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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
minulý měsíc se nesl nejen v duchu návratu do školních lavic, ale také několika zdařilých
akcí v Ludgeřovicích – otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice, nádherného koncertu s Markem Ebenem a Tomášem Thonem v našem kostele sv. Mikuláše a také Country
karnevalu pro celou rodinu v areálu myslivecké chaty Ostříž. U posledně jmenované akce
počasí, pravda, opět úplně nevyšlo a večerní déšť nepotěšil, ale odpoledne pro děti bylo
opravdu skvělé. Velké poděkování si zaslouží všichni pořadatelé, kteří se nebáli možných
omezujících opatření a akce připravili k naprosté spokojenosti všech účastníků. Snad nás
koronavirus úplně nezastaví….
Ve středu 16. září na zámku v Kravařích
oceňovalo Sdružení obcí Hlučínska nejlepší
pedagogy. Tato každoroční akce letos byla
kvůli koronaviru odložena z března až na
září. Jsem potěšen, že letos byly jako výrazné pedagogické osobnosti oceněny hned dvě
učitelky z MŠ a ZŠ Ludgeřovice, konkrétně
pak Bc. Martina Chobotová a Mgr. Hana
Halodová. Opět se ukazuje, že u nás máme
skutečně skvělé pedagogy a moc oběma půvabným kolegyním gratuluji.
V polovině září se v obci opět začali objevovat různí „šmejdi“ obcházející domy
a nabízející různé zvýhodněné tarify energií. Několikrát jsme byli nuceni volat hlídku
Policie ČR, aby těmto lidem vysvětlila, že
v Ludgeřovicích je jakákoli podobná aktivita zakázána. Potěšilo mne, že tentokrát se
našla celá řada zodpovědných spoluobčanů, kteří okamžitě pohyb těchto lidí hlásili
a umožnili tak jejich prověření. Optimální
je v těchto případech skutečně neprodleně zleva – Bc. Martina Chobotová, Mgr. Hana Halodová
volat Policii ČR nebo Městskou policii Hlučín a hlídku telefonicky navést přímo na místo, protože v těchto případech jsou „šmejdi“ většinou velmi pohybliví s automobilem v zádech, rychle se přesouvají a stačí během 30 minut
obejít i několik ulic. Z minula už máme odzkoušeno, že pokud se podaří tyto lidi chytit na
místě, máme po dalších pár měsíců od nich zase v obci klid.
Celá řada z vás si v poslední době stěžuje na pohoršující chování několika osob, které se
pohybují obcí a narušují veřejný pořádek. Opakovaně jsem byl upozorněn na jejich nevhodné chování, zejména v případě jistého muže pak vulgarity, močení a plivání na veřejném
prostranství, pospávání různě na hřbitovních lavičkách a zastávkách nebo znečišťování veřejných toalet na hřbitově. Již několikrát jsem osobně daného člověka vykazoval ze hřbitova
nebo zastávek hromadné dopravy. I v těchto případech většinou nezbývá nic jiného, než za2
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volat hlídku policie s odkazem na pořekadlo „Na hrubý pytel hrubá záplata“. Pokud budete
obtěžováni, skutečně se nebojte policisty zavolat, je to v podstatě jediný zákonný postup, jak
daný problém řešit bez rizika vulgarit či dokonce fyzického kontaktu.

Mgr. Daniel Havlík
starosta obce

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z 11. zasedání zastupitelstva obce

Zasedání se konalo 9. září 2020 v sále Obecního domu. Přítomno bylo 14 zastupitelů,
jejich jednání sledovalo asi 35 občanů obce. Zastupitelé zejména vzali na vědomí rozpočtová
opatření obce na rok 2020, schválili několik převodů pozemků, schválili několik kotlíkových půjček.
Nakonec se asi 2 hodiny jednalo o petici občanů bydlících v rodinných domcích v území
mezi silnicí č. 56 a ulici Hlučínská nad bývalým nádražím, kteří v ní žádají, aby pozemek,
sousedící s územím jejich rodinných domků, který je v územním plánu obce veden už řadu
let jako průmyslová zóna, byl převeden na oblast pro bydlení, protože se obávají výrazného
zhoršení životního prostředí vlivem průmyslové činnosti. Podnětem bylo, že tito občané
letos zaznamenali aktivity vlastníků dotyčných pozemků směřujících k zahájení stavebních
prací. Diskuse občanů byla naléhavá a důrazná. Požadavek petice na změnu územního plánu
obce bude přidán k dosud shromážděným požadavkům na změny územního plánu a projde
předepsaným procesem projednávání a schvalování.
AV.

