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Když prosinec bystří,
po vánocích jiskří.

vánoční strom, v pozadí chrám sv. Mikuláše
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Vážení spoluobčané,
začátkem loňského prosince jsme si všichni intenzivně řešili nouzový stav spojený koronavirovou epidemií a jeho dopady na naše tradiční kulturní akce. V podstatě jsme museli
zrušit Den válečných veteránů, koncerty v našem kostele nebo vánoční trhy a rozsvícení
vánočního stromu jsme uspořádali pouze symbolicky. Všichni jsme ale doufali, že letos už
bude vše jinak. 6. listopadu 2021 jsme dokázali zorganizovat Den válečných veteránů, za což
si zaslouží velkou pochvalu členové Klubu vojenské historie a současnosti Diverzanti v čele
s Davidem Chobotem. Této akce se zúčastnila celá řada vzácných hostů, opět se projevila
výborná spolupráce se Slezským zemským muzeem v Opavě a ředitelkou paní Mgr. Janou
Horákovou, Krajským vojenským velitelstvím v Ostravě a poprvé se na naší akci objevili
také zástupci Sdružení válečných veteránů Moravskoslezského kraje. Byť i zde nás čekaly
drobné komplikace, když nám na poslední chvíli z důvodu nemoci některé kluby účast odřekly, alespoň jsme akci uspořádali.
Dlouhé diskuse byly také ohledně letošního uspořádání vánočních trhů a rozsvícení vánočního stromu. Postupně zaváděná opatření nám situaci do značné míry komplikovala,
nakonec jsme je však na rozdíl od celé řady obcí a měst dokázali uskutečnit, byť v rozsahu
omezeném a pouze ve venkovních prostorech, museli jsme například zrušit plánovaná vystoupení dětí základní a mateřské školy. Stejně tak rozsvícení vánočního stromu mělo být
určitě ve větším formátu, ale nakonec se podařilo alespoň symbolicky. Chci touto formou
poděkovat za poskytnutí letošního vánočního stromu manželům Jiřímu a Jarmile Sukeníkovým z ulice Na Návsi. Vánoční strom na Vrablovci jsme tentokrát dokázali zajistit z vlastních zdrojů, když jsme ten „Letošní“ přesunuli od Obecního domu v Ludgeřovicích ke Společenskému domu na Vrablovec. Děkuji také firmě Stavby Škrobánek za zajištění pokácení,
převoz a instalaci obou stromů, které nám určitě dělají velkou radost i v této nelehké době.
Co se týče koncertů, zde budeme muset zatím vyčkat, neboť nikdo z nás neví, jak se bude
situace vyvíjet.
Po dlouhých letech
plánování kruhového
objezdu na spojnici ulic
Markvartovická a Hlučínská u tzv. Menšíkové
louky jsme se konečně
dočkali počátku realizace. Od poloviny října
postupně začala první
etapa stavby, spočívající
v rekonstrukci autobusové zastávky Ludgeřovice kostel ve směru na
Ostravu. Pod zálivem
této zastávky se nachází
propustek, který je již
rekonstrukce autobusové zastávky
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v havarijním stavu a je nutné provést jeho demolici a následně novou výstavbu. Stavba s sebou samozřejmě přinese určité komplikace, jistě jste si všimli dočasného přeložení zastávek
hromadné dopravy a zúžení komunikace v prostoru zastávky s omezením rychlosti. Prosím
tedy všechny v tomto prostoru o trpělivost a opatrnost.
Závěrem mi dovolte popřát klidný Advent a pohodové Vánoce, pokud možno hlavně
všem ve zdraví…
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce

Fotografie z 19. listopadu 2021 z transportu vánočního stromu pro Ludgeřovice:

nakládání stromu z ul. Na Návsi pro transport na Menšíkové louku
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transport stromu

dovezení stromu na Menšíkové louku
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usazování stromu na Menšíkové louku
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vánoční strom na Menšíkové louce

foto: firma Stavby Škrobánek, P.K.
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Kalendář akcí v Ludgeřovicích
Uskutečnění plánovaných akcí je závislé na aktuálně platných mimořádných
opatřeních vydaných ministerstvem zdravotnictví.
4. 12. 2021

Mikulášská nadílka – akce Klubu turistů Ludgeřovice
(areál hřiště TJ Ludgeřovice)

5. 12. 2021

Mikulášská nadílka – akce ČČK Vrablovec
(Hostinec na Vrablovci)

8. 12. 2021

Zastupitelstvo obce (sál Obecního domu)

12. 12. 2021

Adventní koncert (kostel sv. Mikuláše)

26. 12. 2021

Vánoční koncert (kostel sv. Mikuláše)

26. 12. 2021

Štěpánská zábava (sál Obecního domu)

31. 12. 2021

Oslava Silvestra – akce SDH Vrablovec
(Společenský dům na Vrablovci)

08. 01. 2022

Obecní ples (sál Obecního domu)

15. 01. 2022

Školní ples (sál Obecního domu)

19. 01. 2022

Výroční schůze Klubu důchodců Ludgeřovice
(sál Obecního domu)

22. 01. 2022

Ples TJ Ludgeřovice (sál Obecního domu)

29. 01. 2022

Farní ples (sál Obecního domu)
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CodeWeek 2021
V týdnech od 12. do 22. října se naše škola zapojila do celosvětového dne kódování. Zapojily se děti napříč všemi ročníky. V prvních a druhých třídách se programovalo pomocí
BeeBotů, třeťáci si vyzkoušeli sestavit a naprogramovat své Legoroboty, čtvrťáci a páťáci
ovládli Legoroboty i Ozoboty a žáci druhého stupně v hodinách informatiky si mohli vyzkoušet mnoho aktivit s tím souvisejícím. V akci se programovalo nejen ve scratchi.
Všichni jsme si to moc užili a jako bonus získali certifikát.
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certifikát

Ing. Marie Plačková, Mgr. Jana Grzychová
ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Logická olympiáda
Letošní podzimní ročník Logické olympiády, pořádané Mensou České republiky, se nám
docela vydařil. Do soutěže se v roce 2021 zaregistrovalo 75 237 soutěžících ze 3 286 škol.
V kategorii A postoupila do krajského kola
Nikola Krejčířová z 5. B. Z 1 503 dětí v kraji, které soutěžily, se umístila na krásném
12. místě. Z těchto dvanácti dětí bylo 9 chlapců a 3 děvčata.
V kategorii B v krajském kole naše barvy
hájil Vojtěch Volný z 8. A. Vojta navštěvuje
teprve osmou třídu a ve své kategorii bojoval
s žáky z víceletých gymnázií, kteří navštěvují
již 9. třídu. Z 3 009 řešitelů v Moravskoslezském kraji se umístil na 30. místě.
Srdečně děkujeme za reprezentaci naší školy.
Ing. Marie Plačková
ZŠ a MŠ Ludgeřovice
13
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Bobřík informatiky
Žáci naší školy se zapojili do celostátní soutěže Bobřík informatiky a byli odměněni
pamětními listy. Maximální počet bodů byl 192. Skóre se snažili pokořit žáci od čtvrtého
ročníku po ty nejstarší. Bobřík informatiky není jen o programování, ale i o rozvoji logického myšlení, čtenářské a matematické gramotnosti.

pamětní list

Ing. Marie Plačková, Mgr. Jana Grzychová
ZŠ a MŠ Ludgeřovice
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Prima pokusy pro děti
Ve třídě to bublalo, syčelo, barvy se měnily před očima a na tvářích dětí se střídaly výrazy
napětí, očekávání a závěrečného překvapení …
Tak to vypadalo během dvouhodinových polytechnických dílniček, kterých se v rámci
projektu MAP II pro Hlučínsko zúčastnili žáci 5. ročníků. Program byl zaměřen na přírodní indikátory. Děti samy měnily barvu fialové kapaliny a ještě jim vše pod rukama krásně
bublalo. V druhé části si žáci vyrobili svou vlastní plastelínu a namíchali skoro všechny
barvy duhy.

