Z hřiště TJ Ludgeřovice
Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2016
Z tradičního přespolního běhu Ludgeřovická patnáctka (L15)
Letos se konal 5. března za celkem příznivého počasí (2 až 6ºC, oblačno, sucho,
bezvětří) a byl co do programu i počtu účastníků rekordní. Pořadatelem byla jako
vždy TJ Ludgeřovice, hlavními organizátory a také účastníky běhu byli Lubomír
Bardaševský a Pavel Hudeczek. Trať závodu se proti minulým letům nezměnila,
z hřiště se po ulici Na Návsi běželo do Petřkovic, po silnici směrem ke Koblovu, do
Černého lesa až k parku v Šilheřovicích a zpět. Kromě hlavního běhu na 15km (4
věkové kategorie mužů a 2 žen) pořadatelé připravili ještě chodecký závod
s trekingovými holemi Nordic walking 15km na stejné trati, tradiční 3km rekreační běh
po návsi ke kostelu a zpět a běh dětí do 10 let kolem hřiště. Hlavního závodu se
účastnilo 184 běžců, chodeckého Nordic walking 8 chodců, kondičního běhu 27
běžců a běhu kolem hřiště 15 dětí. Všechny tyto závody byly postupně odstartovány
v době od 9.30 do 10.30, hlavní běh pak v 10.00 hod. Závod tradičně odstartoval
letos čtyřiaosmdesátiletý člen TJ Ludgeřovice pan Alfréd Ostárek, celoživotní aktivní
běžec, chodec, lyžař a cyklista. Mezi diváky byl i starosta obce Daniel Havlík.
Účastníky Ludgeřovické patnáctky byli běžci ČR, PL, GBR. Auta, kterými přijeli,
zaplnila plochy kolem fotbalového hřiště v obdobně velkém počtu, jako to bývá na
Menšíkové louce při koncertu mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj
v našem kostele. Pro běžce bylo jako vždy připraveno kvalitní zázemí (umývárny,
sprchy, šatny, občerstvení) a dobrá práce pořadatelů. Pro všechny účastníky pak
drobné dárky, pro ty nejlepší v hlavním běhu poháry věnované Obcí Ludgeřovice.
Ve12.30 hod se konalo vyhlášení nejúspěšnějších závodníků. Na stupně vítězů se
postupně v jednotlivých kategoriích postavili ti nejrychlejší. Účastníci doprovodné
chůze a běhů však až do vyhlášení výsledků většinou na hřišti nevydrželi.
Byla to ve všech směrech vydařená sportovní akce. Velké uznání patří jeho
organizátorům. Výsledková listina viz http://www.mkseitl.cz/vysledky
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Vítězný vstup fotbalistů TJ Ludgeřovice do jarní části krajské soutěže I.B třídy
Úvodní jarní mistrovské utkání se konalo 26.3.2016 na domácím hřišti za chladného
zamračeného počasí. Soupeřem bylo mužstvo TJ Sokol Hať. Domácí měli po většinu
utkání převahu, po prvním poločase vedli 2:0. Ve druhém poločase se soupeř snažil
hru přitvrdit, přibývalo faulů, rozhodčí rozdával žluté karty. Několik minut před
koncem utkání se domácí brankář při svém obětavém zákroku dopustil faulu
v pokutovém území, dostal žlutou kartu a soupeř kopal penaltu, kterou proměnil.
Utkání tak skončilo 2:1 pro domácí. Platících diváků bylo 197.
Ludgeřovičtí se snažili po celé utkání hrát s velkým nasazením, na jejich výkonu však
bylo trochu znát nerozehranost po zimní přestávce, měli značné problémy s
proměňováním šancí. Své první místo v tabulce po první polovině soutěže si
vítězstvím udrželi.
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Z tradičního pálení čarodějnic na hřišti TJ Ludgeřovice
Konala se v poslední dubnový podvečer, ten letos padnul na sobotu a byl nádherný
teplý slunečný jarní den. Tím pádem přišel i rekordní počet návštěvníků. Přišlo i
hodně dětí od předškoláků po dorostence a také jejich rodiče. Přišli i z okolních obcí.
