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Když červen sluncem pohostí,
úroda bude v hojnosti.
socha sv. Františka na Farské cestě
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Vážení spoluobčané,
v minulých letech se naše obec vždy zapojovala do akce „Ukliďme Česko“. Letos jsme pojali
úklid naší obce jinak a spojili jsme jej tentokrát se Dnem Země. Toto rozhodnutí se ukázalo
jako správné. Jednak nám mnohem lépe vyšlo počasí a také jsme poprvé zapojili ve spolupráci
s naší školou do úklidu žáky pátých, šestých a sedmých tříd. Celou akci jsme pojali trochu
dobrodružně a tak v pátek 22. dubna „nafasovali“ třídní učitelé mapy obce se zakreslenou trasou a vyrazili se svými žáky do terénu na orientačně-poznávací a uklízecí túru v jednom. Podle
ohlasů se akce skutečně parádně vydařila a užili si ji snad opravdu všichni. Bonusem byl pak
provedený úklid okolí obce, například kolem rybníků, tzv. Burdíkova lesa nebo polních cest
kolem Jurčkovy kapličky, Božích muk a z Ludgeřovic na Vrablovec. Na úspěšnou školní misi
pak navázali také naši hasiči a skauti. Hasiči vzorně uklidili břehy Ludgeřovického potoka
a skauti pak církevní části lesa na Vrablovci. Všem patří obrovské poděkování za odvedenou
práci, vždyť společně sesbírali skoro dvě tuny odpadu! Jen zůstává rozum stát nad skutečností,
že se najdou někteří lidé, kterým nečiní žádný problém odpad do přírody vyhodit…
Hned několik stížností jsem v posledních týdnech zaznamenal na lety dronů nad obydlenými částmi naší obce. Drony často létají nízko a ruší obyvatele. Již jsem upozornil Policii
ČR Hlučín a požádal je o častější kontroly v naší obci. Pokud budete podobně obtěžováni,
doporučuji volat na PČR Hlučín, telefon 974 737 701.
Opakované diskuse probíhají každoročně kolem našeho potoka a jeho stavu. Potok patří do
správy Povodí Odry s.p. Některé břehové úseky pak udržuje obec Ludgeřovice. Jsou to hlavně
místa pod našimi obecními mosty a úseky břehů, kde je nějaká naše stavba, například gabiony.
Samotné koryto potoka by měli udržovat skutečně zaměstnanci Povodí Odry. Každoročně se
pak dohadujeme, kdy už konečně začnou. Nyní dotazy občanů nabraly na obrátkách v souvislosti
s opravou břehů v Petřkovicích. Podle mého zjištění zde opravy břehů zaplatilo Statutární město
Ostrava a částka činila cca 50 milionů korun. Chápu, že by se Povodí Odry líbilo, kdyby správu
potoka podobně převzala obec Ludgeřovice, ale asi si všichni uvědomujeme, že taková oprava
několikanásobně překračuje ﬁnanční možnosti obce. O to více mne mrzí, že když se před cca
3 lety rýsovala možnost komplexní opravy koryta i břehů potoka a dokonce proběhlo veřejné projednávání v sále našeho Obecního domu, celá řada občanů nesouhlasila se vstupy na své pozemky,
které jsou pro plánovanou opravu nutné a nezbytné. Nyní se snažíme dohodnout s Povodím Odry
na alespoň dílčích úpravách v místech, kde je to technicky možné bez zásahů do jiných pozemků.
Efekt je zde ovšem poměrně sporný, neboť vyčištěné úseky jsou většinou v poměrně krátké době
zaneseny bahnem z míst, kde čištění neproběhlo. A musím zde zmínit také další faktor znečištění – někteří lidé jsou schopni do potoka naházet posekanou trávu, listí, shnilé ovoce nebo cokoli
dalšího. Pak se důsledná údržba potoka stává téměř nereálnou.
Finanční situace nyní není nejrůžovější, ceny všech energií i další náklady na údržbu
obce výrazně stoupají a musíme některé výdaje skutečně hlídat. Proto se snažíme získávat
všemožně různé dotace, které by alespoň zčásti výdaje pokryly. A slavíme další úspěch,
tentokrát v programu Skutečně zdravá škola. Když obdržíte zprávu, jako je tato, vždy vás to
potěší, proto si ji dovolím zde ukázat…
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice
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Díky podpoře společnosti Lidl vznikne ve Skutečně
zdravých školách šest nových jedlých zahrad
Tisková zpráva (Brno 19. 5. 2022)
V březnu letošního roku zahájila společnost Lidl spolupráci s programem Skutečně
zdravá škola. Cílem spolupráce je pomáhat vytvářet kulturu zdravého a udržitelného stravování ve školách. Prvním výsledkem spolupráce je výběr šesti škol, které díky
úspěchu v grantové výzvě získávají ﬁnanční prostředky na výstavbu jedlých školních
zahrad.
Do grantové výzvy na vybudování jedlých zahrad přihlásilo své projekty 21 škol
zapojených v programu Skutečně zdravá
škola. Zástupci programu Skutečně zdravá
škola a společnosti Lidl vybrali celkem šest
škol, z nichž každá získá 100 000 Kč na realizaci jedlé zahrady a zároveň metodickou podporu při jejím budování. „Z velkého zájmu máme obrovskou radost. Všechny žádosti byly velmi
kvalitně zpracované – ukazuje se, že téma vzdělávání na školních zahradách je aktuální a populární. Rádi bychom podpořili všechny školy, to ale bohužel nejde. Výběr byl opravdu těžký,“ říká
Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.
Nová jedlá školní zahrada bude v následujícím roce vybudována v těchto školách: Fakultní základní škole Otakara Chlupa v Praze 13, Mateřské škole 28. října Turnov, Mateřské
škole Řestoky (okres Chrudim), Mateřské škole Palováček v Šenově u Nového Jičína, Základní a Mateřské škole Dětenice (okres Jičín) a v Základní a Mateřské škole Ludgeřovice
(okres Opava).
Vzdělávání a práce na školní zahradě má pro děti zásadní pozitivní význam: otevírá dětem zcela nový svět učení, poznávání rostlin a přírodních procesů, umožňuje ocenit přírodu
jako celek, podporuje pozitivní změnu stravovacích návyků, zvyšuje koncentraci a představivost, rozvíjí sociální dovednosti, estetiku, zvyšuje sebevědomí a dává dětem pocit hrdosti
na svůj úspěch.
Podmínkou výzvy je zapojit do budování školních jedlých zahrad nejen děti a pedagogy,
ale také rodiče a členy školní komunity, pro něž mohou být školní zahrady prostorem pro
komunitní setkávání. „Těšíme se na kreativní projekty, které počítají se zapojením dětí, pedagogů
i zaměstnanců školních jídelen. Mít pozemek, který školní tým dokáže přetvořit tak, aby děti mohly
pozorovat a starat se o to, co jim pod rukama vzejde, má smysl. Mnohokrát jsme z úst dětí slyšeli,
jak je to baví! Jak se těší, co si samy z úrody připraví nebo odnesou do školní jídelny. Neskutečně jim
fandíme,“ říká Karolina Kallmünzerová, manažerka programu Skutečně zdravá škola.
Vítězné projekty se zaměřují na různé aspekty jedlých zahrad a využití venkovních prostor. Některé ZŠ a MŠ využijí ﬁnanční podporu k založení či rozšíření ovocných a bylinkových zahrad, vybudování venkovních interaktivních učeben, či na instalaci inovativního
zavlažování. Cílem jednoho z vítězných projektů je, v průmyslu a dopravou zatížené předměstské části, dostat přírodu blíž k dětem. Další projekt cílí na mezigenerační aspekt a do
péče o školní zahradu plánuje zapojit děti ze základní školy, ale i seniory z místního domova
pro seniory.
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„Těší nás, že můžeme podpořit školy a školky s výstavbou jedlých školních zahrad. Díky
jedlým zahradám se děti naučí pečovat o ovoce a zeleninu, výpěstky budou využité ve školní
jídelně a zároveň vznikne místo pro komunitní setkávání mezi školou a rodiči. V grantové
výzvě zabodovaly školy a školky, které mají s pěstováním na školních pozemcích dlouhodobou
zkušenost ale také školy, které jsou na poli budování školních zahrad nadšeným nováčkem.
Vítězové grantové výzvy tak mohou díky finančnímu příspěvku rozšířit své stávající zahrady o rozmanité prvky, ovocné keře a stromky, vyvýšené záhony nebo mohou díky grantu
jedlou zahradu od základu vybudovat,“ uvádí mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.
O Skutečně zdravé škole
Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu,
dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Program má prokázaný pozitivní vliv na zdraví dětí, jejich
schopnost učit se a na udržitelnost stravování ve školách a rozvoj regionu. Čerpáme
z prověřených zahraničních zkušeností.
Školy se pokoušejí o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií
programu Skutečně zdravá škola. O roku 2015 se do programu zapojilo 485 škol z celé
České republiky a 83 z nich již splnilo bronzová kritéria, 19 škol splnilo stříbrná kritéria a 2 školy splnily zlatá kritéria programu.
Ve Skutečně zdravých školách je v žácích rozvíjena iniciativa a podnikavost, aktivně
se například zapojují do tvorby jídelníčků, snaží se o zlepšení prostředí jídelny, organizují školní farmářské trhy, učí se základům přípravy pokrmů a pěstitelské dovednosti.
Díky návštěvám na farmách si žáci uvědomují souvislosti mezi produkcí a spotřebou
potravin a stavem životního prostředí, získávají úctu k práci zemědělců. Aktivně se
zapojují do řešení problematiky plýtvání potravinami, kompostování, nákupu potravin
zblízka či zhodnocování místních kulinárních tradic. Vzdělávací aktivity jsou místně ukotvené, využívají neformální vzdělávací metody zaměřené na zážitky, participaci
a spolupráci žáků, často probíhají projektovou formou, vedou žáky k podnikavosti v oblasti trvalé udržitelnosti a rozvíjejí jejich klíčové kompetence a praktické dovednosti.
Program nabízí otevřený participativní proces vzdělávání – zapojení všech aktérů
od žáků, učitelů, vedení školy, kuchařek, rodičů, zřizovatelů až po místní podnikatele
a členy okolní komunity. Školy se aktivně zapojují do komunitního života obce. Aktivní zapojení rodičů umožňuje vedení školy získat zpětnou vazbu a zajímavé nápady.
Pozitivní přínos programu byl potvrzen ziskem první ceny v rámci nezávislého
ocenění Ceny SDGs, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci
s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem
zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku. Program Skutečně zdravá škola naplňuje 15 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN, mj. „Zdraví a kvalita života“, „Kvalitní
vzdělávání“, „Odpovědná výroba a spotřeba“ a „Klimatická opatření“.
Více informací naleznete na: http://www.skutecnezdravaskola.cz/
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Beseda v knihovně
V měsíci květnu se žáci 1. a 2. ročníků ZŠ Ludgeřovice zúčastnili besedy v obecní
knihovně. Děti měly možnost si knihovnu prohlédnout a seznámit se s jejím chodem.
Když se všechny pohodlně usadily, přečetla jim paní knihovnice úryvek z oblíbené
knihy Pipi Dlouhá punčocha od Astrid Lindgrenové. Děti s nadšením poslouchaly
a užívaly si to. Připraven byl pro ně mimo jiné také čtenářský kvíz, při kterém měl každý možnost vyhrát malou odměnu. Vášniví čtenáři neváhali a ihned využili možnost
vyřídit si členství v knihovně.
Děkujeme paní Baránkové za moc pěkný program a těšíme se již na příští rok!