žákyně 5. ročníku při pokusu

žáci 5. ročníku při práci s plastelínou

žáci 5. ročníku při pokusu

žákyně 5. ročníku při pokusu

Miroslava Poštulková a žáci 5. ročníku
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Žáci 5. B na návštěvě na farmě Bovine
Díky projektu Skutečně zdravá škola jsme se v přírodovědě vydali na návštěvu ekologické
farmy Bovine hospodařící v krásné krajině Hrubého Jeseníku. Exkurze proběhla sice online

online setkání žáků 5. B

snímek obrazovky z online setkání
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z archivu firmy Bovine – zvědavá kráva

formou, ale i tak to byl úžasný zážitek pro všechny. Paní Svobodová nás provedla po pastvinách, nechala nahlédnout do kravína, seznámila nás se všemi zvířecími obyvateli farmy
a děti ji na oplátku zasypaly spoustou zvídavých otázek. Už víme, co znamená slovíčko Bovine, že každá kravička má své jméno, dokonce jaký je rozdíl mezi senem a senáží …
Tato naše návštěva určitě nebyla poslední a těšíme se na další setkání. Copak asi bude za
měsíc na farmě nového? A nakoukneme také do sýrárny?
Miroslava Poštulková a žáci 5. B

Vážení rodiče, milí žáci,
v říjnu proběhl na naší škole sběr starého papíru. Společně jsme nasbírali úžasných
13 310 kg. Ve středu 3. listopadu proběhlo
vyhodnocení nejlepších tříd a žáků, kteří nasbírali nejvíce papíru, a byly jim rozdány krásné ceny. Finanční prostředky, které jsme díky
sběru utržili, budou prostřednictvím SRPDŠ
použity na nákup sportovního vybavení pro
žáky do naší nové nafukovací haly. Touto cestou chceme poděkovat za obětavost, ochotu
a vstřícnost všem, kteří jste se sběru zúčastnili.
Budeme se těšit opět na jaře 2022.
zástupci výherních tříd 1. stupně s učiteli
17
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zástupci výherních tříd 2. stupně s učiteli

ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Svatomartinský charitativní den na naší škole
Šlechetnost svatého Martina nás inspirovala k dobrému počinu – Svatomartinské charitativní sbírce, která na naší škole proběhla přímo 11. listopadu 2021. Vrátili jsme se k osvěd-

prodejní místa

prodejní místa
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čenému modelu z minulých let. Oslovili jsme rodiče žáků prvního stupně, kteří ochotně
napekli a darovali různé buchty, které si pak za symbolickou desetikorunu mohli nakoupit
všichni ostatní. A jak vše dopadlo? Prodejní stoly na prvním i druhém stupni naší školy
přetékaly nepřeberným množstvím lákavých dobrot. Tato akce nám dokázala, že i v dnešních lidech je spousta štědrosti. Výtěžek této sbírky dosáhl neuvěřitelných 10 000 Kč, které
věnujeme místnímu Charitnímu domovu sv. Mikuláše pro seniory.
Jsme rádi, že můžeme našim žákům předávat poselství nezištné pomoci.

výtěžek Svatomartinské charitativní sbírky

kolektiv pedagogů 1. stupně

Pracovní stáž v Portugalsku
V termínu od 8. listopadu do 12. listopadu se čtyři pedagogové naší školy zúčastnili
pracovní stáže v Portugalsku v rámci projektu Šablony III. Projekt Šablony III, který
je projektem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, má naše škola zaměřený
na jazykové vzdělávání učitelů a možnosti stínování (jobshadowing) nejen ve školách
v České republice, ale také v zahraničí. Cílem této pracovní cesty bylo seznámit se
s výchovně-vzdělávacím systémem v Portugalsku a vzájemně se inspirovat, motivovat
k další práci a sebevzdělávání.
Stáž probíhala na škole Agrupamento de Escolas de Maximinos ve městě Braga.
Škola se skládá ze čtyř samostatných budov. Naši pedagogové se zúčastnili vyučovacích
19
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hodin, prohlédli si prostory a vybavení školy. Seznámili se s vedením školy, dalšími
kolegy, kteří se o ně po celou dobu stáže starali. Společným zájmem škol je vzdělávací
oblast moderních technologií. Škola se mimo jiné zaměřuje na vzdělávání v oblasti hudební výchovy a tance. Naši učitelé mohli zhlédnout vyučovací hodiny tance a baletu.
Vzhledem k tomu, že škola právě oslavovala 39 let od založení, učitelé byli pozváni na

město Braga, učitelé ZŠ Ludgeřovice

třída MŠ

třída ZŠ a žáci

učitelé ZŠ s vedením ZŠ v Portugalsku
20
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představení žáků v podobě cirkusu a také se setkali s místními členy zastupitelstva Bragy. Další přínosnou zkušeností byly vyučovací hodiny pro postižené děti, a to zejména
zrakově postižené v kombinaci s jinými onemocněními. Nutno říci, že práce s těmito dětmi je velmi náročná a vysilující. Tyto děti mají svou třídu zařízenou v podobě
bytu s obývacím prostorem, kuchyní s elektrospotřebiči a sociálním zařízením. Učí se
orientaci v prostoru, vaření, obsluhu elektrospotřebičů, zkrátka všechny každodenní
činnosti, které jsou potřebné pro plnohodnotný a samostatný život.
Agentura, která celý výjezd zaštiťovala, pro nás připravila také program s výletem
do Porta a národního parku Peneda – Geréz. S průvodcem jsme si prošli také město
Braga, prohlédli si pamětihodnosti a dozvěděli se něco o místní kultuře. Spolupráce se
školou a agenturou byla na vysoké úrovni a bezproblémová. Tým učitelů byl velmi mile
překvapen za přátelskou, vstřícnou a ochotnou spolupráci. Seznámili jsme se s portugalským vzdělávacím systémem, chodem školy, jejich zázemím a novými kolegy. Společnou diskusí jsme srovnávali klady a zápory jednotlivých vzdělávacích systémů.
Věříme, že v budoucnu se portugalští kolegové přijedou podívat k nám do školy,
protože máme také určitě co nabídnout.
Mgr. Vladimíra Lišková, Mgr. Veronika Seidlová
Mgr. Martin Nevřela, Mgr. Zdeněk Žvaka

Besídky v církevní mateřské škole
V Církevní školce Ludgeřovice byl listopad ve znamení přípravy na besídky pro babičky
a dědečky. Třídy Hvězdiček a Sluníček sehrály pro babičky a dědečky představení – sérii
scének a písniček jako poděkování pro své milované. Děti také vytvořily dárečky, které svým
milým předaly. „Ze srdce děkujeme, že se o nás tak hezky staráte, babi a dědo! J“

děti ze třídy Sluníčka
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děti ze třídy Hvězdičky

P.K.
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Skautský říjen
V měsíci říjnu se uskutečnily tři výpravy. Vedoucí Sirka popsal, jak
16. října s osmi benjamínky vyrazili na výpravu s cílem vysadit stromy
v Černém lese v rámci akce pořádané Lesy ČR: „Nejprve jsme prošli
přes přírodní rezervaci Černý les II. Viděli jsme opravdu pěkný a starý
les, mohli jsme prolézat se po popadaných stromech a přeskakovat potůčky. Na místě akce Lesů ČR se nás ujal lesník, který dětem vysvětlil
způsob vysazování, rozdal motyky, sazenice a společně jsme zasadili asi
třicet olší. Za pár let se na ně půjdeme podívat. Po špekáčku následovala přehlídka hasičských aut, ukázka stahování dřeva koňmi a lanovkou, výstavka zvířecích kůží, paroží,
vzorový včelín, informace o lesních ptácích či vodních zvířatech. Na závěr jsme viděli vystoupení sokolníka.“
Během podzimních prázdnin se konala výprava skautů a skautek do Štěnovic, o které referovala skautka sestra Laura: „Po celodenním cestování a zastávce v Praze jsme se ubytovali
na staré pěkné faře. Druhý den jsme trávili v Plzni, kde v den výročí vzniku Československa
byly atrakce a vstupy zdarma. Například zoologická zahrada byla úžasná. Po setmění byl na
plzeňském Masarykově náměstí nádherný velký ohňostroj. Třetí den ráno jsme přijeli do
Starého Plzence a šli na kopec k Rotundě sv. Petra a Pavla, vylezli na hrad a po cestě domů
sbírali šípky na čaj. Čtvrtý den jsme vyšli po týmech na stopovací trasu lesem, kde jsme měli
za úkol pozorovat zajímavé věci a najít značky z přírodnin, které připravili rádcové. Pak byla
velká bojová hra vlajky. Po špagetovém obědě následovala rozmluva a mše s otcem Bogda22
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nem. V neděli jsme cestovali domů. Na výpravě jsme se naučili větší samostatnosti a práci
v týmu. Někteří z nováčků také získali nové kamarády a možná i budoucí pevné přátelství
na celý život. Za to vděčíme našim vedoucím Bobkovi, Pudingovi a našim starším rádcům
Hanzelce, Pandovi a Švadlenovi. …díky a příště zas!“
Ve stejném termínu, o den kratší byla výprava světlušek a vlčat. Hlášení podal vedoucí
Libomor: „Pět vedoucích a 24 dětí se v den oslav vzniku Československa vypravilo vlakem
do Opavy a pak autobusem do Litultovic. Tam se kluci ubytovali na obří faře. Po výborném
obědě jsme podnikli výlet do místního zámeckého parku, kde jsme si hráli na nelehké budování Československa v rakousko-uherské monarchii. K večeru jsme se na místním hřbitově
pomodlili, zapálili svíčky u památníku obětí 1. světové války a zazpívali českou hymnu.
Světlušky pak vyrazily na pochod na svou malebnou faru do vedlejší vesnice Hlavnice. Po
večerech jsme si s vlčaty zpívali a četli Osudy dobrého vojáka Švejka. Další den po snídani vlčata napochodovala za světluškama do Hlavnice, kde se dožadovala obědu. Po opět
skvělém obědě jsme vyrazili na túru do Arboreta Nový Dvůr. Tam jsme se během dvou
hodin do zavíračky stihli nasvačit, prohlídnout jeden skleník a zahrát několik botanických
her např. najít cesmínu. Na své fary jsme zpět šli různými cestami. Vlčata šla po poli. Pod
vedením generála Raptora se početná rota cvičila v boji a napadala další armády. Třetí den
nám v místních lesích stačilo ke štěstí zahrabávat se a házet po sobě nádherným barevným
listím. Bylo taky nutné ovázat v družstvu jednoho „Švejka“ a nést ho dobrých 400 metrů
na pomyslné bojiště. Ten samozřejmě provolával: ,,Na Bělehrad! Na Litultovice!“. Místem
bojiště bylo nádherné tábořiště mezi skalami a říčkou. Tam jsme si opekli buřty a vraceli se
po lukách na druhém břehu říčky zpět. Poslední den jsme na mši svaté poděkovali i za tuto
vydařenou výpravu. Až na dva rozbité talíře jsme dali litultovickou faru do původního stavu,
předali ji ,,otci“ správci a zamířili domů.“

benjamínci v akci
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skauti před štěnovickou farou