Je znát, že ludgeřovické pálení má tradici, věhlas i úroveň. Jako v minulých letech to
byla příjemná slavnost pro celé rodiny a přilákala snad 700 návštěvníků. Obětaví
organizátoři TJ zajistili zajímavý program, několik atrakcí pro ty nejmenší, řadu
stánků s občerstvením, postavili vysokou působivou vatru pro samotný akt pálení atd.
Jako každoročně nemohli chybět ludgeřovičtí dobrovolní hasiči, ti se postarali o
zapálení vatry a o bezpečí při jejím hoření. Odpoledne se začínalo mistrovským
fotbalovým utkáním I.B třídy mužů TJ Ludgeřovice s FC Ostrava-Jih (domácí
remizovali 2 : 2). Po fotbalu se celý areál TJ stal místem velké jarní slavnosti
s veselým programem pro děti s čaroději a čarodějnicemi, s kolotočem, skákacím
hradem, nafukovacím hradem a stánky s dobrotami. Pro dospělé teklo proudem pivo,
pekly se steaky, buřty atd.
Ve 20.15 hodin byl na pořadu vrchol večera - samotné pálení. Vydařilo se, oheň
hořel krásně a hodně vysoko. Vítr nefoukal, takže plameny se šplhaly zcela svisle,
byla to nádherná podívaná. Po dohoření vatry program pokračoval diskotékou.
Byla to opravdu pěkná slavnost.
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70 let ludgeřovického fotbalu
V roce 1946, tj. necelý rok po skončení 2. světové války, začala skupina místních
nadšenců právě obnoveného sportovního klubu Sokol Ludgeřovice upravovat louku u
potoka na provizorní hřiště a ještě v tomto roce se na něm hrála první fotbalová
utkání. Velice brzy se toto hřiště stalo důležitým sportovním, společenským a
kulturním místem Ludgeřovic a je jím dodnes. Za těch 70 let prošel pochopitelně
areál hřiště mnoha rekonstrukcemi a úpravami až do současné moderní podoby.
Stále se zde samozřejmě hraje kopaná a ludgeřovická mužstva žáků, dorostenců i
mužů fotbalového oddílu TJ Ludgeřovice hrají v systému soutěží Českého
fotbalového svazu, A mužstvo v současné době v I.B třídě krajské soutěže, kde vede
tabulku a má šanci postoupit do I.A třídy. Za těch 70 let se vystřídala dlouhá řada
hráčů a funkcionářů, řada z nich už není mezi námi. Podle mých zjištění jediným
žijícím, který působil v ludgeřovickém fotbalu celých 70 let, je pan Jan Dočkal. Ten
jako žák základní školy už v roce 1946 pomáhal při budování hřiště a postupně byl
hráčem, trenérem a funkcionářem TJ. Byl i předsedou TJ. Stále je členem TJ a
nechybí jako divák na drtivé většině domácích utkání mužstva TJ.
Oslava významného výročí ludgeřovického fotbalu se konala v areálu hřiště ve dnech
14. a 15. května 2016:
První den se především hrálo mistrovské utkání A mužstva v I.B soutěži. Soupeřem
bylo mužstvo FK Staříč, domácí zvítězili vysoko 6 : 0 a upevnili si tak 1. místo
v tabulce. V areálu hřiště pak byla až do večera obvyklá lidová slavnost s řadou
stánků s občerstvením a diskotéka. V zasedací místnosti v tribuně se pak konalo
setkání funkcionářů TJ s bývalými hráči.
Druhý den oslava začala přátelským utkáním ludgeřovických „starých pánů“
s markvartovickými. „Naši“ asi netrénovali, protože prohráli vysoko 1 : 6. Vrcholem
oslav pak bylo přátelské utkání domácího A mužstva s mužstvem složeným
z bývalých hráčů Baníku Ostrava. V mužstvu hostů byli i hráči, kteří mají za sebou
úspěšné působení v národním mužstvu, s nimi přijel i trenér pan Komňacký, který na
počátku 21. století dovedl Baník k titulu mistra ligy. Mužstvo TJ Ludgeřovice hrálo
v poli s baníkovci celkem vyrovnané utkání, ovšem v zakončování útoků byli mnohem
slabší a tak prohráli 3 : 5. Všichni však byli spokojeni, hráči i diváci. Toto utkání
přilákalo i řadu významných diváků jako např. starosty okolních obcí, bývalé ligové
hráče apod. Během oslav se s nimi v tribuně konala řada setkání s funkcionáři a
bývalými hráči TJ.