žáci 2. A

5

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

6 / 2022

žáci 1. C

žáci 2. C
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Přehled akcí uspořádaných obcí Ludgeřovice
Dětské sportovní odpoledne
24. dubna se za doprovodu rodičů v nafukovací hale u ZŠ a MŠ v Ludgeřovicích sešly
děti různého věku, aby si při deštivé neděli užily sportovní odpoledne. Už z dálky je vítala
veselá diskotéka pana Filipa. Klaun Odrášek si pro děti připravil skákací hrad a milión nafukovacích balónků. Julča zase tančila s těmi nejmenšími v rytmu známých písniček a mladí
„pomocníci z gymplu“ pak prováděli přítomné děti různými sportovními aktivitami. Nechybělo ani malování na obličej. A ti, které nic z toho nezajímalo, si prostě jen kopali do balónů
a pobíhali sem a tam. Ani rodiče se nenudili. Po dlouhé době měli zase příležitost se sejít,
popovídat si a užít si pohodové chvíle. Všichni si to moc užili a vůbec se jim nechtělo domů.
Slíbili jsme si, že takovou akci musíme ještě zopakovat.

míčové hry – házení míčů na přesnou trefu do otvoru ve sněhulákovi

skákací hrad, klaun vyráběl balónkové meče a další výrobky
7
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soutěžící děti

organizátorky akce, členky kulturní komise při RO Ludgeřovice

Farmářské trhy
První letošní farmářské trhy u hřiště se uskutečnily 30. dubna a byly velmi očekávané.
Mnoho obyvatel Ludgeřovic a okolí se už těšilo, že si zakoupí tradiční sortiment, který jinde
není k dostání. Jako obvykle šla „na dračku“ ovarová polévka a další zabíjačkové dobroty,
koláče, sazenice, výrobky z vosku, šperky, koření, rukodělné výrobky a mnoho dalších. Novinkou na těchto trzích byl stánek s nabídkou naklíčených semínek microgreens.
8
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nový prodejce – čerstvé bylinky do jídla

záplava květin a sazeniček zeleniny
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Jarní operetní koncert ke Dni matek
Koncert v sále Obecního domu 6. května byl skvěle vydařenou akcí, která byla poděkováním obce Ludgeřovice všem maminkám a blahopřáním k jejich svátku. Umělci souboru
opereta – muzikál Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě pod vedením Romana
Haroka zazpívali mnoho známých operetních melodií. Mnohé, ty nejznámější, si maminky
a babičky zanotovaly spolu s umělci. Nechybělo ani veselé průvodní slovo. Sál byl zaplněn
skoro do posledního místa a atmosféra byla velmi příjemná. Maminky si s sebou domů odnesly i drobnou upomínku na tento jejich svátek.

účinkující

účastnice koncertu v sále Obecního domu
10
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Myslím, že Kulturní komise při radě obce Ludgeřovice se při pořádání všech akcí činila
a bude se činit dále. Kromě již zmíněných farmářských trhů se můžeme těšit na tradiční letní
slavnost Den obce Ludgeřovice, která se bude konat v sobotu 25. června 2022 i s Gulášfestem.
Vystoupí zde interpreti jako Jakub Děkan, Jen Tak Band, Marcel Woodman a nebude chybět
ani Neo Chess Sunny Rock and Roll Band. Doufáme, že nám na konci prázdnin Country
karneval 27. srpna opět nezkazí nepříznivé počasí. Určitě je se na co těšit a nezbývá, než jen
všem popřát pohodový zbytek jara a krásné léto!
Text a foto: Ing. Alena Janošová
Foto: P.K.

Stavění máje s hasiči
30. dubna od 16 hodin se na prostranství tzv. „Menšíkové louky“ začali scházet lidé.
Hasiči pro ně připravili nejen posezení, ale samozřejmě i občerstvení, pro děti kolotoče,
malování na obličej, projížďky na koních a prohlídku hasičského vozu a vybavení.
Májka se začala stavět asi kolem 18 hodin, hasiči měli vše připraveno, a po krátké poradě
šla májka plynule nahoru. Nutno podotknout, že letošní májka byla krásná, rovná, vysoká
a hezky ozdobená pentlemi, které si mohli hosté této akce sami přivázat.
Hasiči hned po vztyčení májky odkopali půdu pro základ ohniště, postavili trojnožku
a začali vařit kotlíkový guláš. Po zkušenostech z minula, kdy májku někdo první noc seřízl
motorovou pilou, se letos rozhodli nenechat nic náhodě a celou noc u májky hlídkovali.
Během jejich hlídky májku uhlídali a nic zásadního se nestalo.

pohled z dronu na akci stavění májky, v pozadí kostel sv. Mikuláše
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postavená májka
12

6 / 2022

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

noční hlídka hasičů u májky, na trojnožce se vaří guláš
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Čarodějnice na hřišti TJ a pálení čarodějnic
Konečně po delším čase mohla 30. dubna TJ Ludgeřovice uskutečnit v areálu hřiště pálení čarodějnic, tentokrát spojené s dětskou diskotékou, vystoupením klauna a klaunice. Tuto
sobotu to prostě v Ludgeřovicích žilo.

slet čarodějnic

klaun a klaunice na svém představení v areálu hřiště TJ Ludgeřovice
14
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Kolem 20. hodiny večer přijela jednotka hasičů, zapálila vatru a dohlížela na celý průběh
aktu pálení čarodějnic. Lidí bylo skutečně obrovské množství, a není se co divit. Po tak
dlouhé době „kulturních prázdnin“ se lidé chtěli pobavit a užít si večer bez zákazů a respirátorů. Bohužel se tvořily fronty, což zanechalo trošku škraloup na velmi vydařené akci.

dětský kolotoč a skákací hrad

pálení čarodějnice – hořící vatra, přihlížející lidé
15
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Velikonoční veselice
V sále Obecního domu uspořádalo skautské středisko Ludgeřovice Velikonoční veselici
– „Retro párty hity 90. let“.

hudba

tančící účastníci veselice
16
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Sv. Florián 2022
Poté, co hasiči úspěšně v noci uhlídali májku, ráno 1. května se chystali na svatof loriánský pochod ke kostelu a mši svatou k uctění svého patrona sv. Floriána.
U požární zbrojnice hrála kapela p. Ondruše, hasiči se postupně formovali do průvodu a poté se vydali ke kostelu sv. Mikuláše, kde se konala mše.
Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. V ikonografii je obvykle znázorňován v oblečení římského
důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho kult byl značně rozšířen
i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru. Katolická církev si jeho
památku připomíná 4. května. (Zdroj: Wikipedie)

členky Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice
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hasiči s praporem přicházejí do kostela sv. Mikuláše

Svatoﬂoriánská mše v kostele sv. Mikuláše
18
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Jarní ples Hnutí Ano
Po zrušené sezóně tradičních zimních plesů přišly na řadu jarní plesy, zábavy a veselice. Jedním z plesů v obci Ludgeřovice byl Jarní ples pořádaný 7. května místní organizací Hnutí Ano.
Pořadatelé na začátku přivítali hosty a sdělili, že výtěžek plesu půjde na organizaci příměstského
tábora pro děti. Poté následovalo předtančení tanečního páru – Terezy a Ondřeje Kramných.
Taneční pár předvedl 5 tanců na motivy písniček a hlášek z milovaného českého ﬁlmu Pelíšky.
Poté začala hrát osvědčená kapela Proxima Live Orchestra a hrála opravdu skvěle až do brzkých
ranních hodin. Hrálo se ve velmi bohaté tombole se spoustou různorodých cen, od sekačky na
trávník až po modely autíček pro děti. Byl to vydařený večer a hosté si pořádně zatančili.

kapela Proxima Live Orchestra

tančící účastníci plesu
19
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Kalendář akcí v Ludgeřovicích
Datum

Akce

Místo

Pořadatel

04. 06. 2022

kostel sv. Mikuláše

Janáčkův máj

04. 06. 2022

Koncert v rámci
MHF Leoše Janáčka
Dětský den

Obec Ludgeřovice

08. 06. 2022
10. 06. 2022

Zastupitelstvo obce
Noc kostelů

nafukovací hala
ZŠ Ludgeřovice
sál Obecního domu
kostel sv. Mikuláše

11. 06. 2022

Jarní farní bál

sál Obecního domu

17. 06. 2022
18. 06. 2022

Setkání jubilantů obce
Farmářské trhy

25. 06. 2022

Letní slavnost s gulášfestem

26. 06. 2022

Mše sv. za obec

sál Obecního domu
areál u hřiště
TJ Ludgeřovice
areál u hřiště
TJ Ludgeřovice
kostel sv. Mikuláše

