s Janou Schlossarkovou
Svou návštěvou nás první říjnový den poctila paní Jana Schlossarková, regionální básnířka a spisovatelka. S klienty Domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicícch si velmi poutavě povídala o historii Hlučínska, podělila se o své zážitky z dětství, dospělosti i pracovního života
a také přítomné provedla svou literární tvorbou.

spisovatelka Jana Schlossarková

z besedy v charitním domově

Obnova společenské místnosti v Charitním domově sv. Mikuláše
Díky příspěvku od Nadace Krása pomoci ve výši 107 tisíc jsme v Charitním domově
sv. Mikuláše pořídili potřebné vybavení do naší jídelny, jež nám zásadním způsobem pomohlo zvýšit kvalitu života klientů našeho domova pro seniory.
Jídelna, která je zároveň centrem denního života našich klientů, nebyla doposud vybavena tak, aby mohla kromě funkce jídelny plnit i funkci společenského prostoru, kulturního
centra, místa, kde probíhá aktivizační činnost, ale také místo pro odpočinek.
Prostor jsme tak vybavili novými vestavěnými skříněmi, stolem pro realizaci počítačového
kroužku, stolů pro klienty. Instalace funkčního a přitom esteticky příjemného vybavení tak
nyní dává klientům možnost smysluplně trávit čas. Stávajícímu prostoru jsme vtiskli svou osobitost, zaplnili ho svými předměty, svým „nepořádkem“. Nadaci z celého srdce děkujeme.
Nadace Krása pomoci byla založena v roce 2008. Od té doby v rámci grantového řízení
rozdělila mezi neziskové organizace pomáhající seniorům více než 32 mil. korun a celkem
seniory podpořila částkou přesahující 46 mil. korun. Své poslání popisuje nadace takto:
„Naší vizí je důstojné a plnohodnotné stárnutí pro naše prarodiče. Zároveň pracujeme na
33
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tom, aby společnost vnímala seniory s respektem. Naším posláním je provázet stárnutím.
Zajišťujeme moderní služby v domácím prostředí a získáváme finance na projekty pro
seniory. Naše hlavní hodnoty: pozitivní stárnutí, inovativní postupy, laskavý přístup.
Provázíme stárnutím a propojujeme generace.“