Výtah z Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva
obce Ludgeřovice

(dále ZO), konaného dne 9. 9. 2020 ve společenském sále Obecního domu v Ludgeřovicích
• ZO schválilo program 11. zasedání, který předložil starosta obce, a rozhodlo, že
o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
• ZO schválilo zapisovatelkami průběhu zasedání ZO p. Lenku Jurečkovou a p. Danielu Martinkovou. Sčítáním hlasů pověřilo Mgr. Ing. Jindřicha Hudečka. Ověřovateli zápisu z 11. zasedání ZO schválilo: Mgr. Lubomíra Bardaševského a Kamila
Bunčka.
• ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 10, konaného dne 10. 6.
2020.
• ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce
č. 8 a 10.
• ZO vzalo na vědomí informace ekonomky obce o rozpočtových opatřeních
č. 10/2020, 11/2020, 12/2020 a 13/2020, schválených v souladu se zmocněním,
uděleným radě obce zastupitelstvem obce na 17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017.
3
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• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), o uzavření darovací smlouvy mezi XXX (dárce) a Obcí
Ludgeřovice, zastoupenou Mgr. Danielem Havlíkem, starostou obce (obdarovaný).
Na základě této smlouvy obec nabyde od dárce do svého vlastnictví pozemek parc.
č. 894/3, orná půda o výměře 73 m 2 .
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu darovací smlouvy dle bodu ZO 5 a) tohoto
usnesení po té, kdy dojde k výmazu omezení vlastnického práva dárce k pozemku,
který je předmětem daru, tj. zástavního práva zákazu zcizení.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o uzavření darovací smlouvy mezi státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 –
Nusle, zastoupenou Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava (dárce) a Obcí
Ludgeřovice, zastoupenou Mgr. Danielem Havlíkem, starostou obce (obdarovaný).
Na základě této smlouvy obec nabyde od dárce do svého vlastnictví:
– č ást pozemku parc. č. 3580/24 v k.ú. Ludgeřovice podle geometrického plánu
č. 2220-28/2006, označeného jako parc. č. 3580/55 ostatní plocha – jiná plocha
o výměře 616 m 2 v k.ú. Ludgeřovice, a to se všemi právy a povinnostmi,
– a pozemek parc. č. 3580/33 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 782 m 2 v k.ú.
Ludgeřovice, a to se všemi právy a povinnostmi.
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu darovací smlouvy dle bodu ZO 6 a) tohoto
usnesení.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o nabytí práva stavby k pozemku parc. č. 529/2 – zastavěná
plocha a nádvoří pro již existující stavbu budovy hospodářského a sociálního zázemí
hřbitova, a to na dobu 99 let a o uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby k předmětnému pozemku mezi Římskokatolickou farností Ludgeřovice, se sídlem Markvartovická 80/58, 747 14 Ludgeřovice, zastoupenou farářem Mgr. Václavem Koloničným
(vlastník) a Obcí Ludgeřovice, zastoupenou starostou obce Mgr. Danielem Havlíkem (stavebník).
• ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení práva stavby dle bodu
ZO 7a) tohoto usnesení.
• ZO vzalo na vědomí Petici občanů, požadujících změnu územního plánu obce Ludgeřovice k pozemkům parc. č. 2535, 2537, 2539/1, 2539/2, 2539/4, 2539/5 a 2539/6 v k.ú.
Ludgeřovice, lokalita ul. Nad Nádražím a rozhodlo o zařazení požadavků petentů do
návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Ludgeřovice, o jejímž pořízení rozhodlo
ZO Ludgeřovice na svém 14. zasedání dne 15. 3. 2017 usnesením č. 9.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 062020 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 110.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízko emisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční
výpomoci). ZO zmocnilo starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem
návratné finanční výpomoci ve znění návrhu, předloženého k projednání.
• ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 072020 o poskytnutí návratné finanční
4
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výpomoci ve výši 110.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízko emisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční
výpomoci). ZO zmocnilo starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem
návratné finanční výpomoci ve znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 082020 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 140.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízko emisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční
výpomoci). ZO zmocnilo starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem
návratné finanční výpomoci ve znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 092020 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 150.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízko emisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční
výpomoci). ZO zmocnilo starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem
návratné finanční výpomoci ve znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy č. 102020 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 140.000,– Kč na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízko emisní zdroj mezi obcí Ludgeřovice (poskytovatel návratné finanční výpomoci) a XXX (příjemce návratné finanční
výpomoci). ZO zmocnilo starostu obce k podpisu předmětné Smlouvy s příjemcem
návratné finanční výpomoci ve znění návrhu, předloženého k projednání.
ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 11. zasedání ZO Ludgeřovice.
VB.

KULTURA
Country odpoledne pro celou rodinu 2020

Rok se sešel s rokem a Kulturní komise při Radě obce Ludgeřovice se rozhodla opět
uspořádat Country odpoledne pro děti s následným karnevalem pro dospělé. Původně
plánovaný termín 1. srpna musel být pro nepříznivou epidemiologickou situaci přeložen na 5. září 2020.
Sobotní odpoledne bylo sice v kolizi s termínem hlučínského krmáše, přesto do areálu myslivecké chaty Ostříž začaly kolem 15. hodiny přicházet celé rodiny s dětmi od
věku batolecího až po „puberťáky“.
Celý areál byl pečlivě připraven myslivci a Technickými službami Ludgeřovice. Prostor zaplnily párty stany pro případ nepříznivého počasí, stánky pro prodejce občerstvení, lavice a stoly pro odpočinek přítomných.
5
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Členky kulturní komise pečlivě připravily spoustu soutěží a her pro děti všech věkových kategorií. Z bohaté tomboly, ve které vyhrával každý los, si děti odnášely drobné
i hodnotné dárky. Největší radost ale určitě děti měly z vystoupení kouzelníka, který je
nejen pobavil, ale také pro ně vyráběl zvířátka a kytičky z nafukovacích balónků. A kolik děvčátek odcházelo s krásnou malůvkou na obličeji? Kluci si zase vyzkoušeli pod
odborným dohledem střelbu ze vzduchovky a hod sekyrkou na terč. To vše doprovázela
reprodukovaná hudba, která dotvářela stylovou atmosféru.
Dětem se nechtělo domů ani večer, kdy už nastal čas pro zábavu rodičů. Country
večer svým vystoupením provázela kapela Šviháci, kterou si dospělí určitě pamatovali
z loňska. Po setmění přítomní žasli nad ohnivou show, při níž artistka neuvěřitelným
způsobem ovládala hořící pochodně.
Pak se to stalo. Kromě ohnivých čar začaly oblohu křižovat blesky a během krátké
chvíle se nádherné počasí, které provázelo celé dětské odpoledne, změnilo v bouřku
a déšť různé intenzity. Někteří si deště vůbec nevšímali a tančili třeba v kalužích, jiní
prchali domů a další návštěvníci už nepřicházeli…
Co dodat? Nezbývá než věřit, že příští rok to s tím počasím už třeba klapne.

Country odpoledne na Ostříži – soutěže dětí

6
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Country odpoledne na Ostříži – střelba

Country odpoledne na Ostříži
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Alena Janošová, místostarostka obce
foto AJ., AV.

Farmářské trhy na hřišti TJ

12. září to byly letos už páté trhy. Občané si je oblíbili a chodí na ně rádi nakupovat.
Velký zájem je zejména o masné výrobky a zeleninu. Také většina ostatních stánkařů si na
malý zájem nemůže stěžovat.

8
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AV.

Koncert Svatováclavského hudebního festivalu

Koncert se uskutečnil 13. září v chrámu sv. Mikuláše. Marek Eben recitoval z knihy J. A.
Komenského – Labyrint světa a ráj srdce, Tomáš Thon hrál k tomu zkomponované dílo Petra Ebena. Jejich vystoupení bylo velmi působivé. Hudba vždy následovala recitaci odstavce
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z Komenského díla o nedokonalosti lidstva. Slova i hudba zněly velmi naléhavě a sugestivně
a nutily k vážnému zamyšlení. Byl to hluboký zážitek. Ovace účinkujícím proto byly po
koncertu opravdu velké.
Koncert zahájili ředitel festivalu Igor Františák a starosta obce Daniel Havlík. Posluchačů byl plný kostel, mezi nimi členové delegace z družební obce Wodzisław v Polsku, všichni
v předepsaných rouškách, jak velí opatření vlády v rámci boje s covidovou pandemií. Posluchačů byl plný kostel přesto, že úplně stejný koncert jen s jiným varhaníkem se v kostele
konal už v roce 2013. Prostě slova Jana Amose Komenského a hudba Petra Ebena jsou díla
mistrovská a interpreti věhlasní.
Pozornější občané obce si při cestě na koncert všimli, že na hlavní věži kostela už není na
vrcholu lešení, ale po několika měsících opravený kříž s pozlacenou makovicí i makovičkou.
Horolezci tak úspěšně dokončili celou akci opravy povětrností uvolněného kříže, tj. snesli
jej po jednotlivých dílech, byly provedeny dohodnuté opravy a úpravy a tento měsíc i zpětná
montáž. Byl to od nich obdivuhodný výkon. Kříž je natřený černě, takže je proti obloze
dobře viditelný a pozlacená makovice září do dálky.