28. 06. 2022

Slavnostní předání
vysvědčení žákům 9. tříd
Slavnostní předání
vysvědčení žákům 9. tříd

sál Obecního domu

Moravský Show
Pony Šampionát

areál u hřiště
TJ Ludgeřovice

29. 06. 2022
02. 07. 2022

sál Obecního domu

Obec Ludgeřovice
Farnost
Ludgeřovice
Farnost
Ludgeřovice
Obec Ludgeřovice
Obec Ludgeřovice
Obec Ludgeřovice
Farnost
Ludgeřovice
ZŠ a MŠ
Ludgeřovice
ZŠ a MŠ
Ludgeřovice
Pony Ranč
Vrablovec

JÕ;<14>ØÏ;?<11=1D5ÉC;rÏ;?<I
Duben ve školní družině
Duben byl ve školní družině plný lákavých témat. Nejdříve nás čekaly přípravy na Velikonoce. Žáci malovali kraslice, vyráběli jarní zápichy a svícny.
Navštívili jsme i naši cvičnou kuchyňku a upekli si velikonoční muﬃny.
Nechyběla oslava Dne Země, kdy jsme si připomněli důležitost třídění odpadu, zahráli
únikovou hru na toto téma a vyrobili Zemi z plastových víček.
Konec dubna patřil čarodějnickým kostýmům, tanci, lektvarům a zaklínadlům.

24
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žáci ve cvičné kuchyňce

příprava lektvaru
25
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Den Země – Dolní škola

žáci Dolní školy na školní zahradě
26
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Revolution Train
22. dubna se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili v rámci primární prevence zajímavého
programu Revolution Train v Ostravě-Svinově. Revolution Train je unikátní projekt
protidrogové prevence, který je velmi populární nejen v České republice, ale také na
Slovensku, v Polsku a zejména v Německu. Jedná se o multimediální mobilní vlakovou soupravu, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové
pojetí primární prevence. 6 stříbrných vagonů, 4 kinosály, 8 interaktivních místností
a opravdový příběh cesty drogové závislosti. Cílem je prostřednictvím zapojení všech
lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy. Myšlenkou protidrogového vlaku je, že návštěvník má možnost na konci z „protidrogového vlaku“ vystoupit a ve
svém skutečném životě se rozhodovat správně.
Revolution Train na žáky velmi zapůsobil, věříme tedy, že ve spolupráci budeme
pokračovat i v budoucnu. Děkujeme SRPDŠ, které přispělo na vstupné žákům 8. ročníků.

multimediální mobilní vlaková souprava

interaktivní místnost

Mgr. Veronika Seidlová

Konečně první sklizeň
V rámci projektu Skutečně zdravá škola intenzivně spolupracujeme se školní jídelnou. Naše první výpěstky ze skleníku už putují do kuchyně, aby z nich naši kuchaři
vykouzlili saláty, přílohy nebo se staly základem pro zdravá a chutná jídla. V truhlících
jsou pro ně připraveny také bylinky, které dodají jídlům tu správnou chuť. Ve skleníku
už máme nachystané k výsadbě rajčata a okurky, které jsme si vypěstovali od semínek
až po silné rostlinky. Nedávno jsme také zasadili mrkev a kopr.

27
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žákyně 8. C s výpěstky

žákyně 8. C při předávání výpěstků kuchaři školní
jídelny ZŠ Ludgeřovice

Beseda s dětmi z Ukrajiny
13. května jsme do 8. C pozvali ukrajinské spolužáky, aby nám vyprávěli o své zemi.
Srovnávali jsme délku školní docházky (v UK 11 let), známkovací systém (12 – 1, v jiných
oblastech 5 – 1) a hlavně prázdniny (3 měsíce hlavních prázdnin, týden na podzim, 3 týdny
v zimě a týden na jaře). Našim žákům se moc nelíbilo, že na Ukrajině chybí nejoblíbenější
předmět tělocvik, ani naprostá kázeň v hodinách a známky za chování jako v ostatních
předmětech. Zjistili, že hodina začíná až s příchodem učitele a do té doby mají regulérní
přestávku. Během výuky nemají zvonění. Obědy si objednávají i platí každý den ráno. Na
našem systému se ukrajinským dětem líbila větší volnost, šatní skříňky na odložení věcí,
možnost kroužků a málo domácích úkolů. Prázdniny tráví ukrajinské děti většinou doma
nebo u prarodičů. Nabídka táborů je malá a hlavně jsou cenově nedostupné pro většinu dětí,
stejně jako dovolená v zahraničí.
Nakonec jsme si povídali o Vánocích a Velikonocích a jak zvyky ovlivnila změna systému.
Zajímavé bylo, že pracovní doba na Ukrajině je ve většině případů od 9 do 18 hodin
a nejvíce lidí pracuje ve službách.
Naše ukrajinské děti dělají velké pokroky v českém jazyce, už téměř vše rozumí a někteří
z nich se nebojí zkoušet mluvit česky. Na besedě mluvili ukrajinsky, polsky a česky. Věty,
kterým jsme nerozuměli, nám tlumočila ukrajinská paní učitelka, která učí děti na naší škole
3x týdně češtinu.
Za besedu všem děkujeme, děti se vzájemně dozvěděly spoustu nových informací.
28
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ukrajinské děti s tlumočnicí na besedě

8. C a Ondřejka Langrová

Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru
V dubnu proběhl na naší škole sběr starého papíru. Společně jsme nasbírali úžasných
7 820 kg. 17. května 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 pro potřeby našich žáků.
Touto cestou chceme poděkovat za obětavost, ochotu a vstřícnost všem, kteří jste se sběru
zúčastnili. Budeme se těšit opět na podzim 2022!

zástupci výherních tříd 2. stupně

zástupci výherních tříd 1. stupně

ZŠ a MŠ Ludgeřovice
29
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Příběh o goniometrických funkcích
Deváťáci mají po přijímacích zkouškách, ale nového učiva v matematice ještě hodně
zůstává. Právě jsme si začali povídat o goniometrických funkcích, které poprvé deﬁnoval
Hipparchos z Nikaje kolem roku 150 př. n. l. Abychom si využití funkcí přiblížili, vytvořili
jsme příběh o pirátské lodi, které se ve velké bouři zlomil stěžeň. Piráti se snažili na loď
z lesa přinést správný kůl, aby se stěžeň opravil. Ale jejich úsilí k ničemu nevedlo, přinesli
buď kůl příliš krátký, nebo při kácení stromu zemřeli. Na lodi byl astronom, kterého zajali
při jedné výpravě, a ten jim poradil, aby pomocí délky stínu a goniometrických funkcí našli
ten správný strom. Aby jim nemusel nic vysvětlovat, dal jim tabulku, kterou mohli použít
a astronomický úhloměrný přístroj. Pomocí tohoto přístroje změřili úhel slunečních paprsků. A tak piráti našli správný strom, opravili loď a vydali se na další výpravu. Deváťáci se
pak bavili u graﬁckého zpracování příběhu. V obrázku je sice pár chyb, ale podstatné je, že
příběh všechny zaujal.

graﬁcké zpracování příběhu

9. A, 9. B a Ondřejka Langrová

Z dění v církevní mateřské škole
Besídky ke Dni matek
Konečně po dvou letech situace opět dovolila a děti tak mohly svým maminkám (a také tatínkům) předvést nějaké to živé představení, co se ve školce naučily. Ke Dni matek si tedy třídy
Broučků, Hvězdiček i Sluníček připravily krásné besídky. Zahrály si na zvířátka, loupežníky,
a zazpívaly maminkám písničky, kde jim děkují za jejich lásku a péči. Maminky připravily občerstvení, sladkosti, řízečky, a děti jim na závěr předaly malé poděkování, co všechno o nich vědí, co
dělají, co mají rádi a další zajímavosti o svých rodičích. Nejedné mamince ukápla slza dojetím.
30
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Děkujeme celému kolektivu Církevní mateřské školy Ludgeřovice za krásně zpracované
besídky a těšíme se na další.

taneční představení dětí třídy Sluníček na besídce ke Dni matek

taneční představení dětí třídy Hvězdiček na besídce ke Dni matek

Ukliďme Česko
Děti třídy Sluníček se také zapojily do projektu Ukliďme Česko a společně se sestřičkami
uklidily okolí Farské cesty a údolí u Ostříže. Děkujeme!
31
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děti třídy Sluníček při akci Ukliďme Česko

Městská policie na návštěvě ve školce
Děti navštívila posádka Městské policie Hlučín. Děti si mohly vyzkoušet pouta, obušek, vestu
a také si obléct uniformu. Dozvěděly se mnoho
zajímavého o policejní práci a podívaly se i na policejní auto.