Oslava výročí ludgeřovického fotbalu se vydařila. Byla dobře připravená, počasí
celkem přálo, diváků bylo dost, vše proběhlo v pořádku a důstojně. Přejme
ludgeřovickému fotbalu úspěšná i další léta, tak aby mohl s hrdostí slavit i další
kulatá výročí.
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Sportovní odpoledne pro děti na hřišti TJ Ludgeřovice
Tato každoroční červnová akce se letos konala v neděli dvanáctého odpoledne.
Pořádala TJ Ludgeřovice s podporou obce Ludgeřovice. I letos přišlo hodně zejména
mladších dětí, přišli i jejich rodiče. Bylo příjemné téměř letní počasí. Připraven byl
bohatý program, zejména tradiční sportovní soutěže dětí na ploše fotbalového hřiště,
kde soutěžily ve dvanácti disciplínách, z nichž poslední byla soutěž v běhu v sedmi
věkových skupinách. Než pak pořadatelé vyhodnotili výsledky, předvedli své umění i
fotbaloví benjamínci TJ. Připraven byl i bohatý doprovodný program jako malování na
obličej, vystoupení klaunice Trdlíny, propagační soutěže pojišťovny ALIANZ, velký
sortiment občerstvení apod. Následovalo vyhlášení nejúspěšnějších na stupních
vítězů. Volná zábava na čerstvém vzduchu pak pokračovala až do večera.
Byla to vydařená akce, velké poděkování patří řadě sponzorů, kteří zejména
financovali ceny pro vítěze a také obětavým členům TJ, kteří akci připravili a
jednotlivé soutěže i celý průběh organizovali.
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Letní slavnost Obce Ludgeřovice
V roce 2013, kdy si Obec Ludgeřovice připomenula 710. výročí první dochované
písemné zmínky o existenci obce se zrodil nápad, pořádat každým rokem okolo 20.
června obecní Letní slavnost. Možná někoho bude zajímat proč. Bylo nám líto, že
v jiných obcích vychází krmáš na období jara či léta a s krmášem jsou spojené
slavnosti. V naší obci máme krmáš v listopadu, kdy již počasí nedovoluje venkovní
slavnost uskutečnit.
Tento nápad se ujal a v letošním roce se 18. června slavnost konala již počtvrté
stejně jako v minulých letech v areálu TJ Ludgeřovice. Bylo nádherné letní počasí,
pro účastníky byl připraven zajímavý program, zajištěna řada stánků s občerstvením,
dostatek venkovních stolů a lavic, z toho část krytá plátěným přístřeškem. Bylo
hodně atrakcí pro děti jako jízda na koni, kolotoče, skákací hrad apod. Pro účinkující
bylo postaveno velké kryté podium s dobrým ozvučením a zkušeným moderátorem
23

Bc. Jiřím Kubzou. Slavnost v 15 hodin zahájila místostarostka obce Ing. Alena
Janošová. Postupně předvedla své umění řada skupin žáků Základní školy
Ludgeřovice. Nejdříve vystoupili žáci školní družiny s vystoupením Inna –colosong –
pod vedením p. vychovatelky Bc. Bibiany Bulawové, druhé vystoupení s názvem
Chňapíci si děti nacvičily pod vedením vedoucí vychovatelky p. Libuše Polomské,
následovalo Ledové království pod vedením p. vychovatelky Anny Čechové. Pomádu
+ Hříšný tanec jsme mohli shlédnout pod vedením p. vychovatelky Bc. Bibiany
Bulawové a nakonec Kočičí zpívání žáků 3. tříd pod vedením p. učitelky Mgr. Jany
Grzychové a Mgr. Kateřiny Dočárové. Žáci zpívali, tancovali, recitovali, jejich rodiče
je pyšně sledovali. S řadou variant svých vystoupení pak přítomné bavily půvabné
mažoretky skupiny Salome, vedené cvičitelkou paní Mgr. Andreou Antoniovou.