pracovní stůl

jídelna

34
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Jak a čím se v naší obci za posledních 80 let topilo
V současnosti se ve většině domů a domků topí plynem, výjimečně elektřinou. V daleko
menším počtu pak tuhými palivy, zejména uhlím nebo dřevem v kotlích předepsaných typů.
Stále však v desítkách domků používají „smraďoši“ nevhodné zastaralé kotle a v nich topí
tuhými palivy (občas i pověstnými uhelnými kaly) tak, že se tam z komínů valí štiplavý dým
plný prachu a jedovatých zplodin, které znečišťují a otravují vzduch okolo. Celkem vzato, je
v současné době čistota vzduchu v naší obci obstojná, nebylo tomu však vždycky.
V prvních letech po skončení druhé světové války se topilo kvalitním černým uhlím
z petřkovických šachet, v menším rozsahu pak dřevem. Nikdo si ani neuměl představit, že
se dá topit něčím jiným. Vzduch byl tehdy topením znečišťován minimálně ze dvou důvodů,
protože palivo bylo kvalitní, vysoce výhřevné a také proto, že se ve většině domků topilo jen
v jedné místnosti, zpravidla v kuchyni ve sporáku.
Překotné zvyšování těžkého průmyslu v rámci „boje za mír“, zejména hutí a koksoven,
způsobilo během několika let úplné vytěžení slojí kvalitního petřkovického uhlí. Nezbylo,
než začít topit uhlím méně kvalitním ze šachet OKD a z Polska. U všech šachet se začaly
hromadit nádrže s uhelnými kaly z třídíren. Tyto kaly byly levné, bylo jich dost. Postupně
si lidé zvykli a začali s nimi topit a to byl začátek postupného ničení čistoty nejen vzduchu,
ale také celého životního prostředí. Celá obec byla za několik let jakási špinavá, neupravená,
zaprášená. U každého domku byla jáma na skladování zásoby „šlamu“. Ke každému domu
nejméně jednou ročně přijela velká terénní Tatra a do jámy sklopila kolem 10 tun mokrého
šlamu, z něhož během cesty a po složení i kolem domu vytékala černá břečka. Když hromada šlamu oschla, začalo se černě prášit. Prostě velký hnus. Pokud do Ludgeřovic přijeli
cizinci, zejména Němci, nad tou špínou nevěřícně kroutili hlavami. Éra šlamu začala asi od
poloviny šedesátých let a končila těsně před rokem 2000.
Už koncem padesátých let začali občané vybavovat své domy ústředním topením,
během 20 let už bylo prakticky ve všech. To zvýšilo spotřebu paliva několika násobně.
Tehdejší kotle ústředního topení byly většinou velmi jednoduché bez jakékoliv účinné
regulace, spaliny bez úpravy šly přímo do komína. Šlam byl plný kamenné drtě a písku,
takže jemného prašného popela bylo velké množství, téměř stejné jako přiloženého topiva.
Velkým problémem také bylo, že kotle byly nesprávnou manipulací často málo vyhřáté,
takže spaliny z části nehořely, ale jen destilovaly a jedovaté dehtové páry odcházely komínem do ovzduší. To bylo opravdu smradlavé a plné prachu. Na tomto ničení se asi ve stejné
míře podílel také ostravský průmysl. Zejména ve smogových dnech to bylo pro astmatiky
a alergiky moc špatné.
Nová obecní zastupitelstva po roce 1989 se začala životním prostředím intenzivně zabývat. Zvažovány byly dvě varianty vytápění a to elektřinou a plynem. Elektřina se ve větším
měřítku neprosadila, takže byla připravena a v devadesátých letech realizována plynofikace
obce včetně přípojek k domům. Hodně občanů se však zaleklo stoupající ceny plynu, zachovali si i kotel na tuhá paliva a v nich dále topili vším možným, někdy i šlamem. Tuhá
paliva začali postupně definitivně opouštět v posledních asi 10 letech v souvislosti s tím, že
majitelům se zvyšujícím se věkem začíná vadit pracnost manipulace s topivem a popelem
nebo je přesvědčily názory potomků.
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Katastrofální stav čistoty ovzduší i celé obce v době „šlamové“ odešel do historie a to je
dobře. Zbývá ještě pohlídat, aby i těch posledních několik desítek „smraďochů“ začalo respektovat stanovené předpisy pro vytápění. Také vzduch z Ostravy už je mnohem čistší.
Úplně čistý vzduch však stále nemáme, je tu ještě jeden velký „smraďoch“ a to automobilová doprava. S tím však obec mnoho nenadělá.
AV.

36

11 / 2021

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

9>6?B=1351?J>Õ=5>Ø
Jubilanti – říjen 2021
Hedvika Klapcová
Alfréd Ostárek
František Hubatka
Otmar Lukáš
Alžběta Kozubová
Irmgarda Fonioková
Dobruška Krejčí
Adolf Banko

95 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Omlouváme se zářijové jubilantce p. Žofii Klučkové za tiskovou chybu v minulém čísle
Ludgeřovického zpravodaje.

Vlasta Bortlíková

Vítání občánků
Tradičně dvakrát ročně vítáme nové občánky, kteří se narodili během posledního
roku, a kteří v době narození měli a stále mají trvalý pobyt v Ludgeřovicích.
16. října v obřadní síni Obecního úřadu v Ludgeřovicích přivítal děti s rodiči starosta obce Mgr. Daniel Havlík.
Vítání proběhlo ve dvou etapách za dodržení platných hygienických opatření. Celkem jsme přivítali 19 dětí, 15 chlapců – Adama, Damiána, Eduarda, Erika, Filipa,
Jáchyma, Olivera, Petra, Sebastiana (2x), Sebastiána, Tadeáše, Tobiáše (2x), Víta
a 4 děvčata – Adrianu, Amélii, Julii, Lauru.
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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slavnostní projev starosty obce

společné foto – 1. vítání dětí
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společné foto – 1. vítání dětí

společné foto – 2. vítání dětí
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společné foto – 2. vítání dětí

VB., foto P.K.