Vzkaz pro rodiče
Milí rodiče, oznamujeme,
že školka bude otevřena do pátku 15. 7. 2022.
Nový školní rok bude zahájen
ve čtvrtek 1. 9. 2022.
děti si oblékly policejní čepici a vestu

Text i foto: P.K.
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Akce Klubu důchodců Ludgeřovice
Vědomostní soutěž – Senior kvíz jaro 2022
Za rekordní účasti 31 tříčlenných družstev se v Háji ve Slezsku uskutečnil další
ročník Senior kvízu. Hlavním pořadatelem
je Krajská rada seniorů Moravskoslezského
kraje. Hostitelská obec pod vedením pana
starosty Karla Palkovského připravila skvělé
zázemí.
Jednalo se o písemný vědomostní kvíz
družstevzevšeobecnýchznalostíformouotázek
v 10 tematických okruzích po 10 otázkách.
Celkem 100 otázek pro 10 témat. Časový
limit byl 10 minut na jeden tematický okruh.
Tematické okruhy byly seřazeny podle
abecedy: 1. Cizí slova, 2. České ﬁlmové
pohádky, 3. Český jazyk, 4. Evropská unie,
5. Fobie, 6. Kuchyně, 7. Lehká atletika – hody
a vrhy, 8. Moravskoslezský kraj, 9. Sluneční
soustava,10. Světové i naše osobnosti.
Ludgeřovický klub důchodců zastupovali členové Ing. Emilie Kosubová, František
Teťák a Dagmar Seidlová. A že nebylo vůbec snadné získat maximum bodů, svědčil i tento ročník.

krajský kvíz – soutěžící
33
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Na závěr nastal tolik očekávaný okamžik, kdy byly vyhlášeny výsledky vědomostního
kvízu. Naše tříčlenné družstvo se umístilo na krásném 7. místě ve velmi silné konkurenci
31 družstev. O konečném pořadí rozhodoval doslova každý bodík. Všichni soutěžící ukázali
své kvality a touhu po dosažení nejlepších výsledků spojených s reprezentací svého klubu.
Malý vědomostní kvíz:
1. Jak se jmenuje lékařský obor, který se zabývá chorobami mužských reprodukčních orgánů?
a) gynekologie
b) organologie
c) andrologie
2. Ve kterém roce byla natočena pohádka „Pyšná princezna“?
a) 1952
b) 1955
c) 1958
3. Vyberte správný zápis velkých a malých písmen u podstatných jmen vlastních:
a) čech, slovan, indián a křesťan
b) Čech, slovan, indián a křesťan
c) Čech, Slovan, indián a křesťan
4. Kolik poslanců zasedá v Evropském parlamentu?
a) 505
b) 605

c) 705

5. Jaký název má fobie z vlastní osoby, být sám?
a) agofobie
b) xenofobie

c) patofobie

Správné odpovědi: 1. c), 2. a), 3. c), 4. c), 5. a)

Dagmar Seidlová
Klub důchodců Ludgeřovice

Vítání jara
„Tante“, řeknu vám, super akce! Až budu důchodce, chci se taky takhle bavit – skvělá kapela Arena, tančící páry, parádní atmosféra, na večeři pořádný „šnycl“ s chlebem a okurkou.
Díky organizátorům a také Klubu seniorů Petřkovice za taneční vystoupení! No, co vám
budu povídat, parádní akce!

senioři
34

6 / 2022

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

taneční vystoupení členek Klubu seniorů Petřkovice

Text i foto: P.K.

Den matek
Další vydařenou akcí byla oslava Dne matek. Krásně nazdobené stoly – kytičky, koláčky.
Představení pro babičky, maminky. Děti zarecitovaly básničky, skupina Pražené mandle
zahrála na housle a basu a poté i zazpívala další písničky za doprovodu kytary, bubnu, ﬂétny
a kláves. Nádherně zatančil i profesionální taneční pár ze studia LR Dance Ostrava. Vystoupení kouzelníka se všem líbilo, i když se některé triky „schválně“ nepovedly. K tanci
a poslechu hrála skupina Arena. Všichni se dobře bavili, a tak to má být!

účastníci Dne matek
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taneční vystoupení

vystoupení skupiny Pražené mandle
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Co nového v Klubu důchodců Ludgeřovice
Po krásném a úspěšném podvečeru 13. května, kdy jsme našim členkám popřáli mnoho
zdraví ke Dni matek a s nezbytnými kytičkami a kulturním programem jim poděkovali za
lásku a všechno dobré, co pro nás muže i celou rodinu dělají, připravujeme v červnu tohoto
roku, tyto akce pro naše členy:
3. června od 16:00 hod. budeme smažit vaječinu v Areálu chovatelů v Ludgeřovicích (nad
zastávkou autobusů Chovatelská). Snad nám letos bude přát počasí, ale tato akce se může
konat i při nepříznivém počasí ve společenské místnosti chovatelů.
15. června si pak naší členové vyjedou do Jeseníků. Už teď je autobus plně obsazen, takže
už zase chybí jen to pěkné počasí!
Příjemný zbytek jara a krásné slunečné léto Vám přeje
Jiří Dudek
za výbor Klubu důchodců Ludgeřovice

Akce Klubu důchodců Vrablovec
Oslava Dne matek
S přáním a kytičkou přišli mezi vrablovecké důchodce 3. května milí hosté – místostarostka Obce Ludgeřovice Ing. Alena Janošová, starosta Města Hlučín Mgr. Pavel Paschek, místostarostka Mgr. Petra Řezáčová a za komunitní plánování Ing. Tereza Šimánková.
Předsedkyně zhodnotila květinkový ples, poděkovala hostům a všem členům za přispění
cen do soutěže o ceny, připomněla členům akce pořádané v obci i ve městě Hlučín a seznámila členy s programem připravovaného zájezdu.
Následovalo přání ke Dni matek. Po dobrém jídle si všichni zazpívali za doprovodu kytary a 2 harmonik.

místostarostka Ludgeřovic při gratulaci matkám
37
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zástupci obce a města při gratulacích

Ples seniorů
6. května byli členové Klubu důchodců Vrablovec pozváni na ples seniorů do Kulturního
domu v Hlučíně, který připravilo Komunitní plánování ve spolupráci s vedením Města Hlučín. Z důvodu covidu se ples konal letos až v květnu. K tanci a poslechu hrál taneční orchestr
Dolbend z Dolního Benešova. V programu vystoupili členové klubu sportovního tance pod
vedením trenéra p. Jakuba Davídka. Studenti Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice si připravili ukázku míchaných nápojů. Nechyběla oblíbená soutěž
o ceny. Tato akce je mezi seniory velice oblíbená.

studenti gastronomie – ukázka míchaných nápojů
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vrablovečtí důchodci na plese seniorů

Zájezd Klubu důchodců Vrablovec
17. května jsme nejdříve jeli do Paskova, kde jsme navštívili Miniarboretum u Holubů,
okrasnou zahradu ve Staříči, kde jsme si prohlédli různé dřeviny, ukázkové zahrady
s 1.500 druhy rostlin, 270 tun kamenů ve skalkách a kolem jezírek. Kromě prohlídky
s odborným výkladem prodávají zde zakrslé jehličnaté dřeviny, čarovějníky, listnáče,
azalky, vřesy, skalničky či okrasné trávy a další zajímavé rostliny nejen do skalek. Nabízí
také substráty pro okrasné dřeviny, rašelinu, mulčovací kůru a plastovou obrubu záhonů.

účastníci zájezdu
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okrasná zahrada

Po dobrém obědě jsme odjeli do Včelařského muzea v Chlebovicích. Je umístěno v chráněném objektu chlebovického fojtství, je zde včelařský skanzen, úly od nejstarších až po
nejnovější. Prohlédli jsme si muzeum, seznámili jsme se s včelařskou historií, zhlédli videoprojekci a poslechli si odborný výklad. Předem jsme měli objednané občerstvení, např. ke
kávě domácí medovník. Na závěr jsme si nakoupili ve včelím obchůdku.

exkurze ve Včelařském muzeu v Chlebovicích

Zájezd se vydařil, členové byli spokojeni a to je to hlavní.
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Akce Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice
Hasiči – Den Země – úklid kolem potoka
Členové Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice se u příležitosti Dne Země rozhodli
uklidit okolí Ludgeřovického potoka. Někdy zůstává až rozum stát nad tím, co vše se dá do
potoka a jeho okolí „uskladnit“. Obecně je ale potřeba říct, že potok je plný bahna a zarostlý,
na stromech, jejichž větve se mnohdy sklánějí až k hladině, se během větší hladiny vody zachytí různé plastové láhve, igelitové tašky a další nečistoty. Průtok vody potokem tak během
možné záplavy není ideální a hrozí jeho vylití z břehů, jak se to již několikrát za poslední
dobu stalo. (viz Slovo starosty)

Ludgeřovický potok

členové SDH Ludgeřovice vyndávají láhve a další odpad z koryta Ludgeřovického potoka

Text i foto: P.K.
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Našlapaný víkend
Hasiči mají za sebou opět perný víkend.
V roce je jen málo dní, kterým se vyrovná květen. Pro hasiče totiž květen znamená mnoho důležitých akcí. Nástup tohoto
měsíce každoročně zaměstnává jak sbor,
tak jednotku. I když to tak nemusí na první
pohled vypadat, v té chvíli jsme opravdu na
roztrhání.
Vše začíná postupně okolo dne žen. Od té
chvíle jsou pak ve stádiu přípravy první kroky,
aby se uspořádalo tradiční stavění máje. Kolotoč, koně, hasičská technika, skákací hrad.
Pivo, limo a něco dobrého na zub. Zabezpečit
strom, mít dostatek členů k postavení májky
a po celém dni za odměnu ještě celou noc hlídat. V noci toho sice moc nenaspíte, ale musíte být čerství. Na neděli totiž připadly oslavy
našeho patrona. Sv. Florián nad námi drží
ochrannou ruku už hodně dlouho. Proto slavíme tradičním průvodem, mši svatou a malým pohoštěním. I tato akce je ve znamení
plánování. Zajistit mši, hudbu k pochodu,
členy k praporům i do průvodu, pozvat děti
z oddílu. Také pozvat okolní sbory, a to i ty
za hranicemi naší země. Zabezpečit nocleh
a pohoštění. Každý je opravdu po takovém
víkendu rád, že do zbrojnice chvíli nemusí.
Ne tak jednotka, která si odpočinula tím, že
hasiči staví májku
po oslavách ještě dvakrát vyjela.
Ve chvíli plánování stavění se už tak trochu počítá, že bude třeba asi zajistit požární
hlídku, vyčlenit další lidi na pálení čarodějnic. Zde sice nejsme organizátory, ale jsme celkem vidět díky autu a oblekům. Takže případné řešení úrazů a dotazy okolo času zapálení
jdou stále za námi. V podstatě také přímo zapalujeme na pokyn organizátorů vatru. Poté se
snažíme ochránit diváky a odhadnout, na kterou stranu vatra spadne.
Zatímco se všichni baví, my už vymýšlíme, jak májku skácíme. Protože to je zase třeba
zorganizovat a dát opět tým dohromady na zabezpečení. Do toho ještě jezdí děti na soutěže,
proběhlo školení jednotky, Tranzit musel na STK a sem tam je výjezd jednotky. Pak je Den
dětí a ozývají se školky, popř. další žádosti o ukázku techniky. Květen je tedy pro nás, hasiče,
opravdu náročný měsíc.
Na druhou stranu, když vše opadne, člověk je hrdý. Dokázal toho ve volnu zorganizovat
mnoho, má lidi, na které se spolehne. Dokáže pobavit spoluobčany, byť jeho vlastní rodina
strádá. A možná kvůli té řeholi a ochotné partě se toto rok co rok opakuje, a znovu podstupuje.
David Lange
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Akce rybářských spolků
Výlov rybníka č. 3
23. dubna se od rána pořádal výlov rybníka č. 3 u chaty Ledňáček. Pamětníci mi sdělili, že
naposledy byl výlov cca před 50 lety, přesně si to už nikdo nepamatuje. Krom nepočítaného
množství kaprů, línů, se podařilo vylovit candáty, štiky, tolstolobiky a asi 15 kousků sumců.

