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Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
areál ZŠ Ludgeřovice
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Vážení spoluobčané,
začátek září znamená pro děti návrat do školních lavic a k povinnostem souvisejícím se
školní docházkou. Minulý rok byl jiný, větší část roku žáci trávili doma u počítačů při online výuce. Přestože všichni úskalí takové výuky zvládli, přece jen všichni věříme, že letos
proběhne školní výuka zase normálně. Na druhé straně, i přes řadu nevýhod, měla domácí
výuka jednu výhodu. Během minulého školního roku jsme dokázali rozšířit naši školu
o nové patro s 5 odbornými učebnami, rekonstruovat učebny pro technické vyučování
a ještě postavit na školním hřišti novou nafukovací halu se zázemím, která nahradila již
dosluhující tenisový kurt. Získali jsme tak nové moderní prostory pro výuku i tělesnou
výchovu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nám bylo povoleno navýšit
kapacitu našich školních zařízení z 550 na 650 žáků. Máme tak jistotu, že i při dalším
postupném narůstání počtu obyvatel bude kapacita naší školy dlouhodobě dostatečná.
Co se týče staveb samotných, zde nám omezení výuky ve škole pomohla. Bohužel, koronavirová opatření dopadla téměř na vše a všechny. Ještě v polovině srpna jsme si byli jisti,
že nic nebrání slavnostnímu otevření školy a haly dne 31. 8. 2021. Pak však přišla nemilá
zpráva v podobě informace, že dodavatelé nábytku, lavic a židlí vlivem pozastavení dodávek materiálu z Německa, nejsou schopni toto vybavení dodat včas, zpoždění bude
cca tři týdny! Tato informace se stala poměrně zásadní vzhledem k otevření školy i poskytnuté dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Naštěstí se mi podařilo při osobním
jednání v Praze vše vysvětlit a možnost čerpání dotace posunout. Zároveň jsme však
museli také posunout oficiální termín slavnostního otevření školy i nafukovací haly. Po
dohodě s ředitelem Mgr. Karlem Moricem je nový termín stanoven na čtvrtek 30. 9. 2021
v 15 hodin. Alespoň tak máme jistotu, že v té době už bude vše zcela hotovo a dodáno.
1.
2.
3.
4.

Již v loňském roce jsme instalovali v naší obci 4 nádoby na sběr jedlých olejů a tuků.
Parkoviště u Obecního úřadu Ludgeřovice
Parkoviště u Dolní školy
Vrablovec – sběrné místo u komunikace- pravá strana směr Hlučín
Garáže Technických služeb Ludgeřovice (pod poštou)

Jak vidno, občané je začali velmi aktivně využívat, za což jsem pochopitelně velmi rád.
Pro velký úspěch jsme se dohodli se společností Trafin Oil, že necháme v Ludgeřovicích
umístit dalších 5 nádob a přiblížíme tak možnost odevzdávání olejů našim občanům. Nyní
tedy přibyla tato místa:
1. Křižovatka ulic Myslivecká a Na Návsi
2. Pod dětským hřištěm na ulici Na Návsi
3. Křižovatka ulic Na Návsi a Polní
4. Křižovatka ulic Vrablovecká a Nad Tratí
5. Křižovatka ulic Lesní a U Rybníků
Věřím, že i tato místa začnete pro odkládání nádob s jedlým olejem a tuky využívat,
protože oleje a tuky do kanalizace opravdu nepatří.

Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Kalendář akcí v Ludgeřovicích
Naplánované akce se uskuteční, pokud to dovolí aktuální opatření.
4. 9. 2021
7. 9. 2021
8.
18.
18.
18.
19.