Na Litultovice!
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Přednáška ČČK v Klubu důchodců Vrablovec
Přednáška, kterou vedla
MUDr. Jahodová z Opavy, se
konala 19. října na téma „První
pomoc“. Lékařka nejdříve hovořila o aplikaci „Záchranka“, poté
o kardiopulmonální resuscitaci,
jejímž cílem je oddálení klinické
smrti a zamezení nevratného poškození životně důležitých orgánů, o obnovení srdeční činnosti
a dýchání, jak zastavit krvácení,
o defibrilátoru. Tento AED přístroj je schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost
srdce. Vysvětlila, jak poskytnout
přednášející MUDr. Jahodová
pomoc tonoucímu, jak pomoci
postiženému, když se začne dusit cizím tělesem. Dalšími tématy byly: cévní mozková příhoda, onemocnění cukrovkou:
hypoglykémie a hyperglykémie a nakonec astma. Nakonec odpovídala na dotazy členů.
Přednáška byla pro nás velmi zajímavá a poučná.

účastníci besedy
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Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec
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Bowlingový turnaj klubů důchodců
Tato každoročně konaná akce o pohár starosty obce na bowlingových drahách v Selském
dvoře má vždy tři účastníky a to smíšená družstva mužů a žen, reprezentantů klubů důchodců Ludgeřovice, Petřkovice a Vrablovec. Kluby se v pořádání každým rokem střídají.
Letos se 27. října uskutečnil již 6. ročník a pořadatelem byl Klub důchodců Ludgeřovice.
Přítomna byla i místostarostka obce Ludgeřovice Ing. Alena Janošová, která po vyhodnocení předala soutěžícím poháry starosty obce. A jak letošní klání dopadlo?
1. místo – Ludgeřovice
2. místo – Petřkovice
3. místo – Vrablovec

vítězné družstvo – 1. místo – Klub důchodců Ludgeřovice

2. místo – Klub důchodců Petřkovice s místostarostkou obce Ludgeřovice
26
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3. místo – Klub důchodců Vrablovec

Ing. Alena Janošová
místostarostka obce

Hubertova jízda Vrablovec + Bobrovníky 2021
V letošním roce jsme organizovali s Rančem u Rudolfa, z.s. I. ročník Hubertovy jízdy, který se uskutečnil 30. října. Jedná se o akci, kterou se tradičně ukončuje jezdecká
sezóna. V dopoledních hodinách bylo možné vidět slavnostní průvod přes Malánky
a Bobrovníky, ze kterého se následně vyjíždělo na samotný „Hon na lišku“. Jednou
trasou projížděly traktory s vlečkami a koně s vozy, druhou pak jeli jezdci na koních
v sedlech. U ludgeřovického rybníka se obě skupiny setkaly a byl zde prostor pro občerstvení. Cestou nazpět pak jezdci v lese hledali schovanou lišku, kdo ji nalezl, stal
se králem honu. Odpoledne byl poté připraven bohatý program pro návštěvníky akce
– bylo možné vidět vozatajskou soutěž, křížkový parkur pro malé i velké, westernovou
soutěž – barely, minimaxy, jízdu zručnosti a také soutěž v těžkém tahu. Naše děvčata
se účastnila mnoha soutěží a, i přes velkou konkurenci, sklidila mnohé úspěchy. Mezi
ty hlavní patří 2. místo v křížkovém parkuru pro děti do 15 let, 2. místo v soutěži minimaxy, 2. místo v jízdě zručnosti s vodičem a 1. místo v jízdě zručnosti bez vodiče.
Samozřejmě i děvčata, která se neumístila na vítězných pozicích, se moc snažila a mají
za to od nás velkou pochvalu.
Počasí nám přálo a celou dobu nás provázelo krásné sluníčko. Akci jsme si moc užili
a doufáme, že vy, co jste dorazili, jste si ji užili společně s námi!
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slavnostní průvod přes Malánky a Bobrovníky

zástupkyně Pony ranče Vrablovec s vlajkou obce Ludgeřovice
28
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soutěž v křížkovém parkuru s vodičem

soutěž Minimaxy
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jízda zručnosti bez vodiče

Kateřina Matýsková, Pony ranč Vrablovec

Kulturní a sportovní akce SDH Vrablovec
Dušičková vycházka
31. října jsme uspořádali podzimní
dušičkovou vycházku po Farské cestě na hřbitov, kde jsme posvítili na
hrobech našich zesnulých. Pak jsme
pokračovali po návsi, s občasnými
přestávkami na občerstvení až k Slezskému dvoru, kde jsme poobědvali
a po krátkém odpočinku se pustili do
turnaje v bowlingu. Po zpáteční cestě
jsme navštívili cukrárnu Vanilka, kde
jsme si dali sladkou tečku na ukončení našeho pochodu a pokračovali zpět
na Vrablovec.
Divadelní představení
18. listopadu jsme navštívili divadelní představení v Hlučíně, které
hráli ochotníci z Vřesiny. Vstupenky
jsme měli již z minulého podzimu,
kdy byly všechny akce zrušeny.
Marie Blokešová, SDH Vrablovec

účastníci vycházky ve Farském lese
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Beseda s horolezcem Leopoldem Sulovským
19. listopadu se v podvečer ve Společenském domě na Vrablovci uskutečnila beseda s horolezcem Leopoldem Sulovským. Téma bylo „Výprava
na K2“. Pan Sulovský pouštěl video
z této výpravy a prokládal komentáři
či odpovídal na dotazy asi 25 občanů,
kteří se besedy zúčastnili. Dozvěděli jsme se zajímavá fakta o této velmi
nebezpečné hoře, která i přesto, že je
druhá největší hora světa, drží primát
v největším počtu nezdařených pokusů o její zdolání.
P.K.

Leopold Sulovský při promítání

Den válečných veteránů v naší obci
Pietní akt a Menšíkové louka – akce a závěrečná bitva
Akce ke Dni válečných veteránů byla 6. listopadu zahájena
vzpomínkovým aktem, kterého se zúčastnila řada osobností,
mezi jinými vedoucí oddělení
obranných příprav Krajského
vojenského velitelství Ostrava
major Ing. Martin Hastík, ředitelka Slezského zemského muzea v Opavě Mgr. Jana Horáková, farář naší farnosti Mgr. Vít
Zatloukal, vojenský kaplan kpt.
Mgr. Kamil Vícha nebo zástupce Sdružení válečných veteránů
Moravskoslezského kraje kpt.
Tomáš Gergišák. Nechybělo samozřejmě vedení obce. Starosta
obce Mgr. Daniel Havlík a místostarostka Ing. Alena Janošová
položili věnec k uctění památky
všech veteránů. Akt se uskutečnil u lavičky věnované válečným
veteránům pod Zdravotním střediskem v Ludgeřovicích a poté se
všichni přesunuli na Menšíkové
louku.

uctění památky padlým u lavičky veteránů
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Zde byly připraveny dobové rekvizity, auta, ale i soudobá technika. U každého stánku bylo možné si prohlédnout výzbroj i výstroj z obou válek, ale i moderní techniku, se
kterou se operuje na aktivních misích našich vojáků.
Všechny připravené ukázkové akce byly moderovány a každou celou hodinu probíhala ukázka opravdové akce nebo bitvy. V 15:00 proběhla závěrečná bitva – ukázka
z ostravsko–opavské operace ve 2. světové válce. Všem se moc líbila a publikum odměnilo všechny nastoupené účinkující velkým potleskem. Děti si poté z bojiště posbíraly
nábojnice ze slepých nábojů a všichni spokojeně odcházeli domů. Vykopané zákopy
na Menšíkové louce byly další pracovní den zakopány a louka byla dána do původního
stavu.
Děkujeme Klubu vojenské historie a současnosti Diverzanti, vedení obce a všem,
kteří se na této akci podíleli, celý den bylo nádherné počasí a akce se velice vydařila.
Video z pietního aktu i ze závěrečné bitvy je ke zhlédnutí na Facebook stránkách
„Obec Ludgeřovice“.

zákopy, v pozadí charitní domov sv. Mikuláše a chrám sv. Mikuláše
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vojáci v zákopech

nastoupení vojáci
33

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

12 / 2021

vojenská technika

vojenská technika

P.K.
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Výstava barevných a postavových kanárů a exotů
O víkendu 20. – 21. listopadu se v areálu chovatelů již tradičně konala výstava barevných
a postavových kanárů a exotů pod záštitou zdejšího Klubu chovatelů.
K vidění byly pestrobarevné andulky, kanáři, korely, různé druhy papoušků a některé
z nich bylo možno přímo na místě zakoupit. Přítomen byl i předseda Klubu chovatelů
p. Arnošt Vraník, který se letos mohl pyšnit rovnou třemi prvními místy na soutěžích.
Výstavu vkusně doplnily výkresy žáků zdejší školy s motivy papoušků.

p. Arnošt Vraník

jedna z vítězných andulek
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výkresy žáků

P.K.

