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Březen bez vody – duben bez trávy.

tulipány, v pozadí prodejna potravin a hasičská zbrojnice – jaro 2021
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Vážení spoluobčané,
věřte nebo ne, ale Ludgeřovice jsou první na světě! Stalo se tak v pátek
11. 2. 2022 v 11:02 hodin. Právě v tu chvíli byli totiž napojeni první tři obyvatelé
na optickou síť, taženou v běžné splaškové kanalizaci. Když jsme před šesti lety
začali s panem Michalem Najmanem tento světový unikát připravovat, mnoho
lidí nás mělo tak trochu za blázny a snílky. Po šesti letech se však sen změnil ve
skutečnost! Je pro mne obrovskou ctí, že jsem se mohl s Michalem Najmanem
na tomto jeho projektu podílet a že to jsou právě Ludgeřovice, které už navždy
ponesou světový primát. Už nyní se ozývá celá řada obcí a měst, které mají o podobnou instalaci optiky zájem, neboť při ní není nutno rozkopávat komunikace
a chodníky, ani tahat další dráty po sloupech, navíc je tato varianta jednoznačně
nejlevnější ze všech nyní dostupných možností. Věřím, že během dvou let mohou
být všechny nemovitosti v Ludgeřovicích na tuto unikátní instalaci napojeny
a využívat naplno tuto moderní technologii. A heslo „Vedle vaší stolice sviští
data v optice“ se stane běžnou realitou, nikoli pouze úsměvným sloganem.
Život není jen o dobrých zprávách, ale mnohdy také o těch bolestných. Jednou
z nich byla zpráva o tragickém úmrtí osobnosti naší obce, pana Alfréda Ostárka.
Nikdy na něj nezapomeneme jako na obětavého dlouholetého sportovce, ale zejména správce kostelních hodin, které udržoval po 50 let. V pondělí 14. února jsme jej
společně vyprovodili na poslední cestě, ale přesto jsem si jist, že většině z nás pana
Ostárka připomene každý pohled na kostelní věž a její hodiny…
Na základě upozornění policie ČR všechny občany vyzývám ke zvýšené obezřetnosti a pravidelné kontrole svého majetku, zejména pak automobilů. V poslední době se totiž na Hlučínsku objevila patrně organizovaná skupina zlodějů, kteří
se specializují na krádeže katalyzátorů z osobních aut. Bohužel jsme zaznamenali
případy těchto krádeží i v Ludgeřovicích. Policie ČR bude velmi ráda za případné
podrobnější informace o těchto krádežích, které by ji mohly navést k dopadení
pachatelů. Moc vám všem děkuji za spolupráci.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice
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Kalendář akcí v Ludgeřovicích
Naplánované akce se uskuteční, pokud to dovolí aktuální opatření.
05. 03. 2022
09. 03. 2022
19. 03. 2022
23. 03. 2022
02. 04. 2022
08. 04. 2022
09. 04. 2022
09. 04. 2022
22. nebo 23. 04. 2022
30. 04. 2022
30. 04. 2022
30. 04. 2022

Běžecký závod Ludgeřovická patnáctka
(areál hřiště TJ Ludgeřovice)
Zastupitelstvo obce (sál Obecního domu)
Bazárek dětského oblečení (sál Obecního domu)
Výroční schůze Klubu důchodců Ludgeřovice
(sál Obecního domu)
Velikonoční farmářské trhy (sál Obecního domu)
Jarní ples Klubu důchodců Vrablovec (sál Obecního domu)
Zápis dětí do 1. třídy (ZŠ a MŠ Ludgeřovice)
Jarní ples TJ Ludgeřovice (sál Obecního domu)
Vítání jara Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
Farmářské trhy (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)
Pálení čarodějnic (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)
Velikonoční veselice (sál Obecního domu)

JÕ;<14>ØÏ;?<11=1D5ÉC;rÏ;?<I
Získali jsme certifikát AKTIVNÍ ŠKOLA
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Celodružinová akce
Výroba ptačího krmítka
V lednu pořádala školní družina další celodružinovou akci s názvem Výroba ptačího
krmítka. Žáci si vyrobili ptačí krmítko z ruliček, šišek, sádla a ptačího zobu. Věříme, že
ptáčkům krmítka udělala radost. Akce nebyla jen o výrobě krmítek, všichni jsme si užili
spoustu legrace při zkoušení zobání dobrot bez pomocí rukou, u vyrábění ptačího pírka
a hraní kvízu s ptačí tématikou.