rybář s vyloveným tolstolobikem

Rybářské závody
Hned od rána začaly na rybníku č. 2 (po proudu, jinak č. 4 směrem od obce – pro starousedlíky) rybářské závody. Rybáři byli po celém obvodu rybníka, a občas se ozval jásot. To
když návnada zabrala. Byl jsem svědkem vylovení nádherného kousku, který měl ty správné
míry a byl tak započten do soutěžního klání. Čepovalo se pivo a panovala dobrá nálada.

rybář se svým úlovkem
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rybáři po celém obvodu rybníka čekají, až zabere

rybáři s vyloveným sumcem

Text i foto: P.K.

Výlov rybníka č. 1 / 5
Od sobotního brzkého rána probíhal výlov rybníka p. Kaluži (pro starousedlíky rybník
číslo 1, pro ostatní rybník číslo 5 po proudu). Rybník (a nejen tento) je plný bahna, rybářům, kteří se snaží vylovit ryby, sahá bahno mnohdy až po pás. I to je důvod, proč jsou již
3 rybníky vypuštěné, aby bylo možné vybagrovat bahno a taky zpevnit hráz u rybníka č. 5.
Obec Ludgeřovice se bude snažit co nejrychleji tento stav vyřešit – probíhá výběrové řízení
na zhotovitele a doufejme, že se již letos začne bagrovat.
Kolem poledne byl rybník vyloven a rybáři dělali gulášek, točili pivko a začala zábava.
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vylovený tolstolobik

výlov rybníka

Text: P.K., foto: Katy Kalužová a P.K.

Malé pojednání o číslování rybníků
V poslední době se na Facebooku strhla diskuse k číslování rybníků – starousedlíci číslují
rybníky od ulice „U Rybníků“ nahoru směrem k Vrablovci, někteří občané (a přiznám se,
že do této skupiny také patřím) však číslují rybníky po proudu potoka, tedy od Vrablovce
směrem dolů. Nastalo nám zde tedy takové malé dilema. Moje vysvětlení je jednoduché –
prostě jak voda teče a protéká rybníky, tak napřed proteče prvním, pak druhým, atd. Proto
mi přijde číslování po proudu logičtější.

mapa

P.K.

Akce ludgeřovických zahrádkářů
Zahrádkáři – burza přebytků
Zahrádkáři již tradičně v tomto období, letos 14. května, v areálu moštárny pořádali
burzu pěstebních přebytků ze zahrádek jednotlivých členů. K sehnání byly sazeničky květin
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i zeleniny, stromečků. Akce začala od 8 hod. ráno, kdo zaváhal a přišel až na 9 hod., tak už
skoro nic nekoupil. Tak velký byl mezi občany zájem. Byl to příjemný začátek nádherného
sobotního slunečného dne.

kupující v areálu moštárny

nabízené výpěstky
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Výlet do Polska
19. května se místní organizace svazu zahrádkářů vydala na výlet do Polska. Během
nádherného slunečného dne jsme navštívili soukromé zahrady zahradnictví Pudełek, kde
jsme obdivovali množství nádherně rozkvetlých azalek a rododendronů, poté jsme navštívili
kavárnu Kogucik, kde jsme si dali kávičku a dobrý cheesecake s jahodami. Po posilnění
jsme nakoupili domů azalky do skalky. Po krátké cestě autobusem jsme zastavili u dalšího
zahradnictví – Pudełko, kde jsme se pokochali nádhernými japonskými zahradami. Samozřejmě jsme neodolali a opět nakoupili. Nakonec jsme autobusem dojeli do vyhlášeného
zahradnictví Kapias. Po výborném obědě a „pivu“ ve zdejší restauraci jsme se rozprchli do
obrovských zahrad a poté do prodejního centra. I když jsme si s manželkou říkali, že koupíme jen „vyloženě špeky do skalky“, zase jsme neodolali a nakoupili toho více. Naštěstí
autobus měl velký nákladový prostor, který byl zcela zaplněn. Den jsme si velice užili i díky
skvělým organizátorům, kteří se o nás vzorně starali a pitný režim v tomto horkém dni byl
dodržován velmi důsledně.

japonské zahrady v zahradnictví Pudełko

soukromé zahrady u zahradnictví Pudełek

účastníci zájezdu do polských zahradnictví – členové místní organizace svazu zahrádkářů

Foto i text: P.K.
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J1:Ø=1F?CD9
Prajzské okénko Hedviky Jandové
Služby
V dědině se prve každy zrobil všecko, co potřeboval. Chlopi u nas byli po většinu robotni,
šikovni a tež šetrni. Postavili chalupy se všeckym, co ku temu patřilo. Sušedi se pomahali
na fuškach. Jeden uměl zrobit dach, druhy ryny, elektriku a vodu a aji uměli obložit kupelku
kachličkama, pravda trošku křivo, ale lacně a vymalovat celu chalupu. Cihly se oklepavaly ze
starych staveb, braly se i pulene, na zahradě se robily tvarnice ze škvary.
Enem stolaři byli žadani. Zrobit fajny šraňk, nebo stul neuměl každy. Švadleny tež šily paradnicam na zakazku, bo doma neměly baby Singerku a ani doma ušite klajdy nebyly nic moc.
Obchodu s potravinami na našu dluhu dědinu bylo dost malo. Ja pamatuju Hurnika, Foltynka a Ostarka. U Važika byl textil. Po ranu se chodilo pro mleko do dvuch mlekaren. Fajne, rozšafne roby rozlevaly šebleﬂu z hrnca voňave mleko do přinesenych giskanek. Mleko se přivažalo
autem v konvach. Doma ho oma ještě radši převařila v piskacim hrncu, aby žaden neomarodil.
Službu tež vykonaval onkel kožkař, ktery na ověšanym kole sbiral kraliči aji kozi skury po třech
korunach, lude mu ich podavali sušene a obracene naruby. Bylo to nechutne, smradlave, ale
ekologicke. Včil jak nadavame, že mame hlavy naopak a pačesy nic fajne, holiči nam nefunguju,
tak blondyny už čmavnu, trvala žadna, meliry už zapomněly, jak vypadaly a chlopi se řežu paly
strojkama, tuž s lutosťu vzpominam na ty časy, kdy holič střihal. Přišla jsem za mamu do maleho
holičstvi, tam roby visely na dratach, vlasy se palily, smrad, ani v kaﬁlerce. Roby byly fajne, ani
ovečky, velerazy vlasy zostaly v natačce připalene. Děcka a chlopy střihal holič, měl kratši jednu
nohu a asi ho fest bolela, bo ty frizury podle teho vypadaly. Byly jsme ostřihane, ani dubjanky,
navrchu hlavy bobik a do pul hlavy holo, až nic. Proplakala jsem celu cestu dodom a nechčela
jsem ani do školy. A manikura, pedikura?
Doma jsme měli dvoje stare nužky, jedny velke a druhe male, tuž asi tak.
Sběratel
Možeš byt študovany, učeny, chytry, ale nepomože ti nic, jak to nemaš v hlavě richtik. Buď si
piznuty nebo ni, pravjela naša oma a měla pravdu. Sušed Ernest byl ganz mimo, bo měl svojeho
konička. Ludi ho moc nezajimali, ale neuměl nic vyhodit, enem přivažal na svojim rozvrzanym
bicyklu. Furtku měl ovazanu ostnatym dratem, aby žadneho nenapadlo vlezt do jeho kralovstvi.
Šklenky od piva lemovaly zahonky, kaj nic nerostlo, bo to zelene mělo strach vylezt ze země.
Z vlniteho plechu porobil budy na giskany, žibře, rezave lopaty, kopačky, tragače a až povrch, bo
to na nic nepotřeboval, enem byly skovane. Mezi tym trunila kasla oktavky, totalně zežrana od
spodku a bez oken. V kutě hromada kradenych dlažebnich kostek, pyramidy mokreho a poloshniteho dřeva na žimu kolem cele chalupy. Bečka na vodu plna zrezlych dratu, šrubku, hřebiku.
Mezi budama byly zašprajcovane piksle od barev. Každu chvilku vyběhnul zpod kasly potkan
velky ani kralik. Baby tam v okoli skakaly do vyšky ani baletky. Sušedi, kteři meškali pobliž,
sprostě nadavali, stěžovali se, ale to mohli jit rovno na banhof. Nic nepomohlo. Mlady odvažlivec
Marek, ktery se kupil dron, měl zmapovanu celu tu nadheru a jak zabzučel nad zahradu, Ernest
po nim hazal kameňama a potem se zas zrobil radost a přivez na zahradu dalši karu stareho železa. Tuž borak. Měl beztak v hlavě přehozenu vyhybku. Prajzska je ale fajnova. Čista. Chodniky
pozamětane, ploty poutirane, inači mentalita. Kvitka podle velikosti. Ernesti, kteři maju plne
sklepy teho, co se ještě přida a na hurach enem leve brusle, prave lyže, šraňku, co se vynašaju raz
navrch potem nadul, tuž takych je tež dost. Na te hrozne zahradě měli každym rokem pod tyma
pokladama ježci svoje mlade. To bylo na cele tragedii to nejfajnějši.
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Jubilanti – květen 2022
Anna Koubová
Gertruda Bindačová
Edita Schimelová
Bohumír Šoltys
Edith Bohačíková

92 let
91 let
85 let
85 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Den matek v charitním domově
Stalo se již tradicí, že zástupci obce Ludgeřovice u příležitosti Dne matek navštěvují klientky Charitního domova sv. Mikuláše, aby jim k jejich svátku popřáli a předali kytičku. V letošním roce se takové setkání obešlo již bez roušek, což navázalo příjemnější atmosféru než
v minulém období. Popřát jim přišli starosta obce Mgr. Daniel Havlík a Vlasta Bortlíková.
Domovem je doprovázeli ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol a vedoucí charitního domova
Mgr. Ivana Kostková, DiS.

starosta obce při gratulaci klientce domova

gratulanti

VB.