Vážení spoluobčané,
pokud se chcete připojit k YouTube.cz video – kanálu Obce Ludgeřovice, kde se nepravidelně umisťují zajímavá videa z naší obce a rozhovory, najděte si na YouTube.cz náš video
– kanál, opět se znakem obce Ludgeřovice v logu.

P.K.
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Nebe, peklo, ráj
Je pár minut po osmé hodině večerní, venku padla tma a já stojím na startovní čáře v autokempu Sedmihorky nedaleko Turnova. Nejsem tam sám, ale přesto jsem jediný, kdo teď
poběží. Jsme totiž na startu štafetového závodu 250 Český ráj. Trasu dlouhou 250 km musí
zvládnout osm běžců jednoho týmu. Běžecký klub Ludgeřovice zde nemůže chybět.
Vítězem závodu nebude první tým v cíli, ale ten nejrychlejší. Z důvodu rozdílné výkonnosti jednotlivých týmů se startuje postupně od 15:00 do 22:00 hod. Po zkušenostech z podobného závodu v roce 2020, kdy jsme podcenili sami sebe ve své výkonnosti, jdeme nyní
opačnou cestou. Každý si na sebe naloží pořádnou výzvu. „Odměnou“ je nasazení našeho
týmu na startovní čáru až na 20:10 hod. Pár dní před startem se nám zraní nejrychlejší běžec
Adam Galdia a ani u pár ostatních to z důvodu vleklých zranění nevypadá na skvělou formu.
Nebude to ráj, bude to peklo.
Konečně dostávám pokyn ke startu. Zapínám čelovku a pouštím se do tmy. Čeká mě první
úsek. Prvních deset kilometrů. Ostatní členové týmu z prvního auta (Alena Sobková, Radek
Artim a Jirka Bystřičan) se přesouvají do vesničky Pohoř, kde na mě budou čekat. Snad. Nad
tím teď nepřemýšlím a makám, co to jde. První dva kiláky mě pěkně navnadily svým rovinatým
profilem. První stoupání a první skály tam někde ve tmě. Ze tmy mě pozorují „svítící“ oči nějakého zvířete. Běžím o to rychleji. Trať je skvěle značena reflexní páskou, takže nikde nebloudím.
Netrvá dlouho a jsem v místě předávky. Štafetový medailonek si bere Jirka a utíká na koupaliště
v Kacanovách. Na koupání však nebude čas. Už tam čeká Alena, aby mohla naši štafetu posunout
do obce Vyskeř. Alči to zabere hodinu, autem to bude pár minut. Tento luxus si neběžící užívají.
Žádný spěch a stres s přejezdy z údolí do údolí. Vyskeř je malá dědinka, ale žije to tam jako při
rozsvícení vánočního stromu v Ludgeřovicích. Blíží se půlnoc, ale přesto jedou obě hospody naplno a jsou plné lidí. Jednu obývají místní, tu druhou běžci. A že jich tu je. Má to svůj důvod. Tohle
místo je konečná pro 3. i 4. etapu a probíhá zde tzv. velká předávka. Po Alči tak štafetu přebírá
Radek Artim a jakmile doběhne (opět do Vyskeře), nastupují kluci z auta č. 2 (Martin Popek,
Luboš Bardaševský, Valda Schubert a Radek Rozmahel). Dost času zajít na kávu a na jednoho
Rohozce. Tak se jmenuje místní pivo.
Radek Artim dobíhá a do hry se dostává Martin. Nervozita opadne při prvním kroku.
První auto má tak prozatím splněno a může odjet zpět na základnu. Lezeme co nejrychleji
do postele. Odhadem máme necelé dvě hodiny spánku – pokud se tedy podaří usnout. Ze
snů nás probudí Martin. Volá, že právě vyběhl Valda, který uzavírá první třetinu závodu.
S obrovským nadšením tak vylézáme z postelí a sedáme do studeného auta. Venku pořád
tma. Místem další velké předávky je obec Kněžmost. Valda předává Aleně a do postelí
můžou pro změnu kluci z druhého auta. Ostatní, co zbyli, přejíždí ke hradu Kost. Právě