9. 2021
9. 2021
9. 2021
9. 2021
9. 2021

2. 10. 2021
3. 10. 2021
8. 10. 2021
9. 10. 2021
15. 10. 2021
16. 10. 2021

Škola volá (PONY RANČ Vrablovec)
Hlučínský krmáš – akce Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
Zastupitelstvo obce (sál Obecního domu)
Bazárek dětského oblečení (sál Obecního domu)
Farmářské trhy (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)
1. ročník kotlíkového gulášfestu (Menšíkové louka)
Koncert – Svatováclavský hudební festival (kostel sv. Mikuláše)
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)
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Koncert v kostele je zážitek
Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne ve dnech 3. – 28. září 2021 již
18. ročník Svatováclavského hudebního festivalu. Náš největší mezinárodní festival
duchovní a tzv. staré hudby opět rozezní kostely celého Moravskoslezského kraje díky
obdivuhodným 31 koncertům. Jedním z tradičních festivalových míst je rovněž obec
Ludgeřovice, kde v nádherném kostele sv. Mikuláše v neděli 19. září od 15:00 hod. vystoupí vynikající ukrajinský mužský vokální soubor Orpheus vystupující a cappella. Za
dobu své existence získal celosvětové renomé díky své neutuchající touze propagovat
ukrajinskou národní hudbu a také vznešené pravoslavné 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 (basso profondo), který naplňuje ideál provozu pravoslavných
liturgických zpěvů, kdy jeho specifický zvuk evokuje hloubku a tajemnost Boží podstaty. Na mimořádný koncert v chrámových prostorách, který se koná pod záštitou starosty obce Mgr. Daniela Havlíka, se můžete těšit díky Svatováclavskému hudebnímu
festivalu (www.shf.cz) a finanční podpoře obce Ludgeřovice.
Vstupné: 250 Kč / 180 Kč (student, senior 65+, ZTP) / 50 Kč (ZTP/P, děti do 15 let)
Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu, z.s.
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Ministerstvo kultury informuje
Investovali jsme téměř 338 miliónů korun v kraji!
Ministerstvo kultury podporuje různé druhy aktivit v oblasti neživé i živé kultury. Památky – hrady, zámky, ale také muzea, galerie a jiné se nyní těší Vaší návštěvě po dlouhé
době uzavření. Podobně jsou na tom herci, zpěváci, hudebníci, akrobaté, kouzelníci a další
z oblasti živého umění, kteří se Vás již nemohli dočkat.
Od roku 2018 jsme do kultury v Moravskoslezském kraji investovali téměř 338 miliónů
korun. Přispěli jsme částkou 37,5 mil. Kč na rekonstrukci památek ve Vašem okrese, např. na
hlavní oltář v kostele sv. Martina v Pusté Polomi, Kulturní dům Petra Bezruče, zámek v Kravařích a Raduni, vodárny v Hlučíně či na akce typu přehlídky dětských folklorních souborů,
varhanní soutěže, Hradecký slunovrat nebo také na Hudební performance v galerii Fiducia.
Vážení občané Ludgeřovic, po dlouhých měsících sociálního distancu jsem se konečně
mohl s Vámi osobně potkat na některé z kulturních akcí, které pořádala Vaše či sousední
obec, či se uskutečnila v našem kraji. Vidět Vaše nadšení a radost z umění je pro mě obrovským impulzem k práci. Proto jsem kdykoliv připraven pomoci s žádostmi o dotace na
kulturu, kterými se ministerstvo snaží podpořit kulturně-společenské vyžití v naší zemi.
Nové dotační programy
Ve spolupráci s MPO jsme vyhlásili nový dotační program COVID Kultura 4, který je
pokračovatelem předešlých dotačních výzev. Program je určen pro všechny nestátní subjekty působící v živém umění, jakož jsou např. divadla, hudební kluby, výstavní síně, muzea,
spolky a OSVČ pořádající festivaly či jiné hudebně dramatické i taneční programy. Na dotaci
si mohou sáhnout také technické firmy podnikající v kultuře. Jednou z nových podmínek
10
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programu je prokázat minimální propad tržeb 50 % v roce 2021 oproti roku 2019, nebo 2020
v souladu s notifikaci Umbrella scheme EK – více se dozvíte na www.mpo.cz/kultura. Žádosti
je možné podávat přes portál AIS AMPO od 3. srpna do 22. září 2021. Subjekty, které dostaly podporu v jedné z předchozích výzev, budou moci opět využít paušálu.
Další dotační titul vyhlásilo Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury,
Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research. Výzva je určena
všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat projekty, které reagují na potřeby v daném místě a využívají potenciál kulturního dědictví. Hledají se projekty, které zpřístupní kulturní dědictví
nekonvenční formou, a budou mít prokazatelný dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Žádosti je možné podávat do 1. 11. 2021. Více na Inovativní využití movitého a nemovitého
kulturního dědictví – VÝZVA k předkládání žádostí o grant na projekty (otevřena do 1. 11. 2021)
| 2021 | Ministerstvo financí ČR – Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz).
Od 1. září do 30. října budou spuštěny dotační programy Ministerstva kultury na
podporu kultury v obcích, městech a krajích. Spolky, obce i města si budou moci zažádat
o finanční podporu na jednorázové akce i pravidelnou činnost, kterou plánují v roce 2022.
Více informací k jednotlivým titulům naleznete na Žádosti o dotace – mkcr.cz.
V případě jakýkoliv dotazů se na mne můžete kdykoliv obrátit.
Jiří Vzientek
náměstek ministra kultury
jiri.vzientek@mkcr.cz
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Významné ocenění
ředitele ZŠ a MŠ
Ludgeřovice
18. srpna v Praze, v prostorách
Senátu Parlamentu České republiky, bylo předáno řediteli Mgr. Karlu
Moricovi ocenění za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Roberta Plagy, Ph.D. nejvyšší vyznamenání, Medaile MŠMT
1. stupně v resortu školství za jeho
příkladnou práci ve vedení ZŠ a MŠ
Ludgeřovice.
Moc gratulujeme a přejeme mnoho pracovních a osobních úspěchů.
ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Mgr. Karel Moric, ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice
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Z výstavby nafukovací haly u ZŠ Ludgeřovice
Fotografie z 24. 6. 2021:

prostranství pro stavbu nafukovací haly, v pozadí výstavba sociálního zázemí

výstavba sociálního zázemí pro nafukovací halu
12
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dieselagregát pro případ výpadku proudu