Parkování okolo zbrojnice
Pouhým přemýšlením můžete pomoci zachránit život i vy.

Tématem průjezdnosti se zabývá již několik hasičských projektů. Všechny mají
společný cíl. Poukazovat na nevhodně zaparkovaná vozidla v ulicích. Je pravdou,
že toto téma není ani černé ani bílé. Míst ke stání je málo, aut přibývá, jsou větší.
Cesty zase mnohdy rozšířit nelze. Máme legislativu, máme sankce. Pořád jde ale
především o selský rozum. Někdy je také problém, že řidič osobního vozu nemá
zkušenosti s vozem nákladním. Čili nevnímá moc jiné parametry otáčení, nadjíždění zatáček apod.
V rámci kondičních jízd jsme několikrát projížděli Ludgeřovice a musím říct, že
až na malé výjimky jsme neshledali problém. Na některých úzkých ulicích si lidé
opravdu riziko uvědomují a snaží se nepřekážet. Určitě najdeme osobnosti, které
z pohodlnosti nemohou parkovat na svém pozemku za plotem, či postaví své auto
někde, aby do dané instituce (pošta, škola, školka) udělali pět kroků. Z naší zkušenosti je jich zatím pomálu.
36
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Samozřejmě, úsměvné historky se najdou vždy. Třeba, když nám paní zaparkovala
před výjezdovými vraty a odešla na svatbu do kostela. Když nám frézovali a pokládali
nový asfalt v ul. Požární, tak nám to zapomněli sdělit, a rovnou nás odřízli. Totéž se
stalo při stavbě kanalizace. Vyznačené šrafování zase jednou zlákalo k dlouhodobému
stání ve kdysi vykrojeném pásu ul. Požární, který jsme udělali kvůli výjezdu techniky
z vrat.
A jak je to tedy u hasičárny správně? Jak můžete pomoci? Předně se už opravdu dlouho nestalo, že by dané situaci někdo nerozuměl a zastavil naprosto fatálně.
Problémy s místem parkování přináší vždy větší akce v centru okolo kostela. Nejvíce
asi dušičky, svátky, akce na Menšíkové louce, větší koncerty v kostele, ale i obyčejný
příjezd zásobování vedlejšího obchodu.
Samozřejmostí je, mít volný prostor výjezdových vrat v ul. Požární. Zde si ale uvědomte, že Tatra využije také protisměru, čili neparkujte ani vlevo ani vpravo naproti
výjezdových vrat. Náš poloměr otáčení je prostě velký. Toto je vlastně význam pro
značku zákazu zastavení v daném prostoru. Pokud tam někdy auto na chvilku uvidíte,
může to být auto nějakého člena, který něco těžkého dovezl, nebo něco nakládá přímo
z garáží (např. technické prostředky pro revize apod.). Jinak by tam dlouhodobě neměl stát nikdo. Druhým palčivým bodem je výjezd „T“ křižovatky ul. Požární a Marvartovické. Ta situace je stejná, opět při odbočení musíme využít i vzdálenější jízdní
pruh. A zde se setkáváme s vozidly, které jen přistaví narychlo k pekárně, mnohdy
stojí za sebou u krajnice. Někdy tam stojí i větší vozidlo jako zásobování této lokality.
Lidově to pak v dané situaci neumíme moc zlomit a tuto kolonu tak objet.
Posledním bodem je parkování samotných členů při výjezdu. Právě pro akce typu
dušiček, je velmi žádoucí, aby členové, kteří přijíždějí na vyhlášený poplach, měli svůj
osobní vůz kde zaparkovat. Jednoznačně vždy využíváme bezejmennou ulici u věže
zbrojnice, dále neoficiální stání (plochu pro 2 vozidla) u počátku této ulice. Zde na
to prosím myslete při jakékoliv příležitosti a v bezejmenné ulici u věže nikdy neparkujte. Sami zde máme problémy, když se tam ještě tlačí zásobování obchodu. Stejnou
plochu je možno využít i zepředu, u nynějšího hlavního vstupu do zbrojnice. Opět,
přes všední dny můžete blokovat zásobování na rampu obchodu. O víkendu a v noci
zase můžeme plochu využít my, pokud je nahlášen výjezd. Také se může stát, že vás
v daných lokalitách následně úplně zablokujeme svým příjezdem na poplach, když
zde parkujete a jste např. na hřbitově apod. V té situaci nevíme přesně, které auto je
člena a které civilisty.
Pokud tedy můžete, najděte si v okolí kostela jiné místo k parkování. Vím, že míst
není mnoho, ale výše jsem vám popsal místa, která využíváme my při vyhlášení poplachu. A není nic horšího, než přijet rychle do zbrojnice a místo výjezdu řešit, že
nemám kde odstavit vozidlo, abych se běžel převléct do šatny. A samozřejmě, důležitá
je pro nás i vzdálenost. Pokud tyto věci při parkování u kostela a okolí vzpomenete,
může se vám lehce stát, že i vy přispějete k rychlé záchraně někoho v nouzi. Víme,
že parkování tam není ideální, ale zkuste na to myslet, že my se v té lokalitě máme
najednou poskládat třeba osmi vozy. Moc vám za to budeme vděční.
Ing. David Lange
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Lidé darují lidem
„Na Tržišti radosti jsem si pořídila hned několik věcí. Když jsem si šla vyzvednout ozdobu na
stěnu u její autorky, zjistila jsem, že je to má sousedka. Bylo to moc milé setkání. Mladá maminka
se rozhodla splnit si sen a začala vyrábět ozdoby metodou Macrame. Byl to její první výtvor a měla
obrovskou radost, že si ho někdo koupil. Navíc jsme tím pomohly nevyléčitelně nemocným zůstat
doma s rodinou,“ vzpomíná Markéta.
Markéta se stejně jako mnoho dalších rozhodla nakoupit dárky pod stromeček na Vánočním Tržišti radosti. Veškeré peníze, které se zde vyberou, totiž putují Mobilnímu hospici
Ondrášek a jeho pacientům. Díky těmto finančním příspěvkům mohou umírající strávit své
poslední chvíle doma mezi svými blízkými.
A jak Vánoční Tržiště radosti funguje? Jednoduše. Zapojit se může každý hned dvěma
způsoby.
38
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Zaprvé můžete něco vyrobit, upéct, uvařit, nabídnout své služby jako například kurz šití
nebo výměnu pneumatik a darovat na tržiště. Fantazii se rozhodně meze nekladou. V minulém roce bylo mimo jiné velmi žádané cukroví nebo vánočky. Pokud chcete něčím přispět,
dejte vědět Mirce Galajdové na mhondrasek2004@gmail.com nebo 777 946 777.
Zadruhé můžete na tržišti pořídit něco pro radost sobě nebo svým blízkým, a tím pomoct lidem na konci jejich života. Celá částka je darem pro Mobilní hospic Ondrášek.
Více o Vánočním Tržišti radosti se dozvíte na www.trzisteradosti.cz.
Zapojte se. Darujte nebo si pořiďte dárek, který má smysl a splňte tak nevyléčitelně
nemocným poslední přání.
Ing. Jana Pastrňáková
Mobilní hospic Ondrášek