Mažoretky Salome jsou velmi úspěšné a to i na republikové úrovni. Na této slavnosti
to však bohužel bylo jejich poslední vystoupení. Z řady děvčat už jsou totiž velké
slečny, vyšly ze základní školy, studují a nemají dost času na pravidelný náročný
nácvik vystoupení. Divákům se jejich derniéra moc líbila. Nejmenší děti pak hezky
bavila klaunice Sisi, všechny ostatní zaujali ukázkami svého náročného sportu
vzpěrači TJ Ludgeřovice vedeni panem Oldřichem Tchurzem. Hrál se fotbálek
benjamínků, bylo možné si prohlédnout RC modely aut. Pak už až do půlnoci patřil
čas hudbě. Postupně vystupovaly skupiny BEE GESS revival, ABBA revival a Neo
Chess Sunny Band se skvělým p. Pavlem Kučerou. Od 23 hodin pak následovala
diskotéka p. Filipa Talacka.
Účastníků slavnosti bylo hodně, byly zde i celé rodiny od těch nejmenších až po
důchodce. Všichni prožili krásné odpoledne, dospělí pak i podstatnou část noci. Akce
byla dobře připravená, všechna vystoupení úspěšná, spokojeni byli pořadatelé,
účastníci, vystupující i provozovatelé stánků a atrakcí.
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Fotbalové mužstvo mužů TJ Ludgeřovice postoupilo do I.A třídy krajské
soutěže
Poslední domácí zápas v I.B třídě hráli 11.6.2016, soupeřem bylo mužstvo
z Darkovic. Už před zápasem měly Ludgeřovice postup zajištěn, takže se mohlo hrát
uvolněně a tak, aby diváci byli spokojeni. Podařilo se, padaly krásné góly, domácí
vyhráli 3:1. Ještě příští týden budou hrát poslední utkání jarního kola v I.B třídě ve
Vřesině, ale už mohli i s diváky postup řádně oslavit. Postup je ten nejlepší počin
k 70. výročí ludgeřovického fotbalu.
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Ludgeřovický občan, ligový fotbalista Vladimír Coufal
Hraje od roku 2012 za Slovan Liberec (letos
3. místo v extralize) jako obránce, na dresu
má číslo 5, patří tam do základní sestavy
mužstva, hraje dobře a letos dokonce
v pohárovém zápase Evropské ligy
s mužstvem Olympic Marseille vstřelil
vítězný gól na 1 : 0. Vladimír Coufal má 24
let a dostává se do nejlepších let fotbalisty.
Jeho vzorem je španělský hráč Sergio
Ramos, jeho cílem je probojovat se do
reprezentačního mužstva (byl zatím ve
výběru pro jednadvacítku), jeho snem je
dostat se do sestavy takového mužstva,
jako je Real Madrid, nebo Dortmund.
Vladimír byl rodiči, stejně jako oba dva jeho
sourozenci, od mala veden ke sportu.
Maminka (rozená Dřevjaná), byla před léty
úspěšná sportovní gymnastka, byla
členkou reprezentačního družstva, nyní se
jako trenérka věnuje krasobruslení. Otec
hrál závodně fotbal a nyní je trenérem
fotbalového mužstva TJ Ludgeřovice. Bratr Petr (21 let) i sestra Jana (19 let) jsou
úspěšní krasobruslaři. On sám chtěl vždy být fotbalistou. Za žáky i dorost vyrůstal
v Baníku Ostrava, pak v mužstvech Hlučína (II. a III. liga), v Opavě (II. liga), nyní
hraje v extraligovém Liberci.
Vladimír svou krátkou letošní dovolenou tráví u rodičů v Ludgeřovicích. Zastihnul
jsem ho 14.června na hřišti TJ Ludgeřovice, kam si přišel s místními fotbalisty
zatrénovat. Je to příjemný, skromný, pracovitý a cílevědomý mladý muž. Věřím, že
dosáhne všech svých cílů a splní se mu všechny jeho fotbalové sny. Upřímně mu to
přeji.