Fotografie z 13. 8. 2021:

celkový pohled na areál ZŠ Ludgeřovice, prostranství pro nafukovací halu
13
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příprava pro nafukování haly, vlevo sociální zázemí

nafukování haly
14
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sociální zázemí a nafukování haly

Fotografie z 21. 8. 2021:

areál ZŠ se sportovišti a nafukovací halou se sociálním zázemím
15
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areál ZŠ se sportovišti a nafukovací halou

nafukovací hala, zadní část ZŠ
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nafukovací hala se sociálním zázemím, zadní část ZŠ

P.K.

Den otevřených dveří
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří naší školy a slavnostní otevření „Nástavby školy včetně řemeslných dílen“ a nafukovací haly. V průběhu celého školního
roku 2020/2021 jsme se v naší škole společně se stavebními a dodavatelskými firmami
snažili o maximální zajištění a ukončení všech stavebních prací a dodávek do konce
prázdnin. Bohužel všichni víme, jaká je v dnešní době situace na trhu nejen se stavebním materiálem, a proto dojde ke zpoždění dodání části vybavení. Z tohoto důvodu
jsme se rozhodli společně s p. starostou Mgr. Havlíkem o posunutí Slavnostního otevření na 30. září 2021. Zároveň bychom Vás chtěli touto cestou ujistit, že všichni žáci
budou mít od 1. září zajištěnou plnohodnotnou výuku ve stávajících třídách i nových
prostorách školy.
Věřím, že tuto změnu termínu pochopíte a my se těšíme, až Vám budeme moci vše
v plné kráse ukázat.
Mgr. Karel Moric
ředitel školy
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Predikce počasí nyní napomáhá hasičům
Jednotka v nedávné době osadila potok a věž měřicími přístroji.
Letošní rok bude patřit patrně opět k těm výjimečným. Takřka každá větší bouře s sebou
nese následky v podobě přívalových srážek, nebo silného větru. Skoro by se dalo říci, že
počasí neumí být ani v tomto stabilní a jde z extrému do extrému. Více než kdy jindy letos
jednotka hasičů využívá čidla, která byla v rámci rekonstrukce zbrojnice instalována.
Ludgeřovický potok nás letos celkem trápí. Na hranici Markvartovic a Ludgeřovic máme
osazeno hladinové čidlo. To nonstop přenáší aktuální stav hladiny a dále nabízí graf vývoje
situace za poslední den, týden, měsíc. S výškou samotnou pak souvisí povodňové stupně.
SPA – stupeň povodňové aktivity. Rozeznáváme celkem tři.
Při prvním stupni, stupni bdělosti, hlídková služba věnuje potoku pozornost. V této fázi
se tok monitoruje a sleduje se další vývoj. Starosta obce by měl dostat informaci o situaci
(např. z Povodí Odry), nicméně nejlepší info nám vždy poskytnou členové jednotky, kteří
podél toku bydlí. Vývoj také můžeme sledovat na zmíněném vlastním čidle. V podstatě se
připravujeme na možnou povodeň, nebo problémy s vodou.
Při druhém stupni se aktivují povodňové plány, nebo může zasedat povodňový orgán.
U nás v obci je to povodňová komise, kterou rada obce zřídila. V tuto chvíli pravděpodobně
začíná povodeň a realizují se opatření, jak ji mírnit.
Třetí stupeň je nejvyšší. Všechna opatření běží, ale voda je tak silná, že už způsobuje větší
a velké materiální škody a mohou být ohroženy osoby, na místě mohou být také prováděny
záchranné nebo evakuační práce.
Přeneseno na naše podmínky to znamená předem vědět, zda je situace vážná, a to i při
aktuálním pobytu mimo obec (zda to např. po práci vypadá odpoledne na zásahy, zda se
situace stále zhoršuje apod.). Nutno říci, že hladina potoka pro nás není klíčovým faktorem.
Profil toku je totiž všude různý. Někde je potok úzký mezi domy. Někde tok odděluje ještě
široká cesta, jinde jsou zase záplavové louky a voda se má kde vylít a množství vody tak regulovat. Díky empirickým výsledkům dnes už ale víme, že problémy nastávají při dosažení
zhruba druhého stupně a že od té chvíle už jde všechno velmi rychle až ke třetímu. Pro nás
je však nejdůležitější sledovat vývoj, čili že potok stoupá, klesá, jakou rychlostí zhruba. Dále,
zda už nám voda od Markvartovic nepřitéká, a tedy jen čekáme, až odteče to, co už v potoce
je. Za krátkou historii čidla jsme zatím zaznamenali nejvýše přelom mezi druhým a třetím
stupněm. Tehdy v obci při přívalech spadlo za pár hodin téměř 60 mm srážek.
S číslem 60 mm souvisí také druhé naše číslo. Je to meteostanice ve věži zbrojnice. Ta
nám dává jasný signál ohledně srážek a také větru. Měří vítr průměrný, ale samozřejmě také
nárazový. Zde máme opět možnost vědět, že obec zasáhl velký vítr, byť třeba aktuálně se
nacházíme v Ostravě, kde ani nefouká. Srážkoměr zase ukázal, že při poslední větší vodě
napadlo těch 60 mm za jeden den. A tudíž stejná voda jako minule, ale stačila obci protéct
během celého dne, tudíž situace dosáhla sotva stupně číslo jedna.
Počasí nás letos zaměstnává hodně a jsme určitě rádi, že alespoň počátky můžeme vždy
ještě sledovat online pomocí čidel, která dělají průzkum za nás. Samozřejmě do prvního
poplachu, to už pak sledujeme situaci z terénu.
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online výška hladiny