Vítání občánků
Tradičně vítáme dvakrát ročně nové občánky, kteří se narodili během posledního roku,
a kteří v době narození měli a stále mají trvalý pobyt v Ludgeřovicích.
14. května v obřadní síni Obecního úřadu v Ludgeřovicích přivítal děti s rodiči starosta
obce Mgr. Daniel Havlík.
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Vítání proběhlo ve dvou etapách, celkem jsme přivítali 18 dětí. 8 chlapců – Antonín,
Jakub (2x), Matěj (2x), Mikuláš, Štefan a Štěpán a 10 děvčat – Ayla, Justýna, Karolína (2x),
Lilien, Nela, Rozálie, Soﬁe a Viktorie (2x).
Po celou dobu zněla hudba houslí a kláves. Po úvodním slovu starosty převzali rodiče pro
své dítě dar obce ve výši 2 000 Kč a podepsali se do pamětní knihy. Po gratulaci obdrželi
pamětní list, kytičku a keramický dárek.

rodiče se svými dětmi

rodiče se svými dětmi
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rodiče se svými dětmi

rodiče se svými dětmi

VB.

Jarní postřehy z technických služeb
Jaro máme v plném rozpuku, sluneční paprsky na nás působí blahodárně a po dlouhém zimním období začíná „narůstat“ naše tělesná a pracovní aktivita. Také u nás v technických službách „přepínáme“
na jarní pracovní režim.
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Jedním z prvních úkolů, kterým se zaobíráme, je prašnost na komunikacích a tím i čistota vzduchu
v obci. Po dlouhé zimě je třeba posbírat přebytečný a nahromaděný prach se struskou po zimním posypu. Úklid zabere nemálo času, ale našim zametacím strojem HAKO Citymaster to zvládáme.
Zkraje měsíce jsme dle požadavku urychleně vyrobili na místním hřbitově betonové základy pro
urnové hroby. Tato práce je také časově náročná, protože tyto základy budujeme na staré části hřbitova,
a tudíž výkop hlíny, betonování, uložení armatury jsou náročné na dopravu materiálu a pohyb mezi
úzkými uličkami s hroby. I tento úkol jsme zajistili a několik základů hrobů jsme již předali k užívání.
Kanalizace v obci je v provozu již nějaký rok. Proto také údržba technologie, kanálů a potrubí vyžaduje svůj čas. A tak naši pracovníci kontrolují a čistí kanálové vpusti, výhybky potrubí a kanalizační
přípojky. Do údržby také patří pravidelná kontrola čerpací stanice umístěné v lokalitě Finské domky.
Několikrát v měsíci jsme museli čerpadla vytahovat z jímky a odstranit z nich různé silonové ubrousky,
hadry či jiný pevný materiál, který blokoval chod čerpadel. Tyto poruchy nám signalizuje bezdrátový
přenos signálu do mobilního telefonu. Mezi další starost o údržbu patří monitorování splašků na tzv.
Parschalu. Je to místo, kde končí kanalizace obce Ludgeřovice a začíná potrubí Petřkovic. Odtud „chodí“ údaje o průtoku objemu splašek na OVAK. Rovněž zde připlave pod měřící čidlo různý materiál
a zablokuje průtok vody, čímž se zvýší hladina splašků. Zde záleží na rychlosti našich pracovníků na
odstranění této poruchy a uvolnění zmíněného průtoku. Abychom zmenšili riziko časové prodlevy,
mají naši zaměstnanci pohotovost po dobu 24 hodin.
Mezi naše největší pracovní vytížení se v této době řadí sečení trávy. Jednak používáním strojních prostředků, traktorů s mulčovacím zařízením, pokosovým ramenem nebo komunálních strojů
se sběrným košem. Největší námaha je však sečení motorovou kosou, kdy pracovník seče trávu celou
pracovní směnu. Jednak z důvodů únavy vlivem teplého počasí a také ostražitosti ohledně ukrytých,
odlétávajících kamínků z trávy po okolí. Obecních pozemků je v naší obci mnoho, a tak než celou obec
posečeme, trvá to nějakou dobu.
Proto děkujeme všem občanům, kteří provádějí úklid trávy nejenom na svém pozemku, ale také na
obecním, před svým plotem, domem nebo zahrádkou. Nám tím pádem zůstane více prostoru na plnění
jiných úkolů dle požadavků obce.

sečení trávy na ulici Vrablovecká

sečení trávy na ulici Nad Lukami

Josef Balgar
TS Ludgeřovice
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Ve čtvrtek 9. června 2022 proběhne v obci Ludgeřovice očkování psů.
Očkování proběhne na těchto místech:
– na Vrablovci
od 8,00 do 9,00 hod.
– na parkovišti před Obecním úřadem
od 9,30 do 11,00 hod.
– před hřištěm TJ Ludgeřovice
od 11,30 do 12,30 hod.
II. etapa proběhne v sobotu 11. června 2022 na parkovišti u Obecního úřadu
Ludgeřovice v době od 8,00 do 9,30 hod.
S sebou si přineste očkovací průkaz.
Držitel psa si hradí očkování sám.
Očkovací vakcína proti vzteklině 225 Kč.
Kombinovaná očkovací vakcína ve společné injekci se vzteklinou 395 Kč.

Dopravní podnik Ostrava informuje
Bez front.
V Dopravním podniku Ostrava (DPO) nově dokáží ověřit identitu a nárok na slevu pro cestující online. Pasažéři DPO mohou nově vyřídit nárok na zlevněné jízdné kompletně ve svém mobilním telefonu, počítači nebo tabletu. Prostřednictvím nové funkce „vzdáleného ověření“ dokáže
systém e-shopu DPO (eshop.dpo.cz) on-line ověřit identitu a nárok na slevu na jízdném, aniž by
zákazník musel osobně navštívit jednu z prodejen. DPO chce novinkou omezit právě sezónní
fronty na prodejnách, tvořené převážně zákazníky s potřebou ověření nároku na slevu.
„Vzdálené ověření“ potěší rodiče dětí do 15 let, studenty do 18 let a seniory nad 65 let věku.
Ti mohou v rámci svého účtu na e-shopu DPO nechat ověřit příslušný doklad (OP, pas, rodný
list), tedy splnit podmínku pro uznání nároku na slevu, elektronicky. Stačí k tomu pouze nahrát
fotograﬁi dokladu. K ověření údajů pak dojde zpravidla do druhého pracovního dne.
„Vážíme si času našich cestujících, a proto jsme několik měsíců věnovali vývoji novinky, která
by měla právě našim zákazníkům čas strávený v prodejnách ušetřit. V rámci přípravy bylo nutné
sladit funkčnost s KODISem, přičemž se zkoušely i jiné inovativní prvky vzdáleného ověření
identity. Jsme rádi, že zkušební provoz přinesl pozitivní výsledky, a že můžeme nabídnout našim
cestujícím další možnost řešení pro získání slev,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva
a generální ředitel DPO.
Pro studenty přináší e-shop DPO i další zjednodušení. Studenti ve věku 18 – 26 let
mohou na svém profilu také nově vyplnit i číslo svého průkazu ISIC. Navíc, pokud
jsou studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, odpadá jim i další
úkon, nemusí už každý rok dokládat potvrzení o studiu, ověření studenta proběhne
vzdáleně. Ve spolupráci s KODISem pracuje DPO i na tom, aby stejnou možnost měli
také studenti Ostravské univerzity.
Tisková zpráva z 28. 4. 2022
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Nechejte si napustit bazén rychle a pohodlně
díky SmVaK Ostrava!
Tisková zpráva SmVaK Ostrava z 10. 5. 2022
Vodárenská společnost nabízí osvědčenou a efektivní cestu, jak napustit zahradní bazén
a vyhnout se sousedským sporům nebo problémům ve vodovodní síti.
Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady
nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody do bazénu
cisternou. Tato varianta je výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů.
Zájem o službu byl v uplynulých letech vysoký – nejvíce bazénů si lidé nechali navézt cisternou vodárenské společnosti na Karvinsku, nejméně na Novojičínsku. Češi tím potvrzují
pozici velmoci v počtu zahradních bazénů na počet obyvatel.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat
provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní
riziko. Tuto službu nabízí partnerská společnost VodoTech.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné zákaznické linky je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových
stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb. Cena služby je dána objemem bazénu
a vzdáleností, na kterou se musí transportovat. Například při objemu bazénu sedm metrů
krychlových a vzdálenosti do 10 kilometrů od provozního střediska je stanovena paušální
cena 1 263 korun bez DPH.
Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénů na počet obyvatel.
Vliv na tuto skutečnost měla v uplynulých letech kromě teplého počasí také pandemie onemocnění COVID-19. Ta s sebou přinesla řadu omezení, která se nevyhnula ani možnosti
cestování nebo provozu aquaparků. Také z tohoto důvodu lidé častěji relaxovali u svých
domů. Lidé trávili více volného času u svých domů nebo na chalupách.
V moravskoslezském regionu je stejně jako v jiných částech naší země zřejmé rozšiřování
zástavby mimo velká sídla. V důsledku toho logicky přibývá bazénů u domů.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby
se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní
síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze
sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody,
který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku
vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“
říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je
vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe
přes noc ve všední den.
„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že
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nebudou omezovat své sousedy, a předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském roce
jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili téměř tři sta bazénů,“ vysvětluje Koníř.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace
o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí
si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti VodoTech (www.vodotech.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody, doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či
zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene
a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří
společnosti VodoTech Pavla Veselá.
Společnost zároveň připravila přehledné instrukce, jak správně vzorky z bazénu odebírat,
jaké náčiní pro odběr používat nebo jak ho dopravit do laboratoře, aby nedošlo ke kontaminaci a předešlo se riziku znehodnocení následné analýzy. „Vzorkovnice pro odběr vzorku vody
poskytuje výhradně laboratoř. Nesprávně připravená vzorkovnice může vzorek kontaminovat
a znehodnotit výsledky analýzy. Před odběrem je nutné si umýt ruce. Vzorek se odebírá z hloubky
přibližně 15 centimetrů pod hladinou a alespoň 30 centimetrů od okraje bazénu. Vzorek se odebírá
těsně před transportem do laboratoře. Pokud nelze vzorek vody dopravit do laboratoře bezprostředně po odběru, musí být skladován v temnu a chladu při teplotě 1 – 5 °C. Analýzy v laboratoři musí
být započaty nejpozději do 24 hodin po odběru vzorku,“ vysvětluje Veselá.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
tel. 725 500 509
e-mail: marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