tam bude přebírat štafetu Radek Artim. Hrad je nádherně nasvícený. To je ale tak jediné,
co vidíme. A pak také to, že nás postupně dobíhají týmy, které startovaly za námi. Jsou to
dravci. Mezi nimi je třeba i tým Kalokagathia Aliance Tomáše Svobody, reprezentanta ČR
v triatlonu. Negativní na tom je to, že na trase potkáváme čím dál tím méně běžců. Vlastně
skoro nikoho. Radek Artim dobíhá do Humprechtu a nevypadá to s ním příliš dobře. Tedy
s jeho bolavou nohou. Štafetu přebírám já a utíkám na hrad Trosky. Nikdy jsem tam nebyl,
a tak se opravdu těším. Těším se ale jen trošičku. Poslední dva kilometry mě čekají už jen
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do kopce. Proč ty hrady nemohli postavit někde v údolí? Prvních devět kiláků je v podstatě
po rovině, takže na to zatím nemyslím a nemyslím ani na to drobné zakufrování v začátku
etapy. Zhruba v půlce mě předbíhá jeden běžec – konečně mám pocit, že jsem v nějakém
závodě. Závodím marně. Utekl mi. Náladu mi zvedne padající mlha, která se valí kolem
Panny a Baby. Právě tak se jmenují ony dvě ikonické věže hradu Trosky. Idyla končí a začíná
závěrečný kopec. S každým krokem jsem blíže k cíli, takže běžím na max. Na parkovišti už
čeká Jirka, aby potáhnul štafetu do Mladějova. Konečně jsme na další velké předávce. Více
než ta, mě zajímá otevřená hospoda. Čas snídaně vyplníme instantním vývarem s nudlemi.
Konečně něco teplého do žaludku. Potkáváme tu kluky z týmu SK 24 Brno, které jsme loni
porazili o 4 sekundy na štafetovém závodě Hory Bory. Svěřili se nám tak se svým traumatem. Od té doby nemůžou zapomenout na název Ludgeřovice, který do té doby neslyšeli.
Každá další zmínka v médiích jim tuto vzpomínku vrací (internet v kanalizaci, Coufal, …).
Kluci ještě netuší, že my zase budeme mít trauma z SK 24 Brno.
Polévka je v břichu a auto č. 1 odjíždí do postelí. Další dvě hodiny spánku přijdou vhod. Kluci
zatím běží přes Libuň, Košov, do areálu skokanských můstků v Lomnici nad Popelkou. Právě
zde předává štafetu Radek Rozmahel nejmenovanému kolegovi bytem na Vrablovci. Kolega se
příliš kochal, fotil můstky a zázemí areálu, když najednou slyšel hluboké „Kurváááááááá, si děláš
prdééééél“. Radkovi se v tu chvíli zvedl už tak vysoký tep. Naštěstí to rozdýchal a onen běžec
další etapy mohl po rychlém převlečení do sportovního vyběhnout. Trestem mu budiž finiš na
rozhlednu Kozákov. Ta stojí dle očekávání na pořádném kopci. Nahoře fouká, ale je zde nádherný
výhled do celé krajiny. Opět se sejdeme obě auta a máme chvíli na vyměnění zážitků. Měníme
také pořadí běžců pro další etapu. Třetí třetinu mají před sebou běžci z auta č. 1.
Radek Artim má nohu v neběžícím stavu, takže přehazujeme pořadí. Nejkratší etapu do
Klokočí běžím já místo Jirky. Tu jeho si vezme Alča, Radkovu Jirka a poslední čeká opět na
mě. Teď tedy pouze osm kilometrů z kopce dolů. Nasazuji rychlé tempo, které mi rozhodí
menší kopec. Konečně je světlo a něco vidím. Krása, která brzy končí. Etapa je za mnou
a nyní si krajinu může prohlédnout Alena. Trasa se jí líbila tak moc, že si vyběhla i na vyhlídku, kam nemusela. Je to srdcař. Přibíhá do obce Koberovy, přebírá Jirka a utíká do Semil.
Tam přeberu štafetu zase já.