výjezd hasičů na pomoc Šilheřovicím

David Lange, hasiči Ludgeřovice

I. ročník Ludgeřovické výstavy pony
III. kolo Moravského show pony šampionátu
31. července proběhl v Ludgeřovicích na louce u hřiště TJ Ludgeřovice I. ročník Ludgeřovické výstavy pony a zároveň proběhlo III. kolo Moravského show pony šampionátu. Vše
organizoval Pony ranč Vrablovec.
V průběhu dne se představilo cca 20 poníků různých plemen jako Shetland pony, Welsh
pony, Welsh mountain pony, Welsh Part-Bred, Irský cob a ostatních plemen pony. Poníky
vystavovalo cca 35 dětí z celého Moravskoslezského kraje a s poníky soutěžily nejen v ka20
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tegoriích na ruce, ale i pod sedlem. První soutěže byly rozděleny dle věku na Mladého vystavovatele a Junior vystavovatele, kde své poníky vystavují na ruce a je to první průprava na
vystavování na profesionální úrovni. Po této výstavní kategorii následovala cena Hřebčína
Aslan, kterou vyhodnotila paní Milena Nováková, posuzovatelka všech soutěží III. kola
MSPŠ o nejlepšího mladého vystavovatele. Vzhledem k tomu, že jsme hrdý klub Ludgeřovic, nemohl chybět Pohár starosty obce Ludgeřovic, který uvedla svou ukázkou jízdy na
fríském koni s vlajkou Ludgeřovic Kateřina M. Pod vedením pana starosty Daniela Havlíka,
byli vyhlášeni nejkrásnější zástupci Shetland pony, Welsh pony a ostatních plemen pony,
kteří se pak utkali o šampiona mezi nejkrásnějšími pony. Další kategorií byl Lead rein, kdy
děti do 12 let vystavují koníky pod sedlem v doprovodu svých rodičů, kteří dětem dělají
pouze malou podporu. Další kategorie je First ridden. Jedná se o začínající malé jezdce,
kteří předvádí své poníky v základních chodech (krok, klus) v předepsané úloze, pak následuje Open Ridden, kde již soutěží děti starší a tudíž mají i složitější úlohu na předvedení.
Driving je kategorie s pony ve spřežení a nakonec jízdy zručnosti na oprati, s vodičem a bez
vodiče.
Celkem děti soutěžily v 16 soutěžích, kdy byli vítězové oceněni pohárem a taškou s cennými dárky, za které děkujeme partnerům a sponzorům. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří přišli děti podpořit, všem partnerům a sponzorům akce. Moravský show pony
šampionát se pořádá zhruba v 6 kolech, kdy se sčítají body za umístění a na závěr se vyhodnocují nejlepší z nejlepších. Pony ranč Vrablovec se úspěšně tohoto šampionátu účastní již
3. rokem. Doufáme, že se nám příští rok podaří opět soutěž organizovat.

úvodní jízda na koni s vlajkou obce Ludgeřovice – soutěž o Pohár starosty obce
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ceny starosty obce Ludgeřovice

ceny hřebčína Aslan

účastníci akce s dárkovými taškami

22
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šampion Poháru starosty obce

soutěž Mladý vystavovatel –soutěžící vystavují své poníky
23
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soutěž Lead Rein – ukázka jízdy na koni nejmenších začínajících jezdců s pomocí vodičů