žáci školní družiny při výrobě ptačího krmítka

žáci školní družiny při výrobě ptačího krmítka

žáci školní družiny při zobání dobrot
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žáci školní družiny s vyrobenými ptačími pírky

Bc. Markéta Slováková
vedoucí vychovatelka

Lyžák našich sedmáků
Svět se nám pomalu vrací do starých kolejí a po roční odmlce mohl opět proběhnout lyžařský výcvikový kurz pro žáky sedmých ročníků. Ten se uskutečnil v termínu 17. – 21. ledna

žáci 7. ročníků před sochou Radegast
8
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a ubytování nám bylo opět zajištěno na hotelu Radegast na Radhošti, kde jsme byli již v několika minulých letech. Zájem o lyžák byl opravdu velký a nakonec nás odjelo přes padesát.
Přestože nás letos trošku pozlobilo počasí a nebylo tolik sněhu jako v minulých letech, žáci si
pobyt na horách bezpochyby užili! Týden strávený s přáteli, čerstvý vzduch, nádherné výhledy,
lyžování, výlet na stezku v oblacích, hry, scénky a výborné jídlo ..., no co více si přát.
Mgr. Petr Stočes

Safer Internet Day 2022
Safer Internet Day má devatenáctiletou tradici a v tento
den se konaly akce po celém světě. Naše škola se zapojila do této celosvětové kampaně, která se letos uskutečnila
8. února. S žáky na vyšším stupni jsme v hodinách informatiky hovořili o výhodách a nevýhodách internetu a jeho
nástrahách.
Témat v souvislosti s internetovou bezpečností je stále
více, počínaje ochranou osobního prostoru, přes generování
digitální stopy až po zásady ohleduplnosti k ostatním uživatelům včetně sdílení a ochrany autorských a vlastnických práv.
Bezpečnost našich dětí nám není lhostejná, a proto nejen v tento den vedeme naše děti
k správnému chování s moderními technologiemi.
Ing. Marie Plačková, Mgr. Martin Nevřela

Chemická olympiáda
11. února se naše žákyně 8. tříd zúčastnily 2. kola chemické olympiády, která probíhala
v laboratoři naší školy. Děvčata si vyzkoušela různé techniky práce v laboratoři. Stanovila

žákyně při práci v učebně chemie
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žákyně při práci v učebně chemie

množství vápníku v neznámém vzorku, pomocí aparatury vyvíjela oxid uhličitý a pozorovala jeho chování a zároveň se mohla těšit na ,,výlet“ do jeskynního komplexu. Celá práce
vyžadovala laboratorní zručnost a schopnost přemýšlet o prováděných reakcích. Jsme rádi,
že můžeme děti podporovat v přírodovědném vzdělání a ukazovat jim význam těchto předmětů i v praktickém životě.
Mgr. Hana Halodová

„Už je tady autobus!“
…křičí děti z okna a těší se, až vymění místo ve své lavici za sedadlo ve speciálně upraveném autobusu.
V rámci projektu Propagace veřejné dopravy se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili přednášky,
zaměřené na několik aspektů cestování.
Jejím cílem bylo propojit otázky ekologie a veřejné hromadné dopravy. Žáci pochopili, že
také cestování veřejnou hromadnou dopravou vysokou měrou přispívá k udržení našeho životního prostředí. Mimo jiné byli poučeni o fungování integrovaného dopravního systému,
dopravních prostředků, jízdného, vyhledávání spojení a aplikace moderních technologií ve
veřejné dopravě.
Celá přednáška byla plná zajímavých informací a pečliví posluchači si na závěr vysoutěžili drobné odměny.
10
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žáci před přednáškovým autobusem