AV.

Bazárek dětského oblečení

Tuto akci pořádala 19. září v sále Obecního domu kulturní komise při radě obce. Celý
sál zaplnily stoly plné dětského oblečení od toho pro batolata, až po oblečení pro puberťáky,
všechno sice už použité, avšak v perfektním stavu, téměř jako nové. Bazárek byl dobrou příležitostí získat levně oblečení a obutí pro děti. Ty rychle rostou a to oblečení, které oblékaly
zcela nedávno, je už pro ně malé, ale může dobře sloužit dětem mladším.
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Kalendář plánovaných akcí

Uskutečnění plánovaných akcí je závislé na aktuálně vyhlášených mimořádných opatřeních ministerstvem zdravotnictví.

2. – 3. 10. 2020 Volby do zastupitelstva kraje a senátu
9. – 10. 10. 2020 Druhé kolo voleb do senátu
10. 10. 2020
Farmářské trhy (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)
13. 10. 2020	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
16. 10. 2020	Setkání jubilantů Klubu důchodců Ludgeřovice
(sál Obecního domu)
17. 10. 2020
Vítání občánků (obřadní síň v budově obecního úřadu)
27. 10. 2020	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
31. 10. 2020
Drakiáda Klubu turistů Ludgeřovice (u rybníků)
7. 11. 2020
Den válečných veteránů (Menšíkové louka)
10. 11. 2020	Setkání členů Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
14. 11. 2020
Ludgeřovická krosová 10 (areál hřiště TJ Ludgeřovice)
18. 11. 2020	Setkání členů Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
20. 11. 2020	Koncert Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka
(kostel sv. Mikuláše)
20. 11. 2020	Krmášová zábava Klubu důchodců Ludgeřovice
(sál Obecního domu)
24. 11. 2020	Ludgeřovický krmáš v Klubu důchodců Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)
27. 11. 2020	Rozsvícení vánočního stromu na Vrablovci
(u Společenského domu na Vrablovci)
28. 11. 2020	Vánoční trhy (sál Obecního domu)
28. 11. 2020	Rozsvícení vánočního stromu (Menšíkové louka)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Poslední společné setkání? Určitě ne!

Poslední společné zážitky přidali do své sbírky vzpomínek na základní školu v Ludgeřovicích bývalí žáci 9. ročníků. Jelikož jim bylo líto, že se nemohl uskutečnit tradiční závěrečný
výlet do Prahy, zrodil se v hlavách jejich třídních učitelů nápad zorganizovat aspoň malou
náhradu.
V posledním prázdninovém týdnu pak společně vyrazili na jednodenní výlet do Frenštátu pod Radhoštěm. Žáci navštívili skokanské můstky na Horečkách, dřevěnou lávku nad
14
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roklí potoka Vlčáku s expozicí Život v korunách stromů, zazvonili si u Zvoničky Strážkyně
Beskyd a prošli se celou naučnou stezkou Beskydské nebe i chodníčkem pro bosé nohy.
Cesta zpět byla zpestřena zhlédnutím nádherné obory hradu Hukvaldy s pověstnou soškou
lišky Bystroušky.
Krásné počasí, přátelská atmosféra, dobrá nálada, humor a vtip ještě umocnili obrovskou
radost z tohoto společného setkání.
Teď už zbývá jen popřát absolventům hodně úspěchů v nové škole!

žáci loňských 9. ročníků ZŠ a MŠ Ludgeřovice

žáci loňských 9. ročníků ZŠ a MŠ Ludgeřovice
15

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

10 / 2020

žáci loňských 9. ročníků ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Mgr. Miroslava Poštulková, Mgr. Jan Schreier

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 1. září bylo letos v Ludgeřovicích jiné, než v letech minulých.
Kvůli covidové pandemii a také s ohledem na probíhající stavební práce na hlavní budově
školy, nebylo možné svolat přes 500 žáků školy na jedno místo, šli přímo do tříd. Ředitel
školy Karel Moric, starosta obce Daniel Havlík a předseda SRPDŠ Pavel Borek zahájili
školní rok z ředitelny pomocí počítačové sítě na obrazovky počítačů ve všech třídách. Ve
svém vystoupení ředitel školy také vysvětlil žákům potřebu přísně dodržovat vyhlášená protivirová opatření a opatření vyvolaná stavebními pracemi ve škole. Všichni tři pak žákům
popřáli, aby se jim ve škole líbilo a měli dobré výsledky v učení.

16
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Pak všichni tři zahajující přešli do vstupní haly školy, kde už byli shromážděni prvňáčci
a jejich rodiče k tradičnímu pasování. Po úvodních proslovech začalo pasování samotné.
Žáci 9. tříd nasadili svým začínajícím nejmladším spolužákům slavnostní šerpy a nakonec si
třídní učitelky odvedly své žáčky do tříd. Tam žáčci poprvé usedli do lavic. Jejich rodiče je
ze dveří a od oken zvědavě sledovali.
AV.

Kovbojky z naší školy
opět na Ostříži

Také letos jsme využily zábavného odpoledne na Ostříži, které
se konalo v sobotu 5. září, abychom
dobrým skutkem pomohly. Oproti
loňsku počasí celé akci rozhodně
přálo.
S dobrou náladou a úsměvem
jsme otevřely náš sladký stánek,
který voněl kávou a lákal na dobroty vlastní výroby. S vaší pomocí
jsme doslova do posledního kousku
stánek se sladkostmi
vyprodaly upečené sladkosti a vydělaly tak peníze, které zpříjemní život klientům Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Částku 3 000 Kč předáme vedení domova, které zcela jistě tyto penízky zúročí tím
správným směrem ke spokojenosti svých klientů.