Driving – soutěžící předvádí poníka v zápřahu
24
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Lenka Muroňová
Pony ranč Vrablovec
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Akce Klubu důchodců Vrablovec
Zájezd Hradec nad Moravicí
Zájezd se uskutečnil
20. července. Jeli jsme vlakem do Opavy a v Opavě
jsme ihned přestoupili na
autobus do Hradce nad
Moravicí. Prohlídka zámku
se nám líbila. Po prohlídce
jsme ještě zvládli procházku kolem areálu zámku.
Po obědě zdatnější zvládli
schody a vylezli do věže na
vyhlídku. Také jsme navštívili místní cukrárnu a prošli
se Hradcem nad Moravicí
až k vlaku. Doprava pro důchodce hromadnou dopravou byla výhodná a levná.
interiér zámku v Hradci nad Moravicí
Počasí nám přálo, nebylo
horko. Zájezd měl úspěch, zase to zopakujeme.

před Červeným zámkem v Hradci nad Moravicí
26
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Zájezd Rožnov pod Radhoštěm – Paseky
5. srpna jsme se autobusem vypravili
na zájezd. Cestou jsme měli navštívit Miniarboretum u Holubů. Protože opravdu
hodně pršelo, musela jsem prohlídku zrušit a zajistila jsem v Rožnově pod Radhoštěm prohlídku výroby svíček UNIPAR.
UNIPAR je rodinná firma, která vyrábí exkluzivní svíčky individuální technologií. Součástí prodejny je i výroba,
do které jsme měli možnost nahlédnout,
včetně podrobného výkladu. V 1. patře jsme si prohlédli v galerii limitované
edice svíček vyráběné pro světoznámé
zákazníky.
Pak už jsme odjeli na Dolní Paseky
do Pstruhařství Mirka Halamíčka, kde
jsme si pochutnali na výborném pstruhu
v trojobalu s oblohou, čerstvým chlebem
a čepovaným plzeňským pivem.
Po dobrém jídle jsme si zazpívali za doprovodu harmoniky a kytary. Výborně jsme
se bavili a mnohým se ani nechtělo domů.
I když nám celý zájezd propršelo, byli
jsme spokojeni.

zdobení svíček ke křtu v provozu UNIPAR

posezení v Pstruhařství Mirka Halamíčka
27
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muzikanti amatéři

Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec

Vydařené letní posezení zahrádkářů
Za příjemného počasí i se sluncem, které zbytečně moc nepálilo, se 7. srpna sešli na
moštárně zahrádkáři. Byl to ten správný den bez deště a bouřek, na rozdíl od dnů předchozích i následujících. O úspěch akce se zasloužily především ženy, zejména pak Bartusková
Regina, Bunčková Jana, Bunčková Irena, Važíková Lydie, které ve výboru spolku zahrádkářů nahradily ty, které dohnal vysoký věk, nebo už nejsou mezi námi. Zorganizovaly soutěž
o nejkrásnější květinovou výzdobu domu nebo zahrady, jejíž výsledek byl na letním posezení
vyhlášen a šest nejpěknějších výzdob bylo odměněno věcnými cenami. Také uspořádaly
soutěž ve střelbě ze vzduchovky do terče. Zejména pak připravily a na letním posezení provozovaly bohatý svépomocný bufet a staraly se o to, aby se akce konala v hezky upraveném
prostředí. Prostě ve spolku se dobře starají o to, aby setkání členů vždy mělo šmrnc.
Mužská část výboru spolku ovšem v žádném případě nezahálí. Udržují celý areál moštárny, letos už vyměnili okna v zasedací místnosti, připravili strojovnu moštárny na novou
sezonu, upravili terén kolem budovy moštárny tak, aby zemní vlhkost nepronikala do stěn.
V plánu už jsou další udržovací a zvelebovací akce.
Prostě spolek zahrádkářů Ludgeřovice slušně funguje a v příštím roce oslaví už 60 let
existence.
28
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bufet

střelba
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posezení zahrádkářů

oceněná soutěžní výzdoba
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oceněná soutěžní výzdoba

oceněná soutěžní výzdoba
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oceněná soutěžní výzdoba
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oceněná soutěžní výzdoba

část oceněných soutěžících o nejkrásnější květinovou výzdobu s gratulanty

text AV., foto P.K.
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Skautský tábor Osoblaha 2021
Letošní tábory se uskutečnily
od 23. července do 15. srpna. První
dva týdny starší a třetí týden mladší
děti.
Letošní program byl inspirován
několikasvazkovou ságou Johna
Flanagana Hraničářův učeň. Dobrodružný fantasy příběh se prolínal
celým dnem obou táborů, ve hrách
i dalších aktivitách. Skautům děj
knihy večer připomínalo stínové
divadlo na celtě jídelny. Pro světlušky a vlčata vedoucí hráli scénky
slavnostní oheň při skautských slibech
v dobových kostýmech.
Pro všechny světlušky a vlčata
ušily ochotné maminky pláště, které si děti nabatikovaly, aby stejně jako hraničáři byly v lese
takřka neviditelnými. Hraničáři umí výborně střílet z luku, a tak bylo potřeba trénovat i tuto disciplínu. Několik dobrovolníků spolu
s Bidlem předem doma vyrobilo řadu
dobrých luků, takže se vystřelit dařilo
i těm nejmenším táborníkům. Dobrodružství, napětí i zábavu zažívali
třeba při lovu kance, při stopování
a zneškodnění příšer Kalkar, na cestě do Celtiky nebo při „přepalování
mostu“. Velcí trénovali také starobylé
písmo nebo byli v taneční škole.
Kromě her museli zvládnout obstarání dřeva, mytí nádobí, pomoc
v kuchyni, hlídky, rozdělávání ohně
souboj hraničářů
v teepee, starší se střídali v přinášení pečiva ze tři kilometry vzdálené
pekárny v Jindřichově.
Toto a mnoho dalšího se odehrávalo v zapomenutém koutě nádherné
přírody na břehu Osoblahy, která nám
poskytovala vodu na mytí, byla osvěžením a důvodem k radosti a smíchu
v (nejen) horkých dnech a zdrojem
úžasu nad takovou krásou.
Jsme vděčni za tyto táborové dny
i noci s ohromnou spoustou hvězd
a těšíme se zase za rok.
hraničáři se vrací do tábora
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lukostřelci