Mgr. Miroslava Poštulková

JOB SHADOWING – Brno
Ve dnech 14. – 15. února jsme navštívili Soukromou základní školu Labyrint v Brně.
Ve škole se vzdělává cca 200 žáků od 1. do 6. ročníku. Škola vznikla teprve nedávno, sídlí v prostorách bývalé polikliniky. Zajímavý je počet pedagogů, kteří se podílejí na výuce
v jednotlivých předmětech. Je běžné, že hodinu vedou dva i tři učitelé najednou, vzájemně

vzdělávací prostory školy

vzdělávací prostory školy
11

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

3 / 2022

se doplňují nebo pracují s menší skupinkou žáků. Žáci nejsou hodnoceni známkou, nýbrž
slovním hodnocením. Na rozdíl od státní školy mají ve třídě maximálně 16 žáků, od první
třídy 4 hodiny angličtiny, výuku odborných předmětů metodou Clil a informatiku. Za toto
nasazení velkého množství pedagogických pracovníků ovšem rodiče zaplatí měsíčně nemalé
školné. V průběhu pobytu jsme si vyměnili cenné zkušenosti s místními učiteli a toto obohacení nyní aktivně využíváme v našich hodinách.
Mgr. Miroslava Bartusková, Mgr. Jana Grzychová

Rozhovor s ředitelem ZŠ a MŠ
V lednu 2022 se uskutečnil rozhovor s ředitelem ZŠ a MŠ Ludgeřovice Mgr. Karlem
Moricem na téma – co se povedlo v roce 2021, plány na aktuální rok 2022 a další. Rozhovor
vedl Pavel Kramný.
Celý cca půlhodinový rozhovor můžete shlédnout na YouTube kanálu obce Ludgeřovice:
https://www.youtube.com/watch?v=Gr5GX48a604
Probraná témata:
– zhodnocení roku 2021 – nástavba, dílny, nafukovací hala
– plány do roku 2022
– přístavba tělocvičny
– střednědobé plány
12
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– nová školka v plánované přístavbě u kapličky
– zaměstnanci 2022
– poděkování a závěr

Pavel Kramný a Karel Moric při rozhovoru

P.K.

Akce dětí z církevní mateřské školy
Poznáváme zimu
Děti z CMŠ si letos zimu užily – sníh sice nevydržel dlouho, ale i tak se podařilo vyrazit
ven na sáňky a boby a pořádně si zařádit ve sněhu.

sáňkování a bobování dětí z CMŠ na svahu
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Bylo potřeba také odhrabat závěj sněhu před garáží. I tohoto úkolu se děti zhostily na
výbornou.

odhrnování závěje sněhu před garáží

Herečka Slezského divadla v Opavě mezi dětmi
Děti se v rámci akce Místní akční skupina Hlučínsko – známé osobnosti a lidé se zajímavou profesí čtou dětem – dozvěděly od herečky Slezského divadla v Opavě, paní Kamily
Srubkové, různé zajímavosti o zvířátkách.

Kamila Srubková čte dětem o zvířátkách
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Výlet
A když už sníh nebyl, zašly děti ke krmelci u myslivecké chaty Ostříž nakrmit zvířátka,
aby se i ona měla v zimě dobře.