Kovbojky z naší školy

18
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Cyklisťák 2020 aneb na kole za krásami Beskyd

Také letos jsme pro žáky naší školy uskutečnili tradiční cyklistický kurz, který se stal již nedílnou součástí akcí pro 8. ročníky. V červnu kurz proběhnout nemohl, a proto jsme se rozhodli, že
jej žákům vynahradíme v měsíci září. Ve středu 9. září se 30 žáků vydalo na kolech od školy směr
Beskydy, konkrétně opět do malebné obce Ostravice, kde jsme byli jako každoročně ubytováni
v chatkách. Počasí bylo více než perfektní, a tak cesta žákům bezproblémově ubíhala. Po příjezdu
se žáci rozdělili do chatek a při hraní her si užívali krásného letního počasí.
Ve čtvrtek jsme se vydali kolem přehrady Šance až na osadu Gruň a nutno přiznat, že táhlý
dlouhý kopec dal žákům pořádně zabrat. Odměnou pak byl všem výborný oběd v krásně zrekonstruované Bezručově škole a hlavně následný několikakilometrový sjezd dolů zpět na Ostravici.
V pátek jsme cestou zpět ke škole opět za krásného slunečného počasí zvládli posledních cca 50
kiláčků. U školy jsme se rozloučili, poděkovali žákům za účast i pevnou vůli :-) a věříme, že bude
u žáků cyklisťák takto populární akcí i v dalších letech.

účastníci cyklistického kurzu – žáci 9. A, 9. B, 9. C

Mgr. Petr Stočes, Mgr. Martin Nevřela, Mgr. Veronika Seidlová, Mgr. Jan Schreier

Beseda s malířem Adolfem Dudkem

Známý ilustrátor mnoha dětských knih a časopisů zavítal v pátek 11. září na naši školu.
Setkal se s žáky osmých ročníků a okamžitě je strhl svým velmi živým výkladem o tom, že

žáci 8. A spolu s ilustrátorem Adolfem Dudkem

ilustrátor Adolf Dudek
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celý svět lze nakreslit pomocí čtyř základních tvarů. Názorně a vtipně svá tvrzení dokazoval, své teorie spolu s žáky na místě ověřoval a svůj výklad doplňoval profesionálními tahy na
tabuli. Žáci bez problému stíhali jeho zběsilé tempo a žasli, jak jednoduché a přitom zábavné
může kreslení být. Panu Dudkovi děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání.
Mgr. Jitka Šílová

Ocenění u příležitosti Dne učitelů 2020

Dne 16. září se konalo na zámku v Kravařích u příležitosti Dne učitelů 2020 slavnostní
předání ocenění. Jsme nesmírně rádi, že mezi oceněnými byly také naše paní učitelky, a to ze
základní školy Mgr. Hana Halodová a z mateřské školy Bc. Martina Chobotová. Oceněným
gratulujeme!!!

Mgr. Hana Halodová

Bc. Martina Chobotová
20
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SPOLKY
Klub důchodců se loučil s létem

Loučil se, stejně jako už v dlouhé řadě minulých let, v areálu moštárny spolku zahrádkářů. Letos to bylo 28. srpna. Počasí jim přálo, byl hezký slunečný den bez přílišného vedra.
Účastníků bylo přes osmdesát. Pod slunečníky se jim dobře sedělo a povídalo. Užívali si
dobrot pevných i tekutých z perfektně zásobeného svépomocného bufetu. Bylo to pro všechny příjemně strávené odpoledne a podvečer. Rozcházeli se až se setměním.

AV.
21
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Letní aktivity žen z SDH Vrablovec

Vycházky, cvičení a posezení v přírodě jsme si v krásném prázdninovém počasí nemohly
nechat ujít (viz foto).
Marie Blokešová
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Hlučínský krmáš na Vrablovci

Klub
důchodců
Vrablovec, jehož členové jsou z Ludgeřovic
a také z Hlučína, Rovnin, každým rokem
slaví ve vrabloveckém
Společenském
domě
krmáše dva. Ten hlučínský počátkem podzimu, ten ludgeřovický
v listopadu.
Tentokrát se po čtyřměsíční přestávce vynucené coronavirem sešli
v klubu 1. září. Pozdravit
je přišli za Ludgeřovice
starosta Daniel Havlík
a místostarostka Alena Janošová, za město Hlučín starosta Pavel Paschek, místostarostka Petra
Řezáčová, pracovnice komunitního plánování Sabina Lorencová. Informovali přítomné o řadě
připravovaných kulturních a společenských akcí pro důchodce, také odpověděli na řadu dotazů.
Předsedkyně klubu Eva Vojevodová informovala přítomné o akcích klubu v době do konce letošního roku. Také blahopřála těm členům klubu, kteří slavili nebo budou slavit své
narozeniny v poslední době.
Pak už se začalo slavit s dobrým jídlem a pitím. Příjemně se povídalo a vzpomínalo.
Vládla dobrá nálada, jaká k takové oslavě patří.

AV.

Den Senior legionář

Letošní již třetí ročník této akce se
konal 15. září od 9:00 hod. v prostorách školního hřiště ZŠ Hlučín Rovniny. Byl určen pro všechny seniorské
kluby ORP, ale i veřejnost. Akci pro
nás připravil MěÚ Hlučín.
Sestavili jsme mezi našimi seniory
z KD Vrablovec také 2 smíšená tříčlenná družstva, což bylo podmínkou,
a jeli sbírat body. Vyzkoušeli jsme si
cestu bojovníka, hod granátem, střelbu
z luku, ze vzduchovky a mnoho dalšího. Dařilo se nám a umístili jsme se na
krásném 3. místě.

soutěžní družstvo Klubu důchodců Vrablovec
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Zájezd Klubu důchodců Vrablovec

Zájezd se konal 16. září do Velkých Losin. Dopoledne jsme navštívili zámek, prohlédli
si II. okruh – Liechtensteinové na Losinách, expozici tzv. nízkého zámku, která představovala tři rokokové pokoje vybavené původním historickým nábytkem. Součástí prohlídky
byly také dvě koupelny z konce 19. století a počátku 20. století, které sloužily Liechtensteinům. Dostala nás unikátní liechtensteinská kuchyně z počátku 20. století, která se dochovala v původní podobě. Prohlédli jsme si také tři pokoje zařízené ve stylu biedermeieru.

přijímací pokoj na zámku Velké Losiny

účastníci zájezdu
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Po dobrém obědě jsme navštívili jednu z nejstarších dosud pracujících evropských manufaktur na výrobu papíru založenou ve druhé polovině 90. let 16. století držitelem panství
Janem ml. ze Žerotína. Prohlídková trasa vedla nejatraktivnějšími částmi objektu včetně
stěžejních pracovišť výroby ručního papíru.
Výlet jsme zakončili návštěvou jedinečné cukrárny Velkolosinské pralinky. Počasí bylo
nádherné, všichni byli spokojeni.
Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec

Slavnostní otevření nově rekonstruované hasičské zbrojnice
(zaznamenáno kronikářem obce)

Generální rekonstrukce ludgeřovické hasičské zbrojnice byla dokončena koncem minulého roku. Slavnost jejího otevření byla naplánována na první letošní květnovou neděli v rámci
tradičního uctění patrona hasičů sv. Floriana v kostele. Přijeli by i hasiči z okolních obcí
a z družebních hasičských sborů z Polska a Slovenska. V průvodu s hasičskými prapory by
zašli na mši do kostela a po ní by byla zbrojnice slavnostně otevřena. Pandemie vše změnila,
slavnost byla mnohem později a bez průvodu s výrazně menším počtem účastníků. Slavnost
zahájil starosta obce Daniel Havlík. Všechny přítomné přivítal. Seznam hostů, které přivítal
jmenovitě:
• brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA – GŘ HZS, náměstek generálního ředitele
pro ekonomiku
• brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA – krajský ředitel HZS MSK
• MSK – náměstek hejtmana MSK Ing. Jaroslav Kania
• plk. Ing. Kamil Pastuzsek – ředitel územního odboru HZS SMK Opava
• Mgr. Václav Koloničný – farář v Ludgeřovicích
• hasiči z OSP Turzyczka
• starostové – Ing. Pavel Myslivec – Markvartovice, Ctibor Vajda – Kyjovice
• mluvčí Policie ČR KŘP MSK Ostrava – Bc. René Černohorský
• stavba – MV Stavby Vjačka, s.r.o. – Milan Vjačka
• stavební dozor – Ing. Jiří Hackenberg a Ing. Erich Havlík
• koordinátor BOZP – Marek Nawrath.
Po modlitbě s panem farářem a po krátkých proslovech hostů, v nichž zmínili i některé
kritické chvíle při přípravě a provádění rekonstrukce od zajišťování financí po různá nepříjemná překvapení se skutečným stavem budovy.
Počasí bylo luxusní, dechovka krásně hrála. Po slavnostním přestřižení pásky se pozvaní
hosté odebrali k prohlídce zbrojnice a k malému občerstvení.
Byla to pěkná slavnost.
Odpoledne pak byla zbrojnice otevřena k prohlídce občanům obce.
Zbývá gratulovat našim hasičům, že se dočkali pro svou důležitou a záslužnou nelehkou
činnost moderně a komplexně vybavené zbrojnice.
25
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AV.

V Ludgeřovicích slavnostně otevřeli staronovou hasičskou
zbrojnici

Nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici mají v Ludgeřovicích na Opavsku. Tamní
hasiči ji slavnostně otevřeli 5. září 2020. Jednalo se o odložený akt slavnostního otevření.
Původní termín u příležitosti svátku sv. Floriana zmařila koronavirová krize. Celodenní
akce byla rozdělena do dvou časových úseků. V dopoledních hodinách započal slavnostní otevření svým projevem starosta obce, Mgr. Daniel Havlík, který v krátkém proslovu
všechny uvítal a představil v krátkosti celou genezi rekonstrukce. Následně požádal duchovního správce farnosti, Mgr. Václava Koloničného, o slavnostní požehnání budově. Poté
následovaly jednotlivé zdravice významných hostů a to náměstka generálního ředitele HZS
ČR brig. gen. Mgr. Slavomíra Bella, MSc. MBA, krajského ředitele HZS MSK brig. gen.
Ing. Vladimíra Vlčka, Ph.D., MBA, náměstka hejtmana MS kraje Ing. Jaroslava Kanii
a dodavatele stavby, p. Milana Vjačky. Dále byli přítomni ředitel územního odboru Opava
HZS MSK plk. Ing. Kamil Pastuszek, starostové okolních obcí, radní a zastupitelé obce, či
členové družebního sboru OSP Turzyczka a SDH Vrablovec.
Vrcholem pak bylo symbolické přestřižení pásky a oficiální otevření zbrojnice. Všichni
přítomní také dostali možnost prohlédnout si veškeré prostory v budově a bylo pro ně připraveno malé občerstvení. V odpoledních hodinách pak byla tato možnost připravena pro
všechny zájemce z řad veřejnosti.
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zrekonstruovaná budova hasičské zbrojnice

slavnostní přestřižení pásky

Celkové náklady generální rekonstrukce byly zhruba okolo 15 mil. Kč. Finančně se na
nich podílela Obec Ludgeřovice, Moravskoslezský kraj a Ministerstvo vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.
Samotná budova je nově rozdělena do tří podlaží, které převyšuje pouze věž. Došlo
k přesunutí hlavního vchodu a vytvoření dalšího, služebního. Vozový park tvoří cisterna
Tatra, dopravní automobil Ford a přívěsný vozík se člunem. Nově vznikly místnosti pro
noční a denní pohotovost, dále místnost pro očistu použité výbavy a různé sklady. Nová je
28
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také učebna pro pravidelná školení jednotky. Rekonstrukcí pak prošla šatna mužstva, sociální zařízení, či věž na sušení hadic. Budova je nově odizolována v základech, zateplená a po
výměně střechy, oken a podlah.
Objekt pokrývá bezdrátová síť internetu, byl instalován nový systém výjezdu Fireport,
včetně automatických akcí. Zbrojnice má vlastní zdroj elektřiny v případě výpadku. Instalován byl vnitřní rozhlas a poplachová světla. Je zde obslužné místo pro monitorovací čidla
výšky hladiny ludgeřovického potoka. Pro predikci vývoje situace při zásazích spojených
s živly je instalována profesionální meteostanice.
Ing. David Lange