„přepálení mostu“

Skauti Ludgeřovice

pomalejší bude mokrý

J1:Ø=1F?CD9
Vážení občané Ludgeřovic,
po více než 4 letech vývoje vám mohu oznámit, že se nám podařilo rozlousknout největší
oříšek celého projektu, a to, že jsme nainstalovali chráničku do první kanalizační přípojky.
V současné chvíli provádíme poslední úpravy na robotovi, který bude instalovat chráničky
do hlavního řadu a pak už bude hotovo. :)
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení obce, zejména panu starostovi Havlíkovi, že
s námi, přes veškerá zdržení, které náš vývoj provází, neztratil trpělivost. Není to tak jednoduché, jak jsem si původně myslel. Kdybych měl popisovat veškeré úskalí a trable, které
vývoj provázely, nestačily by mi stránky tohoto zpravodaje.
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Takhle vypadal první robot, který měl za sebou „tvrdou“ práci v „živé“ kanalizaci:

Michal Najman s prvním robotem

Spona na obrázku byla instalována do kanalizační přípojky letos v dubnu. Od té doby
proběhlo několik čištění tlakovou vodou a spona je stále na svém místě. Chráničku jsme
instalovali v půlce srpna.

spona v ostré kanalizaci
36
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Aktuálně k práci používáme tři roboty, všichni jsou „ošlehaní“ prací v „živé kanalizaci“.

roboti

Na obrázku vidíte montážní přívěs. V současné době si vozíme všechno potřebné vybavení na přívěsu, protože ještě přesně nevíme, kde je nejlepší, co mít a tato cesta se nám zdá
nejjednodušší.

montážní přívěs

Děkujeme všem za trpělivost a těším se, až vám budu moci ukázat fotky s prvním připojeným zákazníkem :)

Michal Najman
za200.cz s.r.o.

Pohřební zvyklosti
Dodatek k článku o pohřebních zvyklostech v Ludgeřovicích zveřejněném v srpnovém zpravodaji 2021.
Ve zpravodaji byla otištěna fotografie z pohřbu, který se konal před mnoha lety, a nebylo známo, koho a kdy tehdy pohřbívali, bylo však zřejmé, že už to bylo dávno. V článku jsem vyjádřil
naději, že nám to pamětníci povědí. Uvádím, co jsem se dozvěděl:
Jedna pamětnice z Markvartovic na fotografii ve Zpravodaji identifikovala v bílých šatech
družičku v první řadě pohřebního průvodu jako Hedviku Kaňovou. Druhou pak Lucii Wittmarovou z Ludgeřovic, dnes 94 letou, která žije v Německu. Sdělila mi to má stejně stará teta,
také narozená v Markvartovicích, která rovněž žije v Německu. Navštívil jsem pak sestru Lucie
Wittmarové, paní Lidii Ossovou, občanku naší obce. Ta v telefonickém rozhovoru se svou sestrou
Lucií zjistila, že zmíněný pohřeb se konal na jaře 1947 a pohřbívali slečnu Hudečkovou (podlehla
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dlouhé nemoci), která bydlela v dnes už neexistujícím domě za potokem v ulici Na Návsi u ulice
Na Kopaninách. V tom místě nyní stojí dva nové domy.
Pohřební průvod tehdy velmi pravděpodobně prošel přes „Motýlův mostek“ ulicí Úzká a po
Markvartovické ke kostelu. Rodina pana Rudolfa Kani asi dostala zmíněnou fotografii jako sousedé.
AV.