děti jdou na výlet

Činnost dětí v herně CMŠ

děti staví sněhové vločky
15
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První měsíce nového roku
Zimní měsíce jsou pomalu za námi, shrneme si, co přinesly.
Hasičům z Ludgeřovic tentokrát začala nová sezona poměrně brzy. Již třetí den nového
roku nás povolala záchranná služba. Bylo nutné dopomoci s pacientem. Za leden jsme na
tento typ události vyjížděli dvakrát.
Občané rovněž měli možnost v centru odkládat své odložené vánoční stromečky. Toho
jsme využili a jedno nedělní odpoledne takový stromeček podpálili. Nutno říci, že po Vánocích už byl relativně dobře suchý. Nicméně rychlost hoření překvapila i nás samotné, do
jedné minuty bylo po stromečku. Vše jsme natočili občanům a publikovali na internetu.
Abychom si všichni uvědomili, co si vlastně taháme domů. Na zapálení nám stačila jedna
prskavka, zavěšená na větvi.
Tímto pokusem jsme na sebe nalákali červeného kohouta opravdově. Nejprve jsme vyjížděli hasit do sousední obce, kde hořel odpad na zahradě. Následně se objevily plameny
také v Ludgeřovicích. Nad ránem byl nahlášen požár popelnic, které využíváme na separaci
odpadů. Zde bych apeloval na občany. Sice se jednalo o historicky první případ požáru této
„domácí“ popelnice od zavedení tohoto systému v obci. Ovšem myslete na následky. Požár
může zničit přilehlé okrasné keře, fasádu domu, zapálit automobil, zničit plot. Proto pečlivě
zvažte, kam tyto popelnice umisťujete.
S napětím jsme také sledovali situaci ohledně povinného očkování dobrovolných hasičů. Od toho stát nakonec ustoupil. A vlastně pomalu zase začal rušit svá zásadní opatření.
Situace tak byla na přelomu roku a první zimní měsíce opravdu nepřehledná. Přesto jsme
k výjezdu začlenili tři nové členy. A opět se nám při plánovaném výcviku podařilo vyjet
rovnou ze zbrojnice. Tím, že je teď zbrojnice od staré varianty „obyvatelnější“, trávíme tam
více času, a tak tato „náhoda“ začíná být velmi častá…

zásah hasičů – transport pacienta

David Lange, hasiči Ludgeřovice
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Zimní skautské sliby
22. ledna v 9:30 hod. se skautky a skauti sešli na nádraží v Hlučíně. Jeli jsme vlakem do Opavy, pak autobusem do Jakartovic a pěšky
k prvnímu lomu. Během cesty jsme si zahráli dvě hry. Rozdělali
jsme oheň a uvařili čočkovou polévku. Potom nám Hanzelka pustila „podcasty“, ve kterých byly vyjmenovány příběhy na skautský
zákon. Potom rádcové odešli na svá vzdálená stanoviště, která jsme
měli najít podle GPS souřadnic. Tam měli připravené aktivity. Když
se začalo stmívat, zapli jsme čelovky a šli k druhému lomu. Cestou jsme prošli jednu
z mnoha štol, které se tady zachovaly. Pak jsme šli směr slibový lom, kam jsme dorazili
asi okolo šesté. My, skauti, jsme chystali oheň, zatímco skautky připravovaly slavnostní
punč. Kolem sedmé hodiny se nachystal slibový oheň, vlajka a bible a všichni si oblékli
kroje. Slib úspěšně složili Katka a Bažin. Potom jsme vše uklidili a oheň uhasili. Bobek
nás hnal na bus. Utíkali jsme ve tmě přes les a pole na autobus, který jsme nakonec
stihli. Na vlakovém nádraží v Opavě jsme si ještě zahráli bludiště, které Hanzelka
a Bobek vymýšleli cestou v autobuse. Nakonec jsme jeli v teple vlaku zpátky do Hlučína, kde si nás vyzvedli rodiče.

hra na buldoky
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Bažinův slib

západ slunce v Jakartovicích
18
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Oznámení Klubu důchodců Ludgeřovice
Výbor klubu důchodců Ludgeřovice oznamuje svým členům, že Výroční schůze
Klubu důchodců se uskuteční ve středu 23. března 2022 v 16:00 hod. v sále Obecního domu v Ludgeřovicích.
Věříme, že tato první jarní radostná zpráva o setkání členů nebude poslední
v tomto roce a budeme se setkávat a oznamovat Vám jen ty pozitivní informace
o konaných akcích našeho spolku. Přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se na Vás.
Za výbor Klubu důchodců Ludgeřovice:
Jiří Dudek, místopředseda