Z tradičního fotbalového turnaje „starých pánů“ na hřišti TJ Ludgeřovice
Konal se 25.6.2016, tradiční byli i čtyři účastníci a to Ludgeřovice, Prajzáci,
Radzovce (SR), Tisovec (SR). V tomto pořadí se v turnaji mužstva umístila, když
Ludgeřovice ve finále porazily Prajzáky 4 : 0. Obětaví funkcionáři a pořadatelé opět
turnaj dobře připravili včetně potřebného zázemí a bohatého občerstvení pro
účastníky. Hrálo se sice za strašlivého vedra, slunce naplno topilo, bylo až +36ºC,
každý zápas trval 30 minut a přesto „staří páni“ vydrželi v pohodě a po zápasech se
při odchodu do umýváren i usmívali. Tradičně se ještě konala soutěž o nejlepšího
střelce jedenáctek, jehož se účastnili vybraní hráči všech čtyřech mužstev. Nejlepší
střelec byl z Radzovce. Závěrečného hodnocení a předání pohárů se ujal předseda
TJ Ludgeřovice Helmut Šafarčík. Někteří hráči toto hodnocení nestihli, ještě si v
umývárně smývali prach, únavu a natírali šrámy a namoženiny léčivými mastmi,
takže chybí na fotografiích. Mužstvo Radzovce si na fotografování přineslo i velký
poutač. Druhý den se na hřišti TJ Ludgeřovice konala série zajímavých přátelských
utkání účastníků turnaje s dalšími atraktivními soupeři. Byl to v Ludgeřovicích prostě
krásný fotbalový víkend. Všichni se už těší na obdobný v příštím roce.
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Z prvního podzimního soutěžního fotbalu na domácím hřišti
Konalo se 20.8.2016 a mužstvo TJ Ludgeřovice se domácím divákům po dvou letech
poprvé předvedlo po postupu do I.A třídy. Předešlé dva ročníky hráli v nižší I.B třídě,
do které sestoupili v roce 2014. Bylo to už druhé utkání v novém ročníku, to prvé
odehráli před týdnem s mužstvem TJ Tatran Štítina na jejich hřišti, kde vyhráli 4:2.
Mužstvo TJ Ludgeřovice nastoupilo k utkání prakticky ve stejném složení, v jakém na
jaře skončili, všichni hráči jsou místní, většina má za sebou působení v domácích
družstvech žáků a dorostu. Soupeřem bylo mužstvo TJ Sokol Štěpánkovice. Před
zahájením utkání hráči i diváci minutou ticha uctili památku nedávno zesnulého
bývalého dlouholetého hráče TJ Ludgeřovice pana Jindřicha Smolky, známého pod
přezdívkou „Haja“.
Utkání se rozjelo s velkým nasazením hráčů obou mužstev, hrálo se tvrdě s řadou
nedovolených zákroků. Hra však byla z obou stran neurovnaná, přihrávky se moc
nedařily. Po prvním poločase domácí vedli 1:0. Druhý poločas byl mnohem
fotbalovější, zejména ze strany domácích, kteří nakonec vyhráli 4:1, když hosté
snižovali až v 90. minutě. Diváci odcházeli spokojení. Po dvou zápasech tak má
mužstvo TJ Ludgeřovice plný počet bodů, vstup do vyšší soutěže se jim daří, držme
palce, ať jim to vydrží a ročník soutěže 2016-2017 bude pro ně úspěšný.
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Letní kino na hřišti TJ Ludgeřovice
Tuto už tradiční každoroční srpnovou akci pořádá Klub turistů Ludgeřovice, film
promítá pojízdné letní kino Postřeh. Vždy přiláká hodně návštěvníků, kteří si zde
užívají příjemný zážitek jak z filmu, tak i z letního večera v přírodě, z nabídky
občerstvení hospody manželů Kolenkových. Je to pro mnohé i vítaná příležitost pro
setkání se známými, sousedy, spolužáky. Letos se konala 19. srpna. Počasí bylo
hezké letní, večer příjemně teplý, takže ani svetry nebyly nezbytné. Promítala se
známá Troškova komedie Slunce, seno, jahody. Diváků bylo hodně. Ti, kteří přišli se
záměrem film sledovat pozorně, zaplnili tribunu, ti ostatní seděli u přiměřeně
osvětlených venkovních stolů restaurace a sledování filmu kombinovali klábosením
se spolustolovníky, s jídlem a pitím. Všichni byli spokojeni. Ty na tribuně však vidět
nebylo, protože seděli v úplné tmě, takže je ani nešlo pořádně fotografovat. Pro
všechny to byl příjemný večer, který si řada z nich prodloužila a na hřišti po skončení
promítání ještě i několik hodin poseděla.