Nechce se mi. Venku zataženo, fouká studený vítr a teploměr, co nemáme, ukazuje
13 °C. Jirkovi se taky už nechce, a tak s radostí předává
štafetu. Trvá kilák, než rozběhnu bolavé chodidlo na levé
noze. To se podařilo, a tak si
můžu zase užívat krásu údolí
řeky Jizery. Běžím po jejím
břehu, místy po visutých lávkách a také tunelem. Po šesti
kilometrech mě čekají čtyři
méně záživné, které vedou po
silnici. Asfalt je v tuto chvíli
zase příjemnou změnou. Cesta
běžci před startem
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zase rychleji odsýpá. Přibíhám do Železného Brodu.
V dáli slyším nějaký festiválek. Ten většinou generuje podnapilé lidi, kteří mají
neotřelé nápady. Obávám se
o kvalitu značení. Právem.
Čekal jsem, že bude chybět
někde nějaký fáborek. Ne
však, že nějaký srandista po
pár rumech přeznačí trasu doprava, místo doleva.
záchytný bod pro předávku
S Alzheimerem si naštěstí
netykám (zatím), takže si zaběhnu navíc jen 200 m. Mapu jsem si nastudoval předem a směr
cesty se mi nezdál. Takže dalších 200 m zpět a znovu a lépe. Závěr patří zase kopcům. Jsou
to poslední kilometry, takže jdu naplno a už je tu prudký seběh do obce Líšný. Dobíhám
něco málo po třetí hodině. Auto č. 1 hlásí splněno. Hladový a žíznivý tak beru za vděk
hladovým oknem – párek v rohlíku a pivo je dnešním obědem. Dle propočtu už víme, že
v 18:30 v cíli opravdu nebudeme. Nenaplníme ani cíl organizátorů, a to doběhnout do cíle do
19 hod., kdy bude probíhat vyhlášení. Nevadí. V absolutním pořadí se pohybujeme v půlce
startovního pole. Pořád má cenu ještě zabrat. Posádka auta č. 1 se jede zkulturnit a odpočinout na chatu. Z pohodlí „domova“ tak na dálku fandíme klukům, kteří jsou zrovna na trase. Před sedmou večer se
potkáváme v místě startu,
v autokempu Sedmihorky. Dáváme pivko a velkou kupu těstovin a hned
se cítíme lépe. Až tedy
na Valdu, kterého čeká
posledních 15 kilometrů, převážně už zase po
tmě. I tohle však zvládne
a dotáhne náš tým do cíle
v čase 23:55 hod. Poslední metry před cílem se
k němu připojil i zbytek
týmu a všichni jsme si tak
mohli konečně oddychběžci v cíli
nout.
Celkové 45. místo ze 77 týmů není to, co jsme čekali, a to bez ohledu na věkový průměr
našeho týmu 49 let. Důvodů je více, ale na tohle se historie neptá. Tím důležitým cílem bylo
utužení kolektivu, a to se nám myslím povedlo. A povedlo se to také organizátorům celého
závodu, protože vše běželo naprosto bezchybně. Sami víme, kolik úsilí stojí uspořádat lokální běžecký závod. Sláva vítězům, čest poraženým a díky pořadatelům.
David Bíbrlík, BK Ludgeřovice
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Ludgeřovický šus
Běžeckých závodů je celá řada. V drtivé většině všichni hromadně vyběhnou a první
v cíli je vítěz. Proč však nezkusit něco nového? Jedna trať, čtyři běžci a první dva postupují
do dalšího kola. Podobně jak to známe třeba ze skicrossu. Bude o něco takového mezi běžci
zájem? Nezkusíš, nevíš. Závod tedy máme, ale chtělo by to ještě něco více. Zkusme přilákat
občany Ludgeřovic a okolí a uspořádat krom závodu třeba i takové pozávodní posezení.
Opečeme selátko, uvaříme guláš, nafoukneme skákací hrad a přichystáme prostor kapele.
Rozhodnuto. Jdeme do toho. Termín závodu stanovujeme na 2. října 2021.
Štěstí přeje připraveným, a tak není divu, že sobotní den bude slunečný. Nezvykle teplé