J1:Ø=1F?CD9
Internet v kanalizaci
Vážení občané, možná se k některým z médií dostala informace, že se nám podařilo
připojit první tři zákazníky optickým kabelem instalovaným v kanalizaci. Zakončili jsme
jednu etapu 6 let trvajícího vývoje.
Slavnostní připojení proběhlo v pátek 11. 2. 2022 v 11:02 hodin za přispění pana starosty
Daniela Havlíka a pana senátora Herberta Pavery. Chtěl bych oběma pánům poděkovat za
jejich podporu a rovněž děkuji vám všem, kteří nám nepřestali věřit. Obrovský dík patří
i celému vedení obce, které nám, i přes veškeré průtahy s vývojem, stále věří. Občas míváme
dotazy typu „Proč jen ulice U Kapličky?“ nebo „Co se stane, kdybychom poškodili kanalizaci nebo by se nám robot v kanalizaci zasekl?“. Máme jedinou odpověď – s obcí Ludgeřovice
byla uzavřena smlouva, jejíž součástí je jistina, která byla zaplacena před prvním vstupem
robotů do kanalizace. Obec zůstává 100 % krytá a současně nám umožňuje vyzkoušet naše
řešení v praxi. Pokud se během léta prokáže, že naše řešení je v pořádku, nastane druhá fáze,
kdy budeme smět instalovat i ve zbývající kanalizaci. Protože kanalizace byla vybudována
z veřejných ﬁnancí, budeme v druhé fázi povinni poskytovat takzvanou „velkoobchodní
nabídku“ – zpřístupnit ostatním operátorům naši síť – zjednodušeně řečeno „můžete mít
optiku a nemusíte mít internet od nás“.
Od informační schůzky se spousta věcí změnila. Dohodli jsme se proto s panem starostou, že uspořádáme veřejnou předváděcí akci. S předstihem budete informováni o jejím
termínu a místě.
V současné době víme, že naše technologie není pouhým snem, ale skutečně funguje.
První zákazníky jsme připojili pomocí prototypů robotů. Roboti určení do přípojek mají pomalé servomotorky a díky tomu instalace jedné spony trvá přibližně 20 minut. Nainstalovat
běžnou osmimetrovou přípojku trvá i s čištěním a přípravnými pracemi přibližně jeden den.
Obdobná situace nastává u robotů do hlavního řadu, ti jsou ovládáni ručně a jejich ovládání
je nejen zdlouhavé, ale vyžaduje i poměrně velké znalosti konstrukce robota. S těmito roboty
trvá instalace jednoho úseku (mezi dvěma kanály) přibližně týden a vyžaduje součinnost
19
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4 techniků a zkušeného operátora robota. Jak vidíte, práce s prototypy je velice zdlouhavá,
proto jsme se posunuli ve vývoji dále a aktuálně dolaďujeme roboty, kteří zvládnou instalaci
jednoho úseku, včetně přípojek za jeden den a k jejich obsluze postačí tři technici.
S obrovským předstihem bych chtěl požádat všechny občany Ludgeřovic, aby se na svých
pozemcích podívali, kde se nachází kanalizační šachtice a zamysleli se, kudy, nejjednodušeji, by se dala vést chránička od šachtice k domu. Mám pocit, že zažívám stejnou situaci
jako před asi 12 lety, kdy jsme začínali s wiﬁ. Lidé se na nás dívali jako „na blázny“, když
jsme u každého domu museli „nějak protáhnout kabel ze střechy do obýváku“ – a vidíte,
dnes tomu všichni rozumíme. Nyní přicházíme s tím, že je potřeba natáhnout chráničku
„z kanalizační šachtice na hranici pozemku do obýváku“. Opět nás, někteří z vás, máte „za
blázny“.