J1:Ø=1F?CD9
Vážení občané,
v listopadu jsme začali s instalací „internetu v kanalizaci“ v PRVNÍM úseku
hlavního řadu. Náš počin byl dokonce
zaznamenán v obecní kronice. Úsekem
nazýváme část kanalizace mezi dvěma
kanalizačními poklopy, například na ulici U Kapličky je těchto úseků celkem 6.
Nejprve jsme umístili v metrových
rozestupech spony, které optický kabel
„drží nahoře“. Poté jsme týden počkali, abychom se přesvědčili, zda spony,
při běžném užívání kanalizace, drží
na svém místě. Nakonec jsme protáhli
potrubím nerezovou chráničku, kterou
tahání optického kabelu
jsme zacvakli dalším robotem do držáků. Není tajemstvím, že se nám instalace chráničky na první pokus nepovedla. Po malých
úpravách robota byl druhý pokus mnohem úspěšnější.
Koncem listopadu jsme se vrhli na druhý úsek, prvních přibližně 20 metrů šlo jako po
másle – už jsme se všichni viděli v teple po úspěšné instalaci druhého úseku – ale bohužel,
z ničeho nic, přestal robot reagovat. Vytáhli jsme ho na povrch a zjistili jsme, že „kilo silikonu nestačí“ – jinými slovy natekla voda do konektorů a do elektroniky. Původně jsem měl
v plánu udělat 3 úseky (polovinu celé trasy) a následně provést na robotovi úpravy. Když jsem
však robota rozebral, pustil jsem se do úprav hned. Některé nové díly jsou z hliníku nebo
nerezové oceli, výroba potrvá cca do půlky prosince. Poté bychom, pokud počasí dovolí,
doinstalovali započatý druhý úsek – spony i chráničku.
Současně je na cestě k nám i dosti upravený mechanismus na instalaci spon do přípojek
– instalace jedné spony (tj. 1 metru vedení) by neměla trvat ani půl minuty (starý způsob
trval přibližně 5 minut). Pokud to bude alespoň trochu možné, vrhneme se ještě letos i na
jednotlivé přípojky.
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Co se týče počasí. Není problémem,
že je technikům při práci zima, ale to, že
před instalací je nutné potrubí vyčistit
a do tlakového čerpadla se nesmí dostat
led. Za druhé musíme s celou technikou
přijet, takže cesty musí být suché. Pokud bude sucho a nad nulou, můžeme
pokračovat – a technici se pobijí o to,
kdo nebude muset mrznout na povrchu
a bude pěkně v teple v kanále.
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat
občanům ulice „U Kapličky“ za jejich
trpělivost, ochotu a přátelské prostřemonitorování
dí, byť jim už půl roku „instalujeme ten
nový internet“. Uvědomil jsem si, že tohle číslo vyjde v prosinci, chtěl bych vám tímto všem popřát klidné vánoce, spoustu pohody,
vzájemné tolerance a víry v to, že příští rok bude ve znamení „uklidnění“.

pohled do potrubí po úspěšné instalaci spon,
před zacvaknutím chráničky

pohled na robota, zacvakávajícího chráničku do spony

odvíjení chráničky z bubnu a její instalace

Michal Najman, za200.cz s.r.o.
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Ohlédnutí za Památkou zesnulých v Ludgeřovicích

pohled na chrám sv. Mikuláše a hřbitov

pohled na chrám sv. Mikuláše a hřbitov

P.K.
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Prajzské okénko Hedviky Jandové
Vánoce prve
Ve škole se robily papirove řetězy a davali nám pytlik mandarinek. Banany jsme
ani neznali. Doma se vařila mačka. Oma pekla keksy a davala je do papirovych
tytek, pro každeho jednu, abysme nevyžrali jeden druh, co nam fest šmakoval.
Vzpominam zazvorky, take už žaden něumi. V radiu hrali furt dokola Alžbětinsku
serenadu, bo koledy byly zakazane. Klizačka byla přes cely tretuar. Pod stromkem
byla mala lalka bez vlasu a kostky, jak byl dobry rok, tak i teplaky. Křupal snih pod
nohama, jak jsme s mamu šly na Pulnočni, nazpadek jsem se radovala, jak vyjim ty
napučene hrozinky z mačky.
Kapr
Jak už přestalo byt moderni mět na Štědry večer kobzole a herynka v remuladě,
bylo třa kupit kapra. Před obchodem stala fronta přemrznutych ludi, kteři čekali na
auto s bečku s tyma šupinačama. Venku mrzlo, snih byl nahrnuty až k okolnikum.
Chlopi vytahli plaskačky a vypravjali se frky. Děcka mezi tym litaly, kulovaly se
a v tych hubertusach a galošach vypadaly jak sněhulaci. Synek, ktereho poslali tata
s mamu na zodpovědny nakup se siťovku a padesati kačku, penize při honičce kajsik vytřepal. Ryčel, že ho foter ztřiska, až omy plakaly s nim. Bo byly ty Vanoce,
tak se ustrnulo i srdco Prajzaka a všeci se složili po koruně. Synek odnašal dodom
kapra jak velrybu. No a korunu všeckemu dalo to, že jak se rozednilo, synek našel
zadeptanu bankovku v zavěji.
Vánoce včil
Chodniky čiste, všude ticho i v kostele. Snih enem v televizi. Děcka zavalene
hračkami, mobilami, sluchatkami do uši. Venku sviči stromy, křaky baj i pši budy.
Mačku žaden něji, bo, co to je. Na placu kury žeru kobzolovy šalat, ledničky maju
vybulene předni dveři, jak se to žradlo čisně ven. U každeho druheho lužka su tabletky od boleni hlavy. Kdo može, chodi se psem, bo ti maju dovolene se sdružovat.
Zostava nam isto naděje, že napadně aspoň ten snih, bo inač něvim, aji humor by
nas přešel.
Saňkovani na Štěpana
Dva kopečky za sebu, kere se svičily ani špigel, jak byly uježděne saňkami. Ryk
až do večera, až sušedkam spadla zysta do kafeja. Na, nejlepši byl bummelzug, tuž
take spojene saňky šňurama. Nejvic tak pět, bo ten posledni borak se smykal od
plotu ku plotu. Nadole pod kopcem se v zatačce všeci vysypali a celi zkulani učekali s kravalem do vrchu. Tante Lojzka teho měla došč. Rano byl kopec posypany
oranžovym popelem z vincka. Ni enem uzka šašeja, jak by se pasovalo ale durch
cely. Už tehdy měli ludě nervy nadranc.
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Jubilanti – listopad 2021
Anežka Sobolová
Gertruda Gadeová
Gerta Obrusníková
Manfred Kellner
Erna Muschalková
Herta Porvalíková
Petr Robenek
František Schwarz

93 let
90 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Devadesátiny hodináře pana Alfréda Ostárka
S rodinou, přáteli a kamarády toto své významné životní jubileum oslavil
30. října 2021 v ludgeřovické restauraci Selský dvůr. Gratulovat přišli členové rodiny, spolek zahrádkářů, sportovci, milovníci hor a další. Alfréd Ostárek má za
sebou dlouhou řadu let aktivního a činorodého života. Například desítky let udržoval, opravoval a seřizoval věžní hodiny našeho kostela. Nikdo jiný ze současníků
určitě nevystoupal po schodech k nim tolikrát jako on. Alfréd Ostárek byl a stále
je vášnivý běžec, cyklista, milovník výšlapů na vrcholy hor a v neposlední řadě
zahrádkář. Je jediným ludgeřovickým občanem, který se účastnil Košického maratonu a celý ho absolvoval. Zejména na vrcholu Lysé hory byl po desítky let téměř
každý týden aspoň jednou. Téměř denně jej bylo možné potkat běžícího nebo na
kole na silnici, na polních a lesních cestách. Vysoký věk jej v posledních několika
letech nutí své aktivity postupně omezovat. Žádnou z nich však nezanechal.
Zastupitelé obce jeho mimořádně aktivní život letos ocenili udělením čestného
titulu „osobnost obce“.
Členové výboru spolku zahrádkářů přišli na oslavu devadesátin svého člena
s velikým transparentem se zobrazením symbolů jeho hlavních aktivit. Transparent měl u oslavence i u všech účastníků velký úspěch a stal se středobodem celé
oslavy. Oslava se vydařila a oslavenec si z ní odnášel dobrý pocit, že si ho všichni
váží a dostal hromady přání všeho nejlepšího do dalších let.
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gratulanti – členové výboru spolku zahrádkářů

gratulanti – členové výboru spolku zahrádkářů s oslavencem
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slavnostní přípitek s oslavencem

oslavenec – p. Alfréd Ostárek

AV.
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Výměna podlahové krytiny a nová výmalba
ve Společenském domě na Vrablovci
Společenský dům na Vrablovci pravidelně využívají pro svoje akce hlavně místní spolky –
Klub důchodců Vrablovec, SDH Vrablovec, ČČK Vrablovec a Pony ranč Vrablovec. Od listopadu
se jejich členové mohou scházet v lepším prostředí. Nahoře v klubovně byl nahrazen již opotřebovaný zátěžový koberec kvalitní PVC podlahovou krytinou a díky firmě KMB Barvy s.r.o. byly
prostory klubovny sponzorsky vymalovány.

