Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ
Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2008

Horkovzdušný balon odstartoval z plochy ludgeřovického fotbalového hřiště

Stalo se tak v neděli 20. dubna 2008 v podvečer. Čtyři chlapi oslavující své životní
jubileum (asi padesátku) při této příležitosti dostali let balonem jako dar. Na tuto
atrakci se pochopitelně přišlo podívat hodně diváků. Čekali dlouho, firma s balonem
složeným v přívěsu osobního auta měla nejméně hodinové zpoždění. Pak ale šlo vše
ráz na ráz. Vybalení, sestavení a základní nafouknutí balonu horkým vzduchem za
součinnosti asi 10 lidí byla otázka cca 10 minut. Pak balonoví letci během dalších 10
minut absolvovali legrační rozloučení s pevnou zemí spojené s parodií požehnání,
nastoupili, vznesli se nad plochu hřiště a plavně odpluli někam směrem
k petřkovickému „nordpólu“.

1

2

Pálení čarodějnic na hřišti
Podle tradice uspořádaly 30. dubna Obec Ludgeřovice a TJ Ludgeřovice
podvečerní lidovou slavnost, jejíž vrcholem bylo zapálení vysoké vatry se
symbolickou čarodějnicí. Účastníků slavnosti, většinou mladých, přišlo několik set.
Hrálo se i čarodějnické divadlo, jedlo, pilo, tancovalo. Počasí bylo výborné, bylo i
docela teplo. Prostě krásná jarní slavnost. V 19.30 vatru za dohledu
ludgeřovických hasičů pořadatelé zapálili, čarodějnice v plamenech šlehajících až
10 metrů vysoko spolehlivě shořela...
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Mezistátní fotbalové utkání na hřišti TJ Ludgeřovice

Ve čtvrtek 26. června 2008 se na ludgeřovickém hřišti konalo mezinárodní fotbalové
utkání žen v rámci kvalifikace o postup na mistrovství Evropy mezi reprezentačními
družstvy České republiky a Běloruska. Bylo to mezistátní utkání se vším co k němu
patří, prakticky stejně jako např. u utkání současného mistrovství Evropy ve fotbale
mužů v Rakousku a Švýcarsku. Přijela delegátka FIFA z Ukrajiny, rozhodčí z Norska
a představitelé ČMFS. Dohlíželi na to, aby vše, tj. hřiště, pořadatelská služba,
zázemí pro rozhodčí a pro hráče atd. byly OK. TJ Ludgeřovice ve spolupráci s obcí
musela vše zvládnout, musela např. celé dopoledne před utkáním likvidovat následky
nočního lijáku. Výsledek však stál za to, byla to v naší obci dosud největší sportovní
událost.
Utkání sledovalo přibližně 1000 diváků, několik desítek pořadatelů a také záchranná
služba, hasiči a policie. Začalo se nástupem rozhodčích a družstev, hrály se státní
hymny. Obě družstva pak bojovala po celé utkání s velkým nasazením, hrál se pěkný
ofensivní fotbal, v němž měly Češky stálou zřetelnou převahu. V poločase vedly 1:0,
na konci utkání 3:1. Diváci naše hráčky vyprovodili do šaten řádným aplausem.
Všem členům TJ Ludgeřovice patří za odvahu a obětavost při zajišťování tohoto
mimořádného sportovního svátku v naší obci velké uznání a poděkování.
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Fotbalisté TJ Ludgeřovice po 36 letech postoupili do I.A třídy
A mužstvo Ludgeřovic tuto soutěž naposled hrálo v roce 1972, od té doby kopalo jen
v soutěžích nižších. Pěknému renovovanému sportovnímu areálu TJ Ludgeřovice
rozhodně vyšší třída sluší, na hráčích pak je, aby se v I.A třídě udrželi. Že to nebude
jednoduché ukázal první zápas ročníku 2008 – 2009, hraný na domácím hřišti ve
středu 13.8.2008. První soupeř, Fotbal Fulnek a.s. B s řadou hráčů ze zkušenostmi
z vyšších soutěží byl nad síly našich mužů, ti hladce prohráli 0 : 5. Určitě však budou
i soupeři hratelnější, šance na udržení v soutěži jistě jsou.

Mužstvo TJ Ludgeřovice
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Hosté z Fulneku

Slavnostní výkop do I.A třídy provedli pánové Helmut Šafarčík – předseda TJ
Ludgeřovice (vlevo) a Alfréd Bindač – ten hrával za TJ Ludgeřovice v I. A třídě před
rokem 1972
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Hrálo se většinou před brankou domácích a góly v jejich síti přibývaly

Hráči domácího mužstva ohrožovali soupeřovu branku jen velmi zřídka
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Stav na výsledkové tabuli před koncem zápasu sice vůbec nebyl příznivý, 250
přítomných diváků bylo přesto spokojeno. Po 36 letech viděli domácí mužstvo hrát
v I.A třídě!
A. Vjačka
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