autor projektu při spuštění internetu v kanalizaci
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První výzva pro občany Ludgeřovic, kteří budou provádět jakékoliv zemní práce na svém
pozemku. Napište na e-mail podpora@za200.cz a my vám dovezeme chráničku. Prvních
30 m chráničky je pro každý dům zdarma, další pak stojí 10 Kč/m. Ze zkušeností z ulice
U Kapličky víme, že pro 99 % případů je 30 m chráničky dostačujících.
Ještě jednou chci všem poděkovat za podporu a trpělivost.
Michal Najman
za200.cz s.r.o.

Prajzské okénko Hedviky Jandové
Bunkry
Tajuplne betonove stavby, strašidelne pro děvuchy a vyzyvave nejvic pro synky z naši
dědiny. Kaj se hrabe rumunsky hrad s tyma všeckyma upirama. Partyja mně vyzvala na
obhlidku velkeko bunkru v Černym lese. Vzali jsme chleba s maslem, baterky do ruksaku
a šli. Doma jsem pravjela, že idu na vylet, ale neřekla, že do bunkru. To by mně nepustili
a tych hlupych řeči, kdo to měl posluchat. Po cestě jeden synek povjedal, co se mu kdysik
stalo. Měl ukrutny strach z přisneho taty, že ho zrube paskem, bo ve škole nespravedlivě
dostal trojku. Řeknul rodičum, že se nemusi nic učit a cyganil, až se kuřilo. Tuž od strachu
zdrhnul z domu. Chčel uchranit svoje poletka od jelit. Tulal se po dubinkach, byla mu zima
a venku už čma. Prvni, co ho napadlo bylo, že se skryje v bunkru u vojaku a tam paru dni
přežije a žaden ho nenajde. Doma už ho hledali. Matka plakala, tata třiskal paskem do
stolu a ohromně ryčel. Kaj tež tehdy telefony, městska policija ni bože zachranka. Naša oma
svorně nařikala a pravjela, že kdyby synka tak nevalili, nemusel učekač z domu. Rozuměla
děckam, byla už stara a zkušena. Zburcovani sušedi pomohli synka hledat, zrobili rojnicu
a šli s baterkama. V bunkru ho v noci našli. Synek cely schuleny, ubečeny, vystrašeny, enem
v uštrykovanym sveterku, zmrzly ani pši hovenko, vyjimečně nedostal ten raz po pysku a stal
se slavny po delši dobu.
My turisti jsme šli ku našemu bunkru, povjedali a smjali se každe hlupotě a cesta fajně
ubihala. Ten bunker byl velky a strašidelny. Sešli jsme o patro niž, hluboko nadul. Bylo tam
mokro a čma. Posvitili jsme na poval a tam byly jakesi velike chrobaky. Kamarad jedneho
chytnul do hrsti, no žaden chrobak, byl to netopyr. Taka myš se širokyma skřidlama. Prvni
raz jsem viděla to plache zviřatko zblizka. Stačilo mi to podivani, bo se myši bojim. Synčiska měli radost, že mě vylekali. Byla tam velka zima. Aby neměli doma strach, tuž jsme
šli nazpadek. Synek nam dal povjedal, jak na středni škole chodil na kobzolove brigady,
velerazy častějši, miž do školy. V tu dobu měl jeho tata doma v demižonu fajne ostružinove
vino. Stahnul mu tajně dva litry do octovych ﬂašek, dolal tam vodu a ulovek ukryl do svojeho
bunkru, kaj byl za děcka skovany. Řadky s kobzolama vedly akurat ku temu bunkru. Našla
se spřizněna duša, ktera pomahala na polu a pokažde s nim hupsnula popit ty zkapalněne
ostružiny. Věrny kamarad za všecke penize. Druhym děckam nepravjeli, bo sami měli malo.
Smjali se a bulali po polu, kobzole misto na vlečku, hazali po učitelce. Byla mlada, ještě nezkušena a fest se urazila. Hrozila jim dutka od ředitela, ale přisny tata to ve škole rozumně
vyžehlil, bo byl stary kantor a věděl, že ona učitelka tež ve škole nebyla milius. Přišti raz
dostal ku sobě takeho robotneho parťaka, ktery ztrhal kobzolovy rekord a oba dostali pochvalu. Taky je život. Tuž ty bunkry možu za všecko, pra.
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Jubilanti – únor 2022
Hildegarda Dihlová
Jindřich Rettek
Edita Kaprálková
Olga Klučková
Jan Rostek
Božena Tkacziková
Ludmila Nasadilová
Valter Vidura
Roman Jarosz