klubovna během pokládky krytiny

klubovna během pokládky krytiny

klubovna s novou podlahovou krytinou a výmalbou

text: Lenka Jurečková
foto: Ing. Alena Janošová, Eva Vojevodová
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Než přijde zima
I když v těchto dnech počasí nevykazuje známky zimy a na stupnici teploměru převládají předjarní
teploty, pracovníci technických služeb mají před koncem letošního roku napilno a provádějí různorodé
práce, které jsou v naší obci potřebné.
Na základě požadavků obce provádíme v rámci zahradnických prací prořez keřů, náletových stromků, rákosí, centrální úklid roští, vázání okrasných travin, a hlavně úklid listí s ohledem na další využití
zmíněného pozemku pro obecní účely. V obci se nachází pár lokalit s více stromy pohromadě, a tudíž
napadaného listí je hodně. V některých případech přistavujeme kontejnery, aby si naši občané mohli
uklidit listí z obecních stromů spadaného do svých zahrádek. Listí je také nebezpečné na komunikacích, kde může ohrozit brzdnou dráhu auta. V těchto případech provádíme úklid listí jak ručně, tak
hlavně našimi komunálními vozidly.
Než nám sníh a led zasype chodníky, provádíme jejich kontrolu. Jedná se o různé prolákliny a nerovnosti, které vadí při chůzi. Na místě, kde chodník vykazuje větší nerovnost, dlažba se rozebere,
vyplní stavebním materiálem a zpětně položí. Jedná se vesměs o drobné opravy do velikosti pár čtverečních metrů.
Dále bych chtěl poprosit řidiče ohledně parkování aut na obecních komunikacích. Zvláště nebezpečné to je v době zimní údržby. Už tak to mají naši řidiči těžké někdy v úzkých uličkách provádět
úklid sněhu nebo posyp struskou. K tomu se přidají nezodpovědní řidiči, kteří na tuto skutečnost vůbec
nedbají a situaci tím značně komplikují. Někteří jedinci dokonce neváhají postavit svá vozidla přímo
v kopcích, kde jsou výjezdy nejsložitější. Pokud taková situace nastane, že může dojít ke kolizi traktoru
provádějícího úklid komunikace a odstaveného vozidla, nebude na této části komunikace provedena
zimní údržba. Přitom vyhláška jasně stanovuje, že pro průjezd vozidel musí být volný pruh v jednom
směru 3 metry, tj. v obou 6 metrů. Městská policie Hlučín provádí namátkově kontroly na našich komunikacích a případným „hříšníkům“ bude udělovat pokuty. Věřím, že takovéto situace nenastanou
a většina řidičů pochopí důležitost tohoto upozornění.
A tak, než se zima opravdu ozve a bude chtít zavinout obec svou „bílou šálou“, budou naše technika
a pracovníci technických služeb jako každý rok připraveni.

strojní úklid listí na hřbitově

oprava dlažby chodníku

Josef Balgar
TS Ludgeřovice

47

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

12 / 2021

Změna termínu uzávěrky příspěvků
do Ludgeřovického zpravodaje
Uzávěrka příspěvků do lednového čísla Ludgeřovického zpravodaje bude
z důvodu vánočních svátků již ve čtvrtek 16. prosince 2021.
Děkuji za pochopení.
Vlasta Bortlíková, redaktorka Ludgeřovického zpravodaje

Veselé vánoční slití oleje
Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled – a také syčení oleje a vůně smaženého
kapra a dalších tradičních dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni olej teče proudem a po
řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý vyznavač zdravého stravování. Pokud olej už dávno třídíte, není co
vysvětlovat. Ale jestli jste se ještě neodhodlali, je přesně tohle ta správná doba s tím začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních svátků museli náhle řešit ucpaný odpad v kuchyni
či na toaletě nebo havárii odpadního potrubí v celém domě. A věřte, že ani příroda není zvědavá
na ty spousty oleje ze všech domácností, které by se na ni přes odpadní vody valily. Abyste tomu
všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít doma prázdnou PET láhev s víčkem a zbylý olej z kuchyně místo do odpadu přelít do ní.
Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty filety z kapra nebo hory křupavých řízečků, až
vám z vánočních vinných klobás zbude jen mastný pekáč potažený vrstvou sádla a šťávy z masa
nebo až o Silvestru naaranžujete do mističek všechny ty dobroty nakládané v oleji. Kapka ke kapce, a uvidíte, že po svátcích máte PET láhev plnou. A přidat můžete i zapomenutý kus pevného
tuku, který se najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě od pečení cukroví.
K nové tradici vánočního slévání použitého oleje tak můžete přidat i tradici povánoční procházky k olejové popelnici s naplněnou PETkou a pozorovat, kolik sousedů se do třídění pustilo
s vámi. My vám slibujeme, že se postaráme o to, aby naše popelnice ani o svátcích, ani v novém
roce nikdy nepřetekly.
Trafin Oil tým

Pro informaci občanům uvádím, že v obci Ludgeřovice je nainstalováno 9 nádob na sběr
jedlých olejů a tuků:
1. Parkoviště u Obecního úřadu Ludgeřovice
2. Parkoviště u Dolní školy
3. Vrablovec – sběrné místo u komunikace – pravá strana směr Hlučín
4. Garáže Technických služeb Ludgeřovice (pod poštou)
5. Křižovatka ulic Myslivecká a Na Návsi
6. Pod dětským hřištěm na ulici Na Návsi
7. Křižovatka ulic Na Návsi a Polní
8. Křižovatka ulic Vrablovecká a Nad Tratí
9. Křižovatka ulic Lesní a U Rybníků