C@?BD
2. kolo ligy juniorů ve vzpírání
23. dubna proběhlo v tělocvičně SOU v Bohumíně 2. kolo ligy juniorů ve vzpírání.
Ve SKV Baník Havířov hostoval ludgeřovický vzpěrač Jan Tchurz a výkony 85 kg v trhu
a v nadhozu výkonem 113 kg vytvořil nový český rekord v hmotnostní kategorii do 81 kg
a ve věkové kategorii do 15 let.
Družstvo SKV Baník Havířov v tomto kole vyhrálo. Jan Tchurz je v nominaci na mistrovství Evropy do 15 let, které proběhne v Polsku v městě Raszyn (10. 8. – 18. 8. 2022).
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Jan Tchurz při nadhozu 113 kg

Oldřich Tchurz, trenér

Závěrečná zpráva za šachový oddíl TJ Ludgeřovice
Krajská soutěž B – rok 2021/2022
Náš šachový oddíl TJ Ludgeřovice byl v této sezóně nominován do Krajské soutěže
B družstev, kde hrál letos vůbec poprvé. Letošní ročník nám měl ukázat, jestli obstojíme
v tak silné konkurenci. Chtěli jsme již od začátku překvapit a těžit z toho, že by nás soupeři
mohli podcenit. Vždyť některá družstva nad námi měla papírově navrch a jejich síla ELO,
převyšovala naše hráče na všech osmi šachovnicích.
Začali jsme velice dobře a hned první utkání jsme ukončili vítězně. Pak, ale bohužel,
přišla série nešťastných proher, kdy nám k vítězství chybělo pověstné štěstí. V některých
utkáních se nám naopak nedařila sestavit nejsilnější sestava a to mělo za následek propad.
Přezimovali jsme na spodní hranici tabulky a náladu si vylepšili našim tradičním turnajem
Blitz na 2x 5 minut. Po herní přestávce, kdy jsme měli čas popřemýšlet, se nám konečně podařilo sestavit naši silnější sestavu a v úplném závěru jsme vyhráli dvě utkání ze tří. Poslední
zápas byl snový a někteří naši hráči si vzpomněli, jak umějí hrát krásné šachy.
Výsledné sedmé místo bylo pro nás odměnou a ukončení sezóny bylo o to radostnější.
Nakonec sezóny jsme si ještě spravili chuť a uspořádali turnaj v Rapid šachu na 10+0 minut
holandským systémem, kde proběhlo vyhodnocení celé naší sezóny, tak i oslava narozenin
jednoho z hráčů.
Rádi bychom pak rovněž poděkovali Zdeňku Gunišovi, za jeho tradiční organizaci celé
soutěže, Petru Pudichovi, jakožto kapitánovi družstva a Jardovi Orságovi za jeho trenérské
zkušenosti a předávání svých vědomostí a rozboru partií svým mladším kolegům.
Závěrem tedy hodnotíme sezónu jako velice vydařenou, když pomineme fakt, s jakými
problémy jsme se museli potýkat po celou dobu jejího trvání.
Níže přikládáme výsledkovou tabulku s tabulkou hodnocení jednotlivých hráčů a získaných bodů.
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hra šachů

Zdeněk Guniš

Akce Běžeckého klubu Ludgeřovice
Půlmaraton v zemi trolů
Plány jsou třeba, a tak se koncem ledna začínáme dívat, kam vyrazit na běžecký eurovíkend. Váháme mezi půlmaratony v Moskvě a v Bergenu. Tušíme to, co se tušit nedá, a volíme Norsko. Díky tomu, tak 28. dubna skutečně odletíme.
První den začíná opravdu brzy. Už po druhé hodině ranní naskočí do auta Luboš Bardaševský, chvíli po něm Martin Popek a poslední Valda Schubert. Jsme komplet, takže hurá
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do Krakova. Máme dostatečnou rezervu (a hlad
k tomu), takže jdeme na
snídani. Míchaná vejce
s plzní budou ideální před
odletovou kombinací.
Trasu dlouhou 1 459 km
překoná Airbus321 za dvě
hodiny a kousek. Po osmé
hodině tak už stojíme
u tramvaje na letišti v Bergenu. Ta nás odveze za
40 minut přímo do centra
města. Tohle však nechceme. Vystupujeme v půli
cesty u stadionu místního fotbalového klubu SK
pohled na fjord z vyhlídky Stegastein
Brann. Fotbal nás (dnes)
nezajímá. Cílem je vrch Ulriken, pod který jezdí kabinková lanovka. Cestu k ní hledáme
v mapách. Procházíme pod heliportem místní nemocnice a díky zkratce mezi patologií a biochemickou laboratoří se dostáváme přímo ke spodní stanici lanovky. Lanovka jezdí a lidé
žádní. Ideální kombinace. Už ze spodu vidíme, že je nahoře regulérní mlha. To už ideální
není. Přesto kupujeme lístky za 860 Kč/osobu. Na jednom kilometru vyjedeme o téměř
600 m výše. Tam najednou foukne vítr a mlha zmizí. Nabídne se nám tak úžasný výhled
na Bergen a okolní krajinu. Máme radost také z místní hospody. Nejdeme pít, ale poprosit
obsluhu o úschovu zavazadel. Nechce se jim, ale nemají na výběr. Chceme si projít asi 5 km
dlouhý okruh kolem jezer na náhorní plošině. Jen co opustíme z dohledu horní stanici lanovky, otevře se před námi syrová severská příroda. Jezera jsou tady v kombinaci s prostými
chatami, které jsou vkusně usazeny do krajiny. Norské domy snů. Sníh už téměř zmizel.
Čeho je však hodně, je voda. Ta nám čvachtá pod nohami a za chvíli i v nich. K tomu se přidá déšť, mlha a po chvíli začne sněžit. Volíme tak ústup zpět podél tyčového značení. Cílem
se stala hospoda. Tam se zahřejeme teplým čajem a výbornou krémovou rybí polévkou. Už
je to veselejší. Bereme bágly a jedeme dolů. Autobus nás doveze do centra Bergenu. Vyzvedneme si startovní čísla na sobotní běh a jdeme se ubytovat do Ole Bull hotelu. Odpočinek si
krátíme sušením bot a ponožek pomocí fénu. Netrvá dlouho a opět razíme do ulic. Přestože
je Bergen druhé největší norské město (cca 250 000 obyvatel), je centrum města poměrně
malé. Dominantou je čtvrt Bryggen. Typické dřevěné domy zde stojí již mnoho let. Není
tak divu, že je místo zapsáno v UNESCO. Slunce už zase svítí a je příjemných 12 °C. Nasáváme atmosféru tohoto kdysi dávno hlavního města Norska. Kolem přístavu a rybího trhu
to bereme směr obchod s potravinami. Pivo, chléb a další nezbytnosti pak konzumujeme na
večeři. Máme toho dost. Jdeme spát.
Ráno nás probouzí Luboš krůpějí ranní rosy. Whisky neodmítneme a osvěžíme svá těla.
Zbytek rosy bereme do batohu a přesně v osm už stojíme u turistického centra. Dnes nás
čeká celodenní výlet do fjordu Nærøyfjord. Vítá nás náš průvodce Omar. Pravda, čekali jsme
někoho s typickými norskými rysy. Holt, to jsou ty naše předsudky ... Vyjíždíme za deště.
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Horší to snad už být nemůže. Cesta však bude dlouhá
a třeba bude lépe. Přejezd
zabere dobré 2,5 hodiny.
Je však co pozorovat a také
nás neminou krátké zastávky. Třeba ta u vodopádu Tvindefossen. Krása,
ale zlatý hřeb je opravdu
již zmíněný 17 km dlouhý fjord. Tam se nalodíme
na elektrickou loď. Dvě
hodiny dlouhá plavba nás
dostane do městečka Flåm.
Síla přírody v plné kráse.
Tohle dovede popsat jenom
básník. Takže my raději fotíme, natáčíme a kropíme
se rosou. Připlouváme do
Flåmu, který na nás působí
jako z ﬁlmu Tenkrát na západě. Ticho a klid. S pivem
si plně vychutnáme tu atmosféru. Zde nás čeká náš
mikrobus. Další zastávkou
je vyhlídka Stegastein, která shlíží z výšky 600 m na
již zmíněný fjord. Teprve
tady si člověk plně uvědomí
tu velikost. Lepší část je za
námi a teď už dlouhý přeběžci z Běžeckého klubu Ludgeřovice v Bergenu
jezd zpět do Bergenu. Tam
chvíli před startem půlmaratonu
přijedeme po sedmé večer.
Zvládneme už jen nakoupit nějaké dobroty, které hodíme na pokoji do trouby. Tři druhy
krevet a zapečené těstoviny s rybou budou snad dobrou volbou před zítřejším během.
Ráno máme spoustu času. Start půlmaratonu je až v deset hodin. Snídaně proběhne již
bez rosení. Čaj a pár toastů bude lepší volbou. Veselí nás rychle opustilo. Začíná soustředění
se na výkon. Zhruba 20 min před startem vyrazíme kupředu. Stihneme předstartovní fotku
a pak už jdeme do svého koridoru. Celkem je nás tu přes 3 500 běžců na půlmaraton, k tomu
pak další na maraton i štafety. Start probíhá ve vlnách, ať se neušlapeme. Nejsou tady totiž
žádné velké bulváry. První kilák je příjemný. Adrenalin a dostatek sil funguje na výbornou.
Pak už to bude jen horší. Cesta se od pobřeží začne zvedat. Zprvu nenápadně, ale od pátého
kiláku to je už jen a jen do kopce. Celkem tak nastoupáme 290 m. Jsem za to rád. Nepřepálím tempo a běžím tak, abych se neuvařil. Odměnou za čtyři kilometry dlouhé stoupání
jsou krásné výhledy na město. Já však vyhlížím nemocnici. Tu z prvního dne. Tam se trasa
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otočí a budeme se vracet do
města. Neuvěřitelně fandí
i sestřičky, které se vyšly
podívat na běžce. Všímám
si i smutných očí zpoza
oken nemocničních pokojů. Uvědomím si to štěstí,
že já jsem na druhé straně
okna ... Tohle dodalo další
síly. Nebo to byla ta cesta z kopce? Od teď už to
bude téměř rovina. Ta je
však vykoupena nudnější
pasáží podél průmyslové
oblasti. Poslední čtyři kilometry však už vedly zase
centrem. Dokonce jsme se
běžci z Běžeckého klubu Ludgeřovice oslavují po závodu
nevyhnuli ani schodům.
To je to poslední stoupání a teď už jen cesta dolů. Zvuk fanoušků a doprovodných kapel
nabírá na síle. A že jich tady je. Už vím, že čas 1:49 co jsem si dal dnes za cíl, splním. Větší
radost mě dělá dobře rozvrhnuté tempo. V pohodě tak probíhám cílem a zastavuji hodinky
na čase 1:45:58 hod. Pár sekund jsem zvládnul ukrojit i díky fandění Valdy, který doběhl
přede mnou. Totéž se snažím vrátit Lubošovi, kterého vidím cestou na hotel. Beru krásnou
ﬁnišerskou medaili a konečně kelímek s vodou. Při běhu nějak nebyl čas. Půlmaraton vyhrál
Nor Morten Gjendemen v čase 1:09:29 hod. Trať to byla opravdu náročná, takže elitní běžce
to tu příliš netáhne. O tom svědčí i fakt, že dalších 28 míst obsadili rovněž Norové. Tady se
neběhá pro peníze, ale pro radost.
„Včil“ přichází druhá nejlepší část dne. Konečně sprcha a vychlazené pivko. Netrvá dlouho a u stolu zase sedíme všichni čtyři. Všichni spokojeni. Dali jsme to! Jsme sice všichni
daleko od našich osobáků, přesto nelze chtít více než na co trénuješ. Pokud tedy trénuješ.
Neběžci nepochopí, ale další dvě hodiny se bavíme o zážitcích. Pračka dává signál, že doprala a my tak můžeme vyrazit ještě do ulic. Námaha je docela znát, takže volíme pouze
projížďku lodí na ostrov Askøy. Další pohled na město z jiné perspektivy. Jsme tu však jen
chvíli. Přestože v tuto roční dobu mají v Bergenu světlo do desáté večer, jsme už o šesté zpět.
Ze zbytků jídla si uděláme švédský stůl v Norsku a likvidujeme plechovku po plechovce.
K tomu litrová krůpěj večerní rosy. Vše nám vyšlo podle plánu, takže večer je opravdu veselý.
Půlnoc se blíží rychleji než Valda do cíle dnešního půlmaratonu. A to je co říct. Ráno je budíček v pět, takže je čas jít spát. Běžci z Běžeckého klubu Ludgeřovice to zvládli i další den
a zdárně dorazili domů. Cestou zpět se už neřešila minulost, ale budoucnost. Kam vyrazit
příště? Na odpověď je třeba si počkat.
Pozn.: Video nejen ze závodu a další fotky z výletů najdeš na www.bkludgerovice.cz
David Bíbrlík
Běžecký klub Ludgeřovice
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Ludgeřovický šus
Členové Běžeckého klubu Ludgeřovice uspořádali 14. května 2. ročník sportovně zábavné akce Ludgeřovický šus. Vše začalo závodem. Běžci se vydali po trase od chaty Ostříž, po
Farské cestě kolem sv. Františka ke kameni. Odtud název Ludgeřovický šus.