Prajzské okénko Hedviky Jandové
Vyzkumnici
Ve škole jsme tělocvičnu neměli, bo na co? Hřiště měli enem fotbalisti. Nařadi na cvičeni
a plac byl všudy kolem nas. Litalo se po cestě navrch i nadul, kolem chalupy, po zahradě, jak to
šlo, bo někteři sušedi byli fest opatrni na ty svoje keleruby a kobzole. Štachetove ploty služily ani
šplhadla, ale muselo se davat pozor na ostre špice, ktere mohly zrobit na dupě vic ďurek, miž bylo
třeba. Schody z verandy byly pro odvažne na trenovani skoku snožmo. To bylo naraženych kolen.
Kotrmelce se robily na dece na zahradě, kaj bylo akurat vysečene pro kraliky.
Naš sušed, onkel s dobrym srdcem, nam podaroval a pověsil na dluhy řeťaz, sedatko ze stareho
karusela. Předtym s nim jezdil na hřiště ku dvoru, jak byly jake oslavy. Karuselek byl popularni,
ale už doslužil. Mezi jabloňama na naši zahradě se vyjimala houpačka na balku. Mladši sestra
byla velka sportovkyně, bez strachu o život. Uměla se huštat tak, až se roztočila jak ruske kolo,
hlavu nadul. Ze stromu popadaly jabka, sušedky, ktere to viděly, pištěly od hruzy a kury za plotem
u hnoja všecke přičaply a některe přestaly snašat vajca. Sestra robila hvězdy, salta, přemety, šňury
a stojky. Ja enem zaviděla, bo ju všeci chvalili. Chtěla jsem tež byt taka odvažna sportovkyně,
tak jsem vylezla na velku třešňu, ale nadul mě v křeči sundavali dluhym, pojčanym žebřem od
sušedu. Vyšky nebyly nic pro mě. Skakat přes švihadlo jsme ale uměli všeci. Děvuchy hraly na
placu ,,školku“ od rana do večera, enem to hvizdalo. Každa uměla dvojskok i vajco s překřiženym
švihadlem. Naša mama byla pokrokova, kvuli nam kupila a zavěsila na futra huštačku, ktera se
mohla vystřidat s kruhama i hrazdu. Tam jsme se dost vyřadily, hlavně v zimě. Huštaly jsme se
mezi izbu a kuchyňu, zlate nervy. Tež se hralo s balonem o chalupu a na cestě, ale běda, jak to
spadlo jednemu nervoznimu strykovi na plac. Vzal nuž, propichnul nam ho a s jizlivym ksichtem
vratil. Zrobil nam to paru razy, nevim, nevim, jestli je v nebi.
Ja jsem byla velka čtenařka, nasmykala jsem se v siťovce štosy knižek z knihovny a tante mi
posilala fajne a nove knižky. Tež jsem robila vyzkumy. V pisku jsem sklem ohradila mravence, že
budu mět mlade a oni mi do rana zdrhli. Chtěla jsem mět sbirku motyrlaku, ale enem jak jsem
prvniho namočila do špiritusu, tak z něho zostala taka zplihla šňurka. Oplakala jsem to a už jsem
zviřatka netrapilla, no až na jedneho pavuka. Ještě jsem měla v planu zahradku za chalupu, kaj cely
den slunko nepřišlo. Nic nevzešlo. Nezbyvalo nic, než vzat kopačku a jit s omu okopat zahonky,
byla to nuda, ale aspoň mě kdosik pochvalil.
Proměny
V šedesatych rokach jsem přešla na středni školu se zdravyma vlasama. Take vyhukane děcko
z dědiny, od mala přirozena blondyna a tuž jak se pravjelo, špinavy blond. To ale mělo skončit.
Kamaradky z internatu viděly oběť a vzaly mě do parady. Lacny kysličnik z apatyky mi nalaly na
hlavu, enem to zasyčelo. Vyškubaly chlupy z oboči a nechali čenku čarku. Předaly mi staru řasenku v kasličce za pět korun, bo inač by mi zostal enem gutalin na butky. Dermacol byl drahy, tuž
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se kupil oranžovy maurak na lica, aby naša skura byla ani hedvabi. Hruza. Zrobily jsme ze sebe
japonske gejše. Chvilu trvalo, miž jsem pochopila, že tak ni. Ve vlaku dodom mi chlopi odevirali
plne geltaše, pozyvali mně na kafejo a chčeli se ženit a ja ve svych patnacti rokach nevěděla, čemu
to tak je. No hlupa , ani čelatko. Doma mi tata vynadal, ale mama věděla, že to zaš přejde. Z fajnych vlasu zostaly bile chomače, tuž se musely ostřihat. V drogerii předavali přičesky za sto korun,
všeckych barev. Ve třidě měla každa druha děvucha připnuty svuj ohon. Boraky učitele. Svičilo
jim do oči telaj chemlonovych ocasu a ku temu svudne pohledy modrych i zelenych stinu nad
očami studentek. Kantoři zachovali pokerovy ksicht a za dveřami se richtik nahlas smjali. Mezi