80 let
80 let
85 let
85 let
85 let
85 let
91 let
93 let
97 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Tříkrálová sbírka na Hlučínsku
přinesla radost i rekordní výtěžek
Po roční přestávce se letos vrátili do ulic Hlučínska Tři
králové. Koledovat vyrazilo přes tisíc dobrovolníků ve více
než 300 skupinkách. Do pokladniček dárci přispěli částkou více než 3 mil. Kč. Společně
s online koledou a bezhotovostními platbami dosáhl výtěžek sbírky na Hlučínsku rekordní
částky 3 094 322 Kč.
„Mám obrovskou radost, že po roční přestávce vynucené epidemií mohli koledníci vyrazit do ulic
našeho krásného regionu a předat radostnou zvěst, aby tak naplnili hlavní poslání sbírky. Vrátila se ta
nádherná atmosféra, kterou vytváří přes tisíc dobrovolníků, kteří obětují svůj čas a pohodlí pro ostatní. Moc jim za jejich pomoc děkuji,“ řekl ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol a dodal, že pokud to
protiepidemická opatření umožní, připraví Charita Hlučín pro všechny koledníky setkání v kině
v Bolaticích. Do sbírky jsou zapojeny i farnosti, městské a obecní úřady, prodejny či poskytovatelé služeb. Počet všech lidí, kteří tvoří sbírku na Hlučínsku, tak vysoce převyšuje tisícovku.
Po sečtení všech pokladniček se celkový výtěžek přehoupl přes 3 mil. Kč. Dalších necelých
70 tis. Kč poslali dárci přes online koledu či bezhotovostními platbami. Celkový výtěžek je tak
o 17 % vyšší než před epidemií v roce 2020 a výrazně vyšší než v loňském roce. „Moc děkujeme
všem dárcům za tak obrovskou podporu. Je to povzbuzení pro naše zdravotní sestry, pečovatelky a osobní asistentky, které se každý den starají o nemocné, handicapované a osamělé lidi, kteří žijí kolem nás.
Jsem moc rád, že si lidé jejich práce váží a podporují ji,“ uvedl Pavel Sobol.
Podle stanovených pravidel sbírky zůstane 65 % výtěžku, tedy přes 2 mil. Kč, na Hlučínsku.
Charita Hlučín plánuje z výtěžku mimo jiné pořídit nové vybavení do půjčovny kompenzačních
pomůcek, provést nutné opravy charitního domova sv. Mikuláše či podpořit charitní ošetřovatelskou službu. Pravidla sbírky umožňují využít výtěžek i v mimořádných situacích, což se ukázalo v roce 2021, kdy byly nakoupeny vysoušeče a dezinfekční prostředky. Ty pomohly zmírnit
následky povodní v Kravařích.
22

3 / 2022

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Základem sbírky je koledování v ulicích. Přispívat se ale letos dalo i do tzv. statických pokladniček umístěných v obchodech, lékárnách, kostelích či úřadech. Svůj dar mohli zájemci poslat
i prostřednictvím online koledy na webových stránkách sbírky nebo bezhotovostní platbou.
Zdroj: Charita Hlučín, 4. února 2022
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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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