Historie skautingu

Začal nový školní rok a taky náš skautský. Začátek skautingu vůbec je neodmyslitelně spjat s postavou Roberta
Baden-Powella (1857-1941). Byl to britský voják, jako výborný průzkumník působil i na území dnešní Jihoafrické
republiky. Po návratu si všiml, že britské děti baví hrát si
na vojenské zvědy, podobně jako jeho v mládí, kdy si hrál
na zahradách v okolí domova. Zároveň však chtěl získat
děti pro myšlenky míru a porozumění. Při vymýšlení skautingu (z aglického scaut = zvěd) využil dětskou touhu po
dobrodružství a pobyt v přírodě a zároveň pracoval s ideály
rytířskosti, se vzorem ve sv. Jiří, kterého zvolil patronem
skautů. Jako počátek skautského hnutí označujeme první
tábor pořádaný v roce 1907 na ostrově Brownsea.
Nezávisle na něm působil ve Spojených státech Ernest
Robert Baden-Powell
Thompson Seton (1860 – 1946), který založil woodcrafterské
hnutí pro mládež založené na úctě k přírodě a jejím poznávání, získávání zálesáckých dovedností a respektu k původním národům Ameriky, ve kterých viděl
vzor volnosti, odvahy, všestrannosti a úctě k přírodě a bližním. Vnímal už tehdy přeměnu společnosti směrem k materialismu a s tím spojený úpadek morálních vlastností a ničení přírody.
Powell a Seton spolu zpočátku spolupracovali a oba se shodli, že je nutné věnovat se cíleně výchově a rozvoji osobnosti dětí a mládeže.
Do českých zemí přivedl skauting Antonín Benjamin Svojsík (1876-1938), středoškolský učitel z Prahy. Po návštěvě Anglie uspořádal první tábor v roce 1912 na Humpolecku.
V českém skautingu se prolínají jak myšlenky Baden-Powella, tak myšlenky woodcraftu,
propagovaná E. T. Setonem. U nás jsou tedy k vidění nástupy, úcta k vlajce, skautské kroje,
důraz na křesťanské hodnoty, ale i indiánská symbolika, jako totemy, teepee, indiánská jména, úcta k ohni nebo zálesácké dovednosti.
Skauting u nás byl celkem třikrát zakázán, nacisty v roce 1940, komunisty v roce 1948
a znovu po „pražském jaru“ komunisty v roce 1970. V žádném z těchto období čeští skauti
nesklonili hlavu, často působili ilegálně pod hlavičkou jiných organizací. Mnozí byli za své
postoje a činnost vězněni, zůstali však věrni skautským ideálům.
(zpracováno podle knihy Romana Vítka Čekatelská zkouška)
Lucie Kajzarová
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SOCIÁLNÍ
Mobilní hospice pečují
o nevyléčitelně nemocné DOMA

80 % lidí si přeje zemřít doma, ale jen 20 % se to
opravdu podaří. Jedním z mnoha důvodů je, že se k nim
včas nedostanou informace o mobilních hospicích.
A právě to má za cíl kampaň „DOMA.“ změnit.
Do kampaně se zapojilo 31 mobilních hospiců z celé ČR. Společně chceme šířit myšlenku umírání doma. Chceme, aby lidé věděli, že tato možnost existuje, a že existují organizace, které jim v této situaci pomohou. Snažíme se jen nabídnout alternativu k nemocnicím
a podobným zařízením. Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední fázi nemoci v jejich domovech tak, aby mohli svůj život dožít důstojně a doma mezi
svými blízkými.
V týdnu od 5. do 11. října budou probíhat po celé ČR akce zapojených hospiců, které najdete na stránkách www.umiratdoma.cz. Největší akcí je PAPUČOV Ý DEN. Letos
připadne na středu 7. října a proběhne po celé ČR. Je to den, kdy se můžete do kampaně
zapojit vy všichni. Stačí si vzít s sebou kamkoliv půjdete papuče, vyfotit se v nich a sdílet
s #papucovyden na Facebooku nebo Instagramu. Dáte tak světu najevo, že v tom jedete
s námi. Na papučový den vás zve také Olga Sommerová, Pavel Liška, Markéta Stehlíková a další. Jejich medailonky najdete na Facebooku v události „Doma. Týden pro mobilní
hospice 2020“. O Papučovém dni se můžete dočíst na www.papucovyden.cz. Do kampaně
se zapojili i sportovci. Kteří to jsou, zjistíte ve spotu na stránkách Papučového dne. A proč
zrovna papuče? Protože nám připomínají domov, a tak si tento den díky papučím bereme
kousek svého „DOMA“ s sebou.
Těšíme se na vaše fotky!

Jana Pastrňáková, fundraiser
+420 601 585 419
projekty@mhondrasek.cz
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INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – září 2020
Hilda Perutková
Marie Tichá
Marie Timková

97 let
95 let
92 let

Jubilantkám srdečně blahopřejeme!

Najde se nový obecní kronikář
pro Ludgeřovice?
V naší obci snad není nikdo, kdo by se nesetkal s charismatickým pánem
s foťákem zavěšeným na krku, který se objeví na každé akci v obci, udělá
pár obrázků a zase se diskrétně vzdálí. Ano, mluvím o panu inženýru Adolfu Vjačkovi, který po mnoho let zaznamenává dění v naší obci
jak články, tak také obrázky, které jeho reportáže provázejí. Pan Vjačka
i přes svůj krásný věk nechybí nikde, kde se něco děje. A tím to nekončí,
on všechno to dění ještě zaznamenává pro budoucí generace v obecní
kronice, kterou sestavuje každý rok. Jenže i jemu, jako každému, roky
přibývají a už by rád tuto zodpovědnou a mnohdy nevděčnou činnost
předal někomu mladšímu.
Chcete se ujmout funkce obecního kronikáře? Účastníte se rádi akcí
v obci a dovedete o nich napsat a zdokumentovat je? Pak se ozvěte starostovi obce na tel.: 725 141 569 nebo e-mail: starosta@ludgerovice.cz.
Ing. Alena Janošová, místostarostka obce

Nový školní rok u Liščat

Prázdniny skončily a je tu nový školní rok. V tomto školním roce mezi nás nastoupilo dalších 11 nových dětí a tím byla kapacita naší školky zcela naplněna. Nejen
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děti nové, ale i ty stávající, jsme
v prvním školním dni s radostí přivítali. O to víc nás těšilo,
že jim můžeme nabídnout nové
vstupní prostory šaten a také
zrekonstruovanou hernu v prvním patře.
Počasí nám přeje a my můžeme naplno využívat naší zahradu, kde jsme za spolupráce
Státního fondu životního prostředí ČR vybudovali nové environmentální prvky. Všechny
děti si nové hřiště velmi rychle
oblíbily a hřiště se těší velkému
zájmu.

mateřská škola Liščata se zahradou

V nadcházejícím podzimu nás
čekají zábavné akce pro děti i rodiče. Těšit se můžeme třeba na
drakiádu, lampionový průvod
nebo uspávání broučků. I když se
epidemiologická situace nevyvíjí
prozatím příznivě, věříme, že se
nám vydaří vše, co si naplánujeme
a naše děti opět prožijí velmi šťastné a radostné chvíle v naší malé rodinné školce.
Mgr. Monika Stuchlíková
ředitelka mateřské školy

zrekonstruovaná herna

Svoz velkoobjemových
a nebezpečných odpadů
Sobota 10. 10. 2020
Parkoviště u Hostince na Vrablovci