V.B.
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C@?BD
Běžecký klub Ludgeřovice informuje
Utrpení v Portu
Porto Marathon 7. 11. 2021
V květnu 2020 kupujeme letenky a startovné na listopadový maraton. To kvůli tomu, aby za dva týdny mohl dojít
email, že je závod zrušen. Startovné se automaticky přesouvá
na rok 2021. A co jako máme dělat s těmi letenkami? Prý sorry jako. Nezačalo to dobře. Jak
charakteristické pro rok 2020... Naštěstí, covid udeří v plné síle, let do Porta je zrušen a peníze
vráceny. Optimismus přináší rok následující. Léto 2021 fičí v plném proudu (ne už tak naše
forma). Kupujeme letenky. To kvůli tomu, aby za dva měsíce mohl dojít email, že je let zrušen.
Už zase to sorry jako. Necháváme vše osudu a do třetice kupujeme letenky dva týdny před
odletem. Příliš tomu nevěříme a čekáme, že se zase něco „posere“. Neposralo. Letíme.
Na letiště Krakow přijíždím s Martinem Popkem a Jirkou Bystřičanem kolem desáté hodiny. Je čtvrtek 4. listopadu a máme dost času na to si dát před odletem ke snídani míchaná
vejce na špeku, které přelijeme pšeničným pivem. To čekání hned rychleji ubíhá. Odlétáme
v pravé poledne. Ryanair mě při check-in vylosoval sedadlo 1A. Užívám si tak nevídaného
komfortu hned u východu. Tak nějak ale tuším, že bych tuto „štědrost“ ocenil až při zpáteční cestě z maratonu. Let trvá něco přes tři hodiny. Netrvá to dlouho a už přistáváme na
letišti Francisco Sá Carneiro. Měli jsme tak více štěstí než bývalý portugalský premiér, který
zahynul při leteckém neštěstí v roce 1980.
Vítá nás modré nebe, slunce nad hlavou a příjemných 16 °C. Co více si přát. Snad jen
najít metro, tedy spíše tramvaj a vyrazit na hotel se ubytovat. Tohle zvládáme bez problémů.
Cesta zabere zhruba 20 minut, než vystoupíme na zastávce Brito Capello. Hned za rohem
na nás čeká Hotel Del Rei. Poloha je klíčová – zhruba kilometr od startu/cíle maratonu a asi
200 m od moře. Bereme klíče, tedy kartu, od pokoje a vybalujeme.
Cestujeme bez ženských, takže nám to trvá asi minutu. Žene
nás hlad. Vyrážíme do nedalekého
bistra. Musíme vyzkoušet Francesinhu. Tohle jídlo vzniklo právě
v Portu a rychle se rozšířilo do celého Portugalska. Jedná se o vrstvený
sendvič z toustového chleba plněný
steakem, několika druhy uzeniny,
okurkou a vejcem. Navrch se pokládá plátek sýra a vše se zalije teplou, lehce pikantní omáčkou z rajčat, brandy a piva. Aby toho nebylo
málo, podává se tento sytý pokrm
s hranolky.
účastníci maratonu
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Objem a hutnost pokrmu jsme mírně podcenili. Horko těžko jsme do sebe soukali ten
druhý půllitr piva Super Bock. Dostal jsem se tak pod mírný tlak. Dnes ještě musíme vyzvednout startovní čísla. Výdej je do 19 hod a tak nějak tušíme, že to bude na knap. Vydat
se musíme do centra, které je vzdálené asi deset kilometrů. Jedeme metrem do stanice Trindade a odtud to bude necelé dva kiláky pěšky. Díky mapám v mobilu kličkujeme v úzkých
uličkách a v časovém limitu přicházíme do Centro de Congressos da Alfândega. Budovy,
které jsou historickou celnicí tohoto přístavního města dnes hostí sportovce mnoha zemí.
Prokazujeme se platným očkováním/testem, změří nám teplotu, ukážeme pasy a pak už můžeme každý pro
své startovní číslo. Jde to rychle, bereme, co jsme dostali, proběhneme expo
a mizíme do centra. Brouzdáme si to po
nábřeží podél řeky Douro. Přestože je
turistická sezóna u konce, město je plné
lidí, pouliční umělci předvádějí, co umí
a bary a restaurace praskají ve švech. Po
několika marných pokusech to vzdáváme, kupujeme pivo a víno (jak jinak
než portské) a jdeme na autobus. Číslo
500 nás odveze prakticky až skoro do
v nočním městě
hotelu.
Deset kilometrů podél řeky uběhne podstatně rychleji, než těch deset co tady poběžíme
v neděli. Ta je však ještě daleko, noc je ještě mladá, takže jdeme do baru. Bereme ten, co leží
přímo na pláži. Zkoušíme portské v kombinaci s kávou se šlehačkou. Ustojíme i tohle. Na
pokoji pak vypijeme další láhev portského a jdeme spát. Únava je znát.
Ráno nás budí křik racků. Snídaně má být až v 7:30 místního času, dost pozdě na to, aby
šlo spát. S Jirkou vyrazím tedy k moři nasát trošku atmosféru přímořského města. Dnes si
ho totiž moc neužijeme. Čeká nás celodenní výlet po vinicích, či spíše, vinařstvích, která
dělají portské víno.
Po snídani tak rychle na metro směr nám již známá stanice Trindade. Tam máme sraz
s průvodcem. Po chvíli se opravdu potkáváme, skáčeme do auta a vítáme se s belgickým
a australským párem a samotnou Italkou. Na uvítanou nás čeká ta nudná část – hodinu a půl
dlouhý přejezd do prvního vinařství. Pauza na kafe a neustálé vyprávění o tom, co vidíme
kolem sebe, udělá cestu snesitelnou.
Přesto jsme všichni rádi, když nás minivan vyhodí v Quinta do Tedo. O co méně věnujeme teorii, o to více si užijeme praktickou část. Zejména bílé portské nás mile překvapí.
Dostali jsme slinu. Naštěstí ten další přejezd není dlouhý. Po čtvrt hodině přijíždíme do
ospalého městečka Pinhão, které leží na březích řeky Douro, nad kterou se vypínají v okolních svazích vinice. Díky přehradě je tato řeka již bez problémů splavná a i my si tak můžeme vychutnat asi hodinovou plavbu pod vinicemi. Důležitější však je bar v přístavišti. Dáme
presso, sladký pastel de nata a dvojku červeného. Sluníčko svítí, všude klid a pohoda. Mohlo
by to trvat déle, ale kapitán byl proti. Nasedáme na elektrickou bárku v kopii původních lodí,
které převážely sudy s vínem do Porta a vnímáme krásu okolí. Inspirovat se necháme australským párem, který přinesl láhev vína. Kupujeme také jednu. Hladinku je třeba si držet
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i nad hladinou. Hodina byla tak akorát.
Čas oběda se totiž blíží. Ten máme domluven v místní restauraci. Grilovaná
ryba a pár lahví vína. Konverzace se stává snadná i pro anglicky nemluvící.
Nic netrvá věčně, a tak musíme zvednout kotvy. Čeká nás ještě jedno vinařství, jehož název jsem zapomněl. A není
to vůbec škoda. Provází tam divný frajírek, který nalévá ještě divnější dávky
vína. Zklamal nás, a tak si kupujeme
další láhev. Lijeme si sami. Ostatní národnosti v autě nám přestávají věřit, že
zítra opravdu běžíme. Cesta domů trvá
stejně dlouho, ale subjektivně je mno-

účastníci výletu po vinicích

hem kratší. Alkohol přenáší v čase.
Vystupujeme tam, kde jsme ráno nastoupili a metrem přejíždíme do čtvrti Matosinhos,
kde máme hotel. Čas večeře nás zažene do jedné z mnoha restaurací. Začneme s lahví vína.
No a k jídlu? Jsme u moře, takže je jasné, že si dáme nějaké místní potvory. Co to bylo přesně, si nikdo z nás již nepamatuje. Možná je to dobře. Pamatujeme si však příjemnou obsluhu, která na závěr přinesla ledově nachlazený zásobník. To, co z toho teklo, bylo moc dobré
a silné. U jedné jsme nevydrželi. Sakra. To už je deset? Přesouváme se na pokoj a zkoušíme
jestli to bílé portské je stejně tak dobré jako to na vinici...
Neděle. Den D. Maraton. Důvod, proč jsme
tady. Proč jen mám pocit, že se na dnešek moc netěším? Stres není na místě. Osobák co mám 3:31
hod., je jasné, že dnes atakovat nebudu. Na vině
není víno, ale zcela zanedbaná příprava. Chybí
objem a chybí rychlost. Do toho trápení od dubna se zánětem šlach v chodidle. Dva týdny před
odjezdem se opět rozjel naplno. Korelace s covid
vlnou je zcela náhodná.
Start je v devět hodin, takže stihneme v pohodě i snídani. Pak už jen připnout číslo, zavázat boty, loknout si portského a můžeme vyrazit.
Martin je o kus veselejší. Čeká ho dnes desítka,
místo původních patnácti. Já s Jirkou se budu trápit o dost déle. Před hotelem se napojíme mezi
ostatní běžce a jdeme směrem k moři. Tam někde
u takové divné paraboly či rybářské sítě ve 3D to
začne.
Dle svého přiděleného startovního koridoru
dres Běžeckého klubu Ludgeřovice
tuším, že jsem měl plány být v tuto dobu výkonse startovním číslem
nostně někde jinde. No tedy před rokem v tuto
dobu. Dobrovolně se tak sunu o úroveň zpět. Přesně v devět vyrazíme společně s Jirkou.
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Tour de Porto může začít. Tedy spíše
High way to hell. Pokud to nehráli na
startu, tak měli. Pro mě.
Na maratonskou vzdálenost nás celkem vyrazilo 1 975 běžců. První kilometry byly tak motání se mezi ostatními. Dobré k tomu nepřepálit start. Po
prvních třech kilometrech probíháme
zase kolem startu a šineme si to směrem
k hotelu. Poprvé přebíháme řeku a poprvé vidím někde na sedmém kilometru
čelo závodu. Jasně že v protisměru. Někde mezi nimi tam byl Zablon Chumba
účastníci maratonu z Běžeckého klubu Ludgeřovice
z Keni, který ještě neví, že vyhraje v čase
2:08:58 hod. Mi v tuto chvíli ještě chybí
asi pět kiláků na to, se dostat na stejnou vzdálenost jako Zablon. Takže makám a já pro změnu
ještě nevím, že tato chvíle je asi ta poslední, kdy si to užívám. Pozoruji obrovské nákladní jeřáby a ještě větší lodě, které čekají na naložení. O kousek dále do rytmu bubnuje místní kapela
a svoji parádu předvádí také sbor dobrovolných hasičů. Všechna auta mají před stanicí, majáky
blikají a povzbuzují slovem i sirénou. Po otočce si tohle užiji ještě jednou. Konečně jsem v místě, kde jsem potkal ty kluky z Keni. O dalších pět kilometrů dál budu jen pár desítek metrů od
našeho hotelu. Nemůžu říci, že by mě to nenapadlo. Martin se tam už někde válí na posteli.
Lákavá představa. Aúúúú. Půlmaratonem proběhnu v čase 1:55 hod. Špatný. Ještě špatnější je
však to, jak se cítím. Někde o kousek dál vidím ty černé kluky, jak finišují do cíle. Závist je
lidská. Mě čeká ještě deset kilometrů směrem do historického centra a pak deset zpět.
Hledám si pozitiva. Třeba to, že město uvidím za denního světla. Tohle to je strašně fajn,
protože počasí je úplně ideální. Deprimuje mě jen to, že tudy budu muset běžet zase zpět.
Přestože běžím s kompresním návlekem CEP na chodidle zmírňující zánět oné šlachy, mám
pocit, že to byl pouhý reklamní klam. Nebo toho noha už má opravdu dost. Každý dopad bolí
více než ten předchozí a dlažební kostky noze vůbec neuleví. Mám silně vyvinutou slabou vůli
a hledám důvod běžet dál. Zkusím doběhnout alespoň pod most, pak pod druhý a třetí a tam
na třicátém kilometru to vnitřně vzdávám. Na občerstvovačce beru banán, ionťák a nějakou
přesnídávku a čerpám potřebné palivo. Doběhl jsem až sem, ale zpět to dojdu.
Po chvíli mě dobíhá Jirka a já se ho snažím držet. Vydržím to asi kilometr a pak opět
zvolním. Kulhám jako válečný invalida, ale tedy v centru je se na co dívat. Jsem vlastně rád,
že tady jsem. Ne každý má tuto možnost. Tak proč si to neužít. Kilometry se vlečou. Děsně
se vlečou, ale vím, že všechno má svůj konec. Poslední kilometr do cíle. Chytám se jednoho mladého Portugalce jménem Vasco a ten kilák odběhneme spolu. Chvíli táhnu já jeho,
potom on mě. Do cíle to dáme společně a nebýt to chlap, tak se snad i chytneme v cíli za
ruce. Chvíle slávy na červeném koberci nám byla ale vzata. Nějaký jiný týpek, o kterého jsem
málem zakopl, tam poklekl před svou nastávající a požádal ji o ruku. Budiž jim to přáno.
Náladu v cíli mě zvedl stánek s pivem Super Bock. Beru dva kusy, jedno světlé na žízeň
a druhé červené na chuť. S Vascem a Jirkou si připijeme. Máme na co. Čas 4:42 hod. je přesně 71 minut za mým osobákem. Jirka si však zaběhl osobák a i Martin na desítce potěšil sám
sebe. Tohle ještě dnes oslavíme.
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Včil už nás čeká přesun na hotel. Cíl byl trochu jinde než start, takže jsme museli opět s díky
využít mapy.cz pro správné nasměrování k cíli.
Každý metr navíc by byl draze vykoupen. Trvá to
nekonečně dlouho, ale na hotel nakonec dorazíme. Sprcha je slastná a bodne i další lahváč toho
červeného pivka. Energie dočerpána. S Jirkou vyrážíme do nedalekého bistra, zasloužíme si presso
a sladkou dobrotu k tomu.
Tam přečkáme asi hodinu, než se Martin vrátí z centra. Čas využil na další prohlídku města.
Odpouštíme mu tu dopitou láhev portského a vyrážíme si společně užít západ slunce. Pak už je čas
na večeři. Cestou z cíle jsme našli jednu pěknou
medaile a startovní číslo
hospůdku, takže jdeme na jistotu. Čeká nás tam
María, která doporučí a ukáže, co všechno musíme ochutnat. Bylo to zase velké obžérství
sdílené večeře – zkusili jsme od každého trochu. Dokonce došlo i na ten portonic – portské
s tonikem. Po jídle už rovnou na hotel. Ráno nás čeká budíček ve čtyři a snad i taxi, které
nás odveze na letiště. Díky Porto, bylo to nezapomenutelné.