soutěžící běžci – děti

soutěžící běžci – dospělí
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Po závodě byl čas na zábavu a občerstvení. Někteří se rozhodovali mezi gulášem a selátkem. O pitný režim bylo taky postaráno. Děti se vyřádily na skákacím hradu. K dobré
atmosféře přispěla i country kapela Pozdní sběr z Vřesiny.

country kapela Pozdní sběr z Vřesiny

kotlíkový guláš
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Když můžeš, tak musíš
Rád běhám brzy ráno. Fakt brzy. Minutu před pátou tak většinou stojím před
domem a rozbíhám se vstříc novému dni. Tělu se nechce, ale hlava ví, že to je potřeba. Za ty roky běhání už mám své trasy, které se příliš nemění. Co se mění, je
počasí a množství světla. Nejkrásnější to je právě teď, kdy na cestě zažiješ východ
slunce. Pokud jsi v tu dobu uprostřed lesa, je zážitek znásoben. Slyšíš zpěv ptáků,
závodíš se srnkami (a někdy i s divočáky) a zažíváš vnitřní klid v neklidné době.
Jedno čtvrteční ráno jsem vyrazil do Černého lesa. Další slunný den na obzoru.
Domů mně chybělo posledních pět kilometrů a já se rozhodl proběhnout si část
trasy, kudy vedeme závod Ludgeřovická patnáctka. Kousek před Anniným dvorem
jsem zahnul z hlavní cesty a běžel k Markvartovicím. Klid vystřídal vztek. Markvartovice v tom byly ale nevinně. V příkopě jsem našel vysypaný kontejner s již
zarostlými autoplasty. Nárazníky, palubní desky, nádrže, volanty, pneumatiky, …
prostě chyběl jen motor a karoserie. Jak je možné, že si něco takového někdo dovolí? Jak je možné, že něco takového tam necháme ležet tak dlouho bez povšimnutí?
Pět kilometrů k domovu pak uběhlo doslova jako voda. Přemýšlel jsem. Co s tím?
Kam s tím? Za ty týdny či měsíce, co tam ta hromada leží, je jistě vše nahlášeno
a zadokumentováno. Snad se to i řeší a vyřizují se třeba i dotace na likvidaci černé
skládky. Nechci čekat. Chci se tady proběhnout třeba zase za týden a na tohle se
dívat nechci. Každý máme nějaké možnosti, a jestli můžeme, tak musíme. Rozhodnuto. Uklidím to.
Doma jsem dal rychlou sprchu a spěchal do práce. Červík začal hlodat. Proč
bych to měl řešit zrovna já? Vždyť ten pozemek určitě někomu patří. Řešit by to
měl on, majitel. A když ne on, tak úřad. Takže oni. Proč já? Sakra. Co teď?
Píši kolegům z Běžeckého klubu Ludgeřovice. Co jsem viděl a co jsem zažil.
Tam přece běháme L15, tohle tam
nemůžeme nechat.
Před týdnem se nám
podařilo
vydělat
nějakou korunu na
akci Ludgeřovický
šus, pojďme to zkusit rozumně zainvestovat. Zítra je pátek
(říkal jsem si), to
určitě nikdo nebude
moci. A vykašleme
se na to. Během pár
hodin se ozvalo šest
spoluběžců s tím, že
můžou a pomůžou.
Nechtěl jsem věřit
svým očím. Tolik se
černá skládka v lese
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nás nesejde ani do hospody. Dokonce se ozvali i lidé mimo náš klub, kteří nabídli
svoji pomoc či auto. S díky jsem musel odmítnout. Bylo by nás už moc. Sakra. Teď
už tedy musím. Domlouvám auto, koncovku na odpad, odemčení závory a v pátek
v 17 hodin už stojíme u první hromady. Nakládka proběhne rychlostí blesku. Dodávka je nabouchaná k prasknutí, ale z hromady jako by neubylo. Místo jednoho
auta tak nakonec odvezeme tři velké dodávky plné plastů. Část tohoto materiálu
bude opět využita, část bude použita na výrobu alternativního paliva do cementárny a až zbylá část skončí na zabezpečené skládce odpadu. No není to lepší alternativa než příkop někde v lese? Máme radost a tu jdeme zapít na hřiště. Zapíjíme
ji však jen trošičku. V lese totiž leží další hromady, které čekají na svého majitele.
Nebo na další nadšence, kterým není lhostejné, to v čem žijí. Protože, když můžeš,
tak musíš…

černá skládka v lese

členové BK při odklízení černé skládky
v lese

David Bíbrlík
Běžecký klub Ludgeřovice

naplněný prostor dodávky odpadem z lesa
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OBECNÍ ÚŘAD LUDGEŘOVICE
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz
tel.: 595 052 578
ID datové schránky: n9bb3cx
Starosta obce:

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

553 876 024

Knihovna:

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

Technické služby Ludgeřovice
– jednatel:

balgar@tsludgerovice.cz

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

– ekonom:

mikulasova@tsludgerovice.cz
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