Parkoviště u Obecního úřadu Ludgeřovice
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12:00 hod. – 15:00 hod.
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SPORT
Z prvního letošního mistrovského fotbalového utkání

Toto utkání mužstva TJ Ludgeřovice na domácím hřišti se hrálo 22. srpna. Bohužel se
ho nepodařilo dokončit, bylo rozhodnuto, že se bude muset opakovat. Seběhlo se to takto:
Utkání začalo v 17 hodin za horkého slunečného dne. Hráči i diváci byli šťastní, že
se bude konečně po více než půlroční přestávce, způsobené coronavirem, zase doma hrát
soutěžní fotbal. Před týdnem při prvním soutěžním utkání v Ostravě s mužstvem Slovanu
Ostrava přesvědčivě naši vyhráli 4:0, což jim posílilo sebevědomí.
Tentokrát jejich soupeřem bylo mužstvo z Malých Hoštic. Hrál se pohledný rychlý fotbal, domácí měli znatelnou převahu a prvním gólem také otevřeli skóre. V polovině poločasu
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rozhodčí zápas na chvilku přerušil, aby se mohli hráči v horku občerstvit. Necelých 10 minut
před koncem poločasu začala bouřka s deštěm, který nabýval na intenzitě. Na přestávku
už hráči odcházeli zcela promočení. Druhý poločas byl v dešti zahájen, po několika minutách rozhodčím pro silný liják přerušen. To vše se ještě jednou opakovalo. Průtrž mračen
nepřestávala, a tak rozhodčí utkání po chvíli ukončil. Hráči i diváci odcházeli promočení
a zklamaní. Jak mi potvrdil předseda fotbalového oddílu Jiří Vjačka, takový průběh zápasu
za celou dlouhou dobu jeho působení u ludgeřovického fotbalu nepamatuje.
Utkání bylo opakováno ve středu 9. září s výsledkem 3:0 pro Ludgeřovice. Fotbalisté
TJ začali nový ročník soutěže v I. A třídě neuvěřitelně dobře. Všech 5 odehraných zápasů
vyhráli, nedostali žádný gól, mají skóre 15:0. Tak ať se jim daří stejně dobře i v příštích
zápasech!

AV.

55. Mezinárodní velká cena Bohumína ve vzpírání

Sobotní den 5. září patřil tradiční mezinárodní soutěži ve vzpírání, a to již 55. ročníku
velké ceny Bohumína. Za účasti borců z Polska, Slovenska a České republiky se naši vůbec
neztratili a podali pěkné výkony na hranici svých osobních rekordů a dokonce českých rekordů. Ludgeřovické vzpírání reprezentovali mladší žáci Jan Tchurz, Miroslav Bjalas, Samuel a Dominik Tchuřovi.
Jako první se představili mladší žáci Dominik Tchuř (33,2) výkony 18 kg v trhu a 22 kg
v nadhozu (vše jeho osobní rekordy) a obsadil v konkurenci 16 mladších žáků 12. místo.
Jako druhý nastoupil Jan Tchurz (62,6) a výkony 58 kg v trhu a 75 kg v nadhozu a dvojboj
133 kg (vše české rekordy) obsadil 3. místo.
V kategorii starších žáků se představil Miroslav Bjalas (42,9) výkony 31 kg v trhu a 35 kg
v nadhozu obsadil 9. místo. Druhý závodník Samuel Tchuř (65,8) výkony 35 kg v trhu
a 47 kg v nadhozu (vše osobní rekordy) obsadil 11. místo.
Tyto závody pro nás byly kontrolními testy před následujícím kláním kola ligy, které se
pořádalo v Ostravě 19. září.
Chlapcům blahopřejeme a držíme palce do dalších závodů.
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účastníci soutěže