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Fotbalové mužstvo TJ Ludgeřovice má nové dresy
První utkání v nich fotbalisté odehráli na domácím hřišti 24.9.2016 a to úspěšně.
Soupeře, bylo jím mužstvo TJ Tatra Jakubčovice, porazili vysoko 4:1. Ludgeřovickým
se letos v I.A třídě, do které letos postoupili, nad očekávání dobře. Po tomto utkání
v tabulce vedou, mají 16 bodů a skore 19:9. Věřme, že se jim bude dařit i v nových
dresech. Foto Bernard Kučera:
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Fotbalisté TJ Ludgeřovice jsou vítězi podzimní části soutěže I. A třídy skupiny
A
Stálo při nich štěstí, když 4.11.2016 v posledním mistrovském utkání na domácím
hřišti s fotbalisty Darkoviček ještě 20 minut před koncem utkání prohrávali 0:2 a
přitom pro udržení prvního místa v tabulce potřebovali aspoň remizovat. To utkání se
od začátku vůbec nevyvíjelo dobře. Ludgeřovicím chyběli tři zranění klíčoví hráči a
také několik z těch, kteří nastoupili, nebylo úplně fit. Soupeř ludgeřovické přehrával
rychlostí, dravostí i tvrdostí, domácí branka byla stále ve velkém ohrožení, brzo do ní
padly dva góly. Ve druhém poločase však hostům docházely síly a domácí začali
stále více ohrožovat soupeřovu branku. Na hřišti však chyběli střelci. Vyrovnat se
podařilo až 10 minut před koncem utkání. Po nerozhodném výsledku 2:2 první místo
v tabulce uhájili, když mají celkově 26 bodů (7 vítězství, 5 remíz, 1 porážka), zatímco
druzí ze Staré Bělé mají o bod méně. Kdyby Ludgeřovice prohrály, měly by sice
stejně bodů jako Stará Bělá, ale horší skóre i horší vzájemné utkání a skončily by
v tabulce druhé. Stálo však při nich štěstí a hráči včetně těch, kteří nemohli hrát pro
zranění, celý realizační tým, funkcionáři i diváci se mohli radovat z úspěchu.
Gratulovat přišel i starosta obce. 200 přítomných diváků odcházelo spokojených. Byl
to nejlepší dárek ludgeřovickému fotbalu k jeho 70letému výročí.
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Ludgeřovická krosová 10km
Tento přespolní běh pořádal Běžecký klub Ludgeřovice založený 1.7.2016. Konal se
12.11.2016 za studeného zamračeného dne při teplotě na bodu mrazu. Tento závod
přesto přilákal téměř 100 běžců ze širokého okolí. Běželo se z hřiště TJ směrem
k Jurčkové kapličce a dále do Černého lesa, kde byla po lesních cestách podstatná
část tratě a zpět s cílem v místě startu. Byla to hezká trať, závodníci si ji pochvalovali.
Odstartováno bylo přesně v 10 hodin. Po minutě byl odstartován ještě malý závod
pro děti, které velkým obloukem oběhly celý areál TJ s cílem v místě startu. Na
fotografiích je doběh dětí do cíle, první muž, první žena a také jeden z pořadatelů
pan Pavel Hudeczek, který měl za úkol doběhnout mezi úplně posledními a tak
pohlídat, jestli někdo z běžců na trati nezabloudil nebo nezkolaboval. Po závodě
nemohlo chybět vyhlášení vítězů.
Byl to vydařený a perfektně organizovaný závod, účastníci byli velmi spokojeni.
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Balónky se žádostmi o dárky letěly k Ježíškovi
Akci pořádala na hřišti TJ Ludgeřovice, obdobně jako v minulých letech, mateřská
školka Liščata s podporou řady zejména místních sponzorů. Děti vypustily několik set
balonků s logem Rádia Impuls Ježíškovi, stejně jako na mnoha dalších místech po
republice, 9.12.2016 přesně v 15:15 hodin. I přes mizerné počasí, bylo mokro,
zataženo, teplota kolem nuly, silný vítr, se akce v naší obci vydařila, přišlo hodně
dětí, jejich rodičů a prarodičů.
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Vjačka
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