nama byly i take děvuchy, ktere měly učes ,,vstanu a idu“, a aji přirozene s knirkem, ktere tu nadheru fest pohrdaly. Pozdějši přišly učesy ala Angela Davis, či Bobby Farell z Boney – M. Kudrnata
helma z trvalenych vlasu, ktera proti slunku svičila, ani vlasy Děda Vševěda. Z chemlonu se robily
drdoly, na ktere se potřebovalo třicet sponek a deci nalevaneho laku. Potem přišly pěnove i kovove
natačky, tupirovani, učesy, ve kterych mlade roby zestarly o deset roku. Kanekalonove paruky,
pod kteryma se ničily fajne vlasy, roby vypadaly ani baronky a potem za rok se v parukach hrali
synci na lupežniky. Byl aji učes pudel, deka jaku měl ten naš slavny hokejista. Zdravy rozum se ni
a ni zjevit. Ja jsem vystřidala barvy od rezave po brunatnu, raz na synka, raz na damu. Paru roku
přešlo, miž jsem pochopila, co mi pasuje a nestoji to moc roboty. Aji kadeřnice se mezitym naučily
lepši střihat. Tuž take starosti maju baby a aji ty s knirkem se vydaly a maju kupu fusatych děti.
Pády
Nemyslim prvni pad, kdo – co, druhy koho – čeho, ale chrapnuti plnu vahu na asfalt, dlažku
nebo chodnik. Na to ja jsem velka přebornica. Tych mist, kaj jsem sypla bylo telaj, že kdyby tam
na pamatku vyrostnul stromek, tuž už tu mame fajny les. Idu do roboty po chodniku jak panička,
zrychluju, bo je malo času, za mnu mlady student. Ty nerovne kostky byly vždycky zradne. Naraz
ja taky padak, ruky rozhozene, taška vysypana, kolena rozvalene. Synek mi pomahal vstanut a je
po eleganci. Druhy raz valim s kopca, venku mokro a listi kliže, ani mydlo. Mam fajne nove lodičky. Zas ležim cela špinava, kolena aji dlaně podřene, krvave. V blizke drogerii mi to tante zalepila
a fofrem do roboty. Raz vylezu z obchodu, leje ani z giskany, mam starši, ale oblibeny flaušaček.
U obchodu stoji parek chlopu, do roboty nechoďu, v rukach flašky piva a maju enem plno hlupych
poznamek. Přijelo nakladni auto a nabiralo sklo. Za mojim hřbetem se to překlopilo z kontejneru
s takym rachotem, že jsem se zlekla a už jsem jela po mokre, špinave travě. Kabat se telaj bahna nezaslužil, šel v ten raz do popelnice. Chlopi se smjali, až jim pivo špluchalo. Nebo jsem šla s děckama malovat. Nesla jsem kaslu s křidama a věter mi odfuknul dekel. Tuž skaču pro něho a nevidim
male zabradličko. Letim, ani volavka do travy. Hlinu jsem měla v obuch nosnich ďurkach a děcka
se svijaly smichem, bo potem mi nos i opuchnul. Na hlučinske hlavni štrase postavili nove, betonove ,,babovky‘. Žaden mi to neřeknul a ja zahleděna do vykladu jsem přes betonek zrobila šipku.
Nebylo misto , ktere by mně potym dluho nebolelo. V zimě jsem seděla na kostrči tak často, že mi
velerazy vystřikla krev z obuch nosnich ďurek naraz. Paradni čislo se mi raz poštěstilo v Opavě.
Měli jsme tam veleduležitu schuzu pedagogu a ja tam měla přečitat referat o naši robotě. Po ranu
jsme s kamaradku, obě vyšňořene ve světlym ohozu a na šteklach, migaly od vlaku hodny kusek,
až za Opavicu do společenskeho salu. Přes jeden obrubnik jsem se naraz vznesla a padla na kolena
a nadočnicovy obluk. Byla jsem potrhana, špinava, krvava a s roztrhnutym vičkem. Vypadala
jsem jak indiansky načelnik po těžkym boju. Tuž na zachodě jsem se umyla, počesala, děvuchy mi
kupily nove silonky a ja jsem v sale asi pět hodin čekala, až přijdu na řadu. Mezi tym mi všecko
zpuchlo, na jedno oko jsem neviděla, bo jak by mně osy poščipaly. Kolena, ani baně. Vylezla jsem
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na podium, mrkla jsem zdravym okem do publika. Kolena mně ščipaly, ani byk. Kamaradky se
kulaly od smichu. Přečitala jsem to, co se po mně chčelo a vlakem dodom. Muj maly synek ryčel
od hruzy, bo se mně bal. Od te doby jsem spadla velerazy, gips mně tež neminul, ale ponaučeni
pro ostatnich, nikdy neučekajče na hlupe schuze, bo to za to nestoji. Amen.

9>6?B=1351?J>Õ=5>Ø
Jubilanti – srpen 2021
Rút Robenková
Štěpánka Hudečková
Marie Lokajová
Helmut Tkaczik
Drahoslava Petrovičová

94 let
91 let
85 let
85 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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