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Oldřich Tchurz, trenér

HORY BORY je běžecký štafetový závod z Beskyd na Pálavu. Cesta vede z Dolní Lomné
do Mikulova a je rozdělená na 30 etap s celkovou délkou 328 km. Běžec na to však není sám, je
součástí týmu. Tým je pak nejčastěji složen z deseti běžců, kteří se v předem daném pořadí střídají
na jednotlivých úsecích. Jedno z 52 družstev postavil také Běžecký klub Ludgeřovice. A nebyl to
obyčejný tým. Byl to tým, kde každý překonal sám sebe.
Čím se liší tento závod od těch ostatních? Nestačí se pouze postavit na startovní čáru a čekat
na výstřel. Takto složitý závod si vyžádá spoustu plánování předem. Platí to zejména pro etapy
v Beskydech. Přejezd autem mezi údolími je delší než samotná běžecká etapa. Dvě auta jsou nutností, volíme však strategii tří. Kdo poběží a v jakém pořadí jednotlivé etapy? Co vše je potřeba
vzít s sebou na předpokládaných 32 hodin běhu? Uznejte sami, tohle se jen tak u stolu nevymyslí.
Zapotřebí byly tři porady celého týmu. A sud piva.
Start závodu je v sobotu 5. září. Vzhledem k různým výkonnostem jednotlivých týmů se startuje postupně. Každou čtvrthodinu odstartují dva týmy. Náš první běžec, Jirka Pytlík, vybíhá do
Horní Lomné v 8:20 hod. Tempo je zběsilé, a i přes dvě zastavení v lesní TOI-TOI budce dobíhá
nakonec tuto etapu na výsledném druhém místě ze všech běžců. Předávka Aleně Sobkové, která
pokračuje trasou na Morávku. Orientace v terénu probíhá díky fáborkům. Ne všechny zůstaly na
původním místě, a tak začíná bloudění. Zdaleka však nejsme jediní. Třetí etapu rozbíhá David
Bíbrlík. Pořád do kopce, ale jen 7 km. Oproti plánu si postupně budujeme náskok. Pohoda na
Visalajích tak končí předčasně Jirkovi Bystřičanovi. Dostává štafetový kolík a běží k Hotelu Charbulák. Další kopec, hecování od turistů, ale i krása Beskyd. Na Starých Hamrech už čeká Martin
Popek na svoji část. Vlastně dvě. Tou první je včasný přejezd autem přes ucpanou Ostravici. Zvládl
to a zvládl i svoji etapu na Bílou. Cesta vede sice z kopce, ale řádným terénem. Na Bílé málem
vypustí svoji duši. Teď už může. Předal štafetu Valdovi Schubertovi a do hry se dostává osazenstvo
z auta číslo tři. Kdo má odběhnuto, odchází na oběd. Valda utíká pro změnu na Bumbálku. Cesta
vede zase do kopce. Jistota, která nepřekvapí. V cíli etapy už čeká Adam Galdia. Úkol má jasný,
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posunout družstvo do Horní Bečvy. Tam ho čeká
Radek Rozmahel, který si musí doběhnout na Soláň. Minulý týden si tam zapomněl běžecké hole.
A taky je tam cíl jeho etapy. Tu další rozbíhá ten
nejzkušenější z nás. Luboš Bardaševský. Čeká ho
desítka do Halenkova. Křeče, nekřeče. Poslední do
hry naskakuje Radek Artim. Cílem jeho etapy je
kemp v Hovězí.
Průběžně sledujeme výsledky a pohybujeme se
na třetím místě. Sami tomu nechceme věřit. Faktem ovšem je, že jsme rychlejší než náš původní
předpoklad. To motivuje každého z nás. Začíná
druhá desítka etap. Pořadí běžců jsme předem trochu upravili tak, aby si každý našel to své. Cesta
postupně vede přes Pulčín, Študlov, Návojnou, Popov, Slavičín, Bojkovice, Starý Hrozenkov, Mikulčin vrch, Strání až do Nové Lhoty.
předávka čipu na trati
Třetí etapu druhé desítky rozbíhá David, kterého v půli trasy přepadne „nečekaně“ tma. Není na to však sám. Jako doprovod na noční etapy
máme Mirďu Važíka. A ten má kolo s kvalitním osvětlením a cyklo navigací. Tma se najednou
stává snesitelnější. Nebyla to však jediná vzpruha. Pomáhá také zastávka v Popově. Hasiči uvařili
půlnoční guláš. Držíme čtvrté místo. Venku se začalo blýskat. Na lepší časy to však nevypadá.
První auto odjíždí do Nové Lhoty. Konečně sprcha a kulturní dům, který se proměnil v hromadné nocležiště. Kdo může, zalézá do spacáku. Venku začíná pršet. Myslíme na kluky, kteří
jsou tam někde v lesích. Tma, déšť a kroupy. Mají to tři v jednom. Celý tým udržuje v chodu Jirka
Kuchař. Nespí ani ve Lhotě. Hlídá čas a běžce na jednotlivých etapách. Před třetí ráno budí první
tři běžce. Třetí desítka etap za chvíli začíná. Velká nad Veličkou, Lučina, Sudoměřice, Hodonín,
Týnec, Lanžhot, Břeclav, Valtice, Hlohovec a Mikulov. Už zase držíme třetí místo.
Venku stále lije. V provazech deště se objevuje světelný kužel. V něm vousatý muž. Luboš.
Z tepla spacáku vybíhá do nečasu Alena. Asfaltové části trasy se střídají s těmi polními. Voda se
střídá s bahnem. Rozednění zažije na své trase Adam, který předává Jirkovi. Tomu se pastí stává
město Hodonín. Nepřehledné značení trasy mu přidá dobré tři kilometry. Přesto doběhne etapu
rychleji než mnozí ostatní. Přestalo pršet. Už bude jenom lépe. Valda odběhne svou poslední etapu. Ty další čekají na Martina a Jirku. Všichni jsme nevyspalí a únava je znát. Hlavně nepolevit.
Bojujeme o bednu. David vybíhá postupně s oběma jako vodič. Opatrné hecování přineslo pár
sekund k dobru. Budou se hodit.
První dvě auta mají splněno. Přesouvají se do Mikulova do amfiteátru, kde je cíl závodu. Na
trati zůstali tři poslední běžci našeho týmu. Netrvá dlouho a v cíli se objeví prozatím první tým
SK 24 Brno. Startovalo se však etapově a silnější týmy budou teprve dobíhat. Tím druhým týmem
bude ten náš. Podle propočtu tušíme, že to bude velice těsné. Na poslední etapě se k Radkovi
připojil zase cyklo doprovod. Voláme Mirďovi, že má Radka popohnat. Bojujeme o sekundy. Pomohlo to. Radek sprintuje nejen v cílové rovince a do Mikulova dobíhá v celkovém čase 29:00:56
hod. Tým SK 24 Brno necháváme za sebou o celé 4 sekundy. V cíli se k nám připojila Petra
Kuchařová, Pavlína Artimová a láhev šampusu. Radost nám dělají všechny tři. Zvládli jsme to.
Z předpokládaných 32 hodin jsme celkový čas stlačili o celé tři hodiny. Jdeme to zapít a zajíst
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do nedaleké restaurace. Čekáme na doběh ostatních družstev. O kolik míst se asi propadneme?
Slovenský tým „Lišiaci z Považia“se dostává před nás o 49 sekund. Couravé běhny nás poráží o 8
minut. V cíli se objeví rovněž vítězný tým AC GoMango Högner v čase 26:18:22 hod. Nakonec
jsme 6. z 52 týmů. Začínáme přemýšlet coby, kdyby. Nešlo něco udělat lépe? Nemohl získat každý
z nás alespoň minutu k dobru? Mohl. Přesto jsme spokojení.
Ne tedy žal, ale radost z výše uvedeného prožitku jedeme oslavit do obce Březí u Mikulova.
Tam už nás čeká vinný sklípek s ubytováním. Večer přiletí na stůl grilovaná kuřata a začíná řízená
degustace vína, která se nezřízeně zvrhne. Zvrhne se však jen trošičku. Nepřijeli jsme se opít, ale
vstřebat zážitky, které si teď můžeme vzájemně odvyprávět. Bojovali jsme jako jeden tým. Jeden
za všechny, všichni za jednoho.

Běžecký klub Ludgeřovice v cíli

tým Běžeckého klubu Ludgeřovice
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David Bíbrlík
Běžecký klub Ludgeřovice
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Obecní úřad Ludgeřovice
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz

tel.: 595 052 578
ID datové schránky: n9bb3cx

Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 8:00 – 12:00
Pokladna:
Pondělí a středa: 8:00 – 12:00

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

12:30 – 17:00
12:30 – 16:30
553 876 010

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

553 876 022
553 876 011

Stavební úřad – vedoucí:
stavebni@ludgerovice.cz
– referenti:		

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

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

12:30 – 17:00
12:30 – 17:00

Technické služby Ludgeřovice
		
– jednatel: balgar@tsludgerovice.cz
				
		
– ekonom: mikulasova@tsludgerovice.cz
				

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