počasí vydrží po celý den. Základní předpoklad úspěchu splněn. Kuchařský tým dorazí na
Ostříž kolem jedenácté hodiny. Zatápíme pod kotlíkem a za chvíli se v údolí rozvine vůně
smažící se cibulky. Ta se následně potká s kousky hovězí kližky. Koření a tajné ingredience
pak zaléváme vodou a necháme vařit. Prostoje utápíme pivem a něčím ostřejším. Přece jen je
už říjen a meze jsou chladné. Nezapomeneme zahřát ani selátko. Roztopíme pod ním bukové špalky, namažeme mu záda okořeněným olejem a pomalu se začínáme těšit na křupavou
kůžičku. Masová vůně se po chvíli potká s vůní skořice a hřebíčku. Správně. Svařujeme
víno. Ať mu není smutno, pošleme mu trochu rumu.
Zapomenout však nesmíme ani na běžeckou část dne. Nafouknout startovní bránu, označit nebezpečné úseky na trati, spustit registrace a čekat. Dorazí nebo nedorazí závodníci?
Dorazili. Našlo se 43 jedinců, kteří se nebáli vyzkoušet něco netradičního.
Přesně v 15:00 a nějakou tu minutu navíc tak vybíhá první čtveřice. Trasa je jasná. Od
chaty Ostříž se běží po Farské cestě kolem sv. Františka ke kameni. Odtud název Ludgeřovický šus. Z pohodlnosti pořadatelů a z jiných pragmatických důvodů jsme běžce nechali
obkroužit kámen a vyběhnout zase zpět. Celková trasa má 1,3 km a dokonale naplňuje pojem „křížová cesta“. Ten, kdo neprocházel utrpením, se pak mohl kochat nádherným výhledem na ludgeřovický kostel anebo lipovou alej, kterou probíhal. Za 30 let to bude naprostá
nádhera. Rok co rok to bude vypadat jinak.
Jedna čtyřka tak střídala druhou a po dvou hodinách jsme měli vítěze. Tím historicky
prvním mužem se stal Ondřej Dominik z MK Seitl Ostrava a mezi ženami zvítězila Nikol
Baladová z Hlučína. Nezapomněli jsme ani na dětskou kategorii. Nejrychlejším klukem byl
Matyáš Kuděla z Hlučína a jako nejlepší holka si cenu převzala Laura Majkráková z Karviné.
Závod je za námi a „včil“ je čas na zábavu. Někteří se rozhodli před gulášem a prasátkem
se jít trochu proběhnout v okolí Vrablovce. Děti pak vyskákaly nekonečnou energii na nafukovacím hradu. Ti druzí pak zasedli ke stolům a dobře udělali. Do strun poprvé hrábla osmičlenná kapela. Basa, banjo a kytary udělaly tu pravou atmosféru. Poslouchat jsme však nemohli
s prázdnými žaludky. Nastal čas výdeje. Guláš jsme rozlévali proudem a prasátko se řízeně
okrajovalo. Teklo také pivo z Rohova a jiné silnější kapaliny. Snědli jste vše a vypili skoro vše.
V deset večer už zůstali jen ti otrlí. Uklízíme vše, co je potřeba a dáváme poslední chodníčkovou. První ročník Ludgeřovického šusu tak máme zdárně za sebou. Samo se to však
neudělalo. Děkujeme panu Porvalíkovi a myslivcům za poskytnuté zázemí, panu Balgarovi
a Technickým službám Ludgeřovice za zapůjčení potřebného, díky rodinným příslušníkům
a kamarádům, kteří přišli a pomohli ve svém volném čase. A díky Vám běžcům, kteří jste
přišli odzkoušet něco nového. Ten další ročník už tak bude zase o kus lepší. Srdečně zveme
i ty, kteří letos nedorazili.
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celkový vítěz Ondřej Dominik s č. 220

grilované sele
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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
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