David Bíbrlík

Ludgeřovická krosová 10
Ráno 13. listopadu mě probudila vůně linoucí se z kuchyně, kde maminka právě vytáhla
z trouby čerstvou bábovku!
„Čeká na mě HERŇAJS!!“ řekla jsem si. Po snídani jsem se oblékla, sbalila na závod
a vyrazila jsem směrem hřiště TJ Ludgeřovice. Cestou jsem se stavila pro Naty, která ten den
nemohla běžet, ale vzala foťák a celé nám to nafotila – děkujeme!
S přibývajícími běžci přibývaly i úsměvy lidí a paprsky podzimního sluníčka. Vidím
přicházet sestru, když se snažím si připnout číslo na triko Běžeckého klubu Ludgeřovice.
Běžím jí naproti, obejmu ji a utvrzujeme se v tom, že dneska cítíme formu, že to beztak
vyhrajeme. Haha… trocha žertu nikdy nikomu neublížila. Jdeme se rozběhat, ségra mi dává
poslední rady, a stojíme na startu. Líbilo se mi, jak to bylo nachystané, dostatek lidí ze stran
organizace. Přišel se podívat i pan starosta, který to také celé odstartoval.
Vybíháme! Běžíme nahoru od hřiště ke cvičáku, kde zrovna pejsci měli lekce. Ovšem
lehce jim to zkomplikoval právě probíhající dav. Šlo vidět, že jsou z nás vcelku nadšení, a že
jim komplikujeme soustředěnost na povely, jež jim páníčci dávají. My ovšem běžíme dál,
předbíhají mě další a další běžci a já chytám lehké naštvání. Zase mě všichni předbíhají,
což se tentokrát projevuje tím, že přidávám do kroku. Mezi tím mě dobíhá sestra. Hodíme
na sebe letmý pohled a popřejeme si štěstí do následujících devíti kilometrů. Předbíhá mě.
Tak jí fandím a křičím na ni: „Běž, máš na to!!!“ Vbíháme do Černého lesa. Tady jsem ještě
nikdy neběžela, tak to je pro mě premiéra. A musím uznat, že moc pěkná premiéra. Les byl
plný barevných popadaných listů, ze kterých jsem měla strach – bála jsem se, že uklouznu,
neuvidím, jestli pod nimi není kaluž apod… Jenomže!!! Trasa byla krásně upravená, cestička
byla vyfoukaná. Běžela jsem pořád těsně za někým, abych mohla opisovat jeho kroky.
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start závodu

ludgeřovičtí běžci

malí běžci
56

12 / 2021

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Doteď mám velkou radost, že jsem skoro celou dobu měla ségru na dohled – hnalo mě to,
abych nezpomalovala. Ztratila se mi na osmém kilometru, kde běžela do kopce, zatímco já
jsem běžela teprve z kopečka, a připadala jsem si jako kamzík, když jsem přeskakovala bláto
s listím. Vybíhala jsem zpět na cestičku mezi poli, na jejím konci byl cvičák, kolem kterého
jsem chytla klidnější nohy a druhý dech. Čeká mě cesta z kopečka a pak už jen závěrečná rovinka. Natahuji krok a střídám nohy rychleji. Sbíhám úzkou uličku k závěrečné rovince, kde
v cíli vidím i další ségru, která přijela z Prahy, aby nás mohla podpořit. Jsem šťastná jak blecha,
když na mě obě volají, že mám posledních 10 vteřin, aby to bylo pod hodinu. WOW! Že by
osobák? Ano! Ano! Osobák, 00:59:59! No není to nádhera? Dojetím brečím, čekám na plíce,
které jsou na cestě těsně za mnou. Objímám se se sestrou. Jdeme na klobásu a do hospody na
jedno zasloužené. Měla jsem z toho závodu lehké obavy, které ovšem nebyly vůbec naplněny.
Jsem ráda, že se závod vyvedl. Trasa byla úžasná, nádherné počasí a organizátoři fantastičtí.
Jenom díky lidem, kteří to celé připraví a partnerům co jim jsou nápomocní.
Děkuji Běžeckému klubu Ludgeřovice, obci Ludgeřovice, Hello Bank, MojeKolo, ČUS
a všem dobrovolníkům na trase i v cíli.
text: Viktorie Volná
foto: Tomáš Kudeljnjak

Fotbalisté na závěr roku vyhráli o tři branky
6. listopadu absolvovali fotbalisté Ludgeřovic proti Hradci nad Moravicí poločas doslova
z říše snů. Hned v úvodu prodloužil Pěntka balón na Davida Zbořila, který se však teprve zastřeloval. Na opačné straně zazlobil hostující kapitán po centru. V 10. minutě zahodil další tutovku
agilní David Zbořil. O necelou čtvrthodinku později už to přišlo. Fojtík zakroutil přímák na
zadní tyčku, kde se hlavou prosadil Fekete – 1:0. Herní koncepce hostů se naprosto zhroutila,
takže začala ludgeřovická exhibice. V hlavní roli přitom figuroval domácí bomber David Zbořil. Nejprve mu Pěntka chytře pustil míč po centru Bélaie a David Zbořil vymetl šibenici – 2:0.

mužstvo Ludgeřovic
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Na časomíře potom naskočila 37. minuta,
když Bélai vyslal Davida Zbořila do sólového nájezdu a po jeho šikovném blafáku
se opět měnilo skóre – 3:0. Vraždění hradeckých neviňátek ovšem pokračovalo.
Fojtík totiž našel Pěntku, který úspěšně
asistoval Davidovi Zbořilovi a ten zkompletoval čistý hattrick – 4:0. Ve druhém
poločase Ludgeřovice viditelně polevily,
takže se občas přihlásili o slovo hosté, ale
v největších tutovkách selhali, když příliš
otáleli se zakončením. Domácí gólman
Hájek proto přišel o třetí nulu v sezoně
hlavní pořadatel, v pozadí fanoušci na tribuně
až v samém závěru. Hostující záložník
předvedl nevídaný sprint a po krásné individuální akci pečetil na výsledných 4:1. Naši fotbalisté se tedy rozloučili s fanoušky a kalendářním rokem 2021 vítězstvím. Fanoušci po zápase našim hráčům uštědřili příjemný potlesk
jako poděkování za výkony. Přáním hráčů, vedení a všech lidí, kteří se o chod oddílu starají je
příjemné prožití svátků vánočních. Do příštího roku hlavně zdraví, protože v této době je to to
nejdůležitější, co si všichni můžeme přát.
text: Michal Pěntka
foto: P.K.
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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:
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