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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
už alespoň v částečně rozvolněnější atmosféře se spolu setkáváme nad červnovým
Zpravodajem. Dokonce začínáme realizovat první kulturní a společenské akce, svou
aktivní činnost opět obnovují naše spolky a sdružení. Jsem skutečně velmi rád, že jsme
společně nouzový stav zvládli bez větších problémů a nezbývá, než věřit, že nepřijdou
další vlny, které by mohly na chod obce dopadnout drtivěji. Již nyní je totiž jasné, že
se sníží množství příjmů do rozpočtu obce a jen budeme čekat, o jaký objem financí
nakonec půjde.
Akcí, která určitě bude realizována, je nástavba odborných učeben základní školy.
Zakázku bude na základě výběrového řízení provádět společnost Beskydská stavební,
a.s. z Třince. Stavba by měla být zahájena ještě před začátkem letošních prázdnin a dokončena nejpozději do 23. 8. 2021. Věřím, že vše zvládneme a budeme tak moci naše
žáky přivítat 1. 9. 2021 v novém.
Značnou komplikací se stává rekonstrukce mostu na silnici I/56. Velká část zejména
osobních vozidel projíždí nyní Ludgeřovicemi a tvoří se zde občasné zácpy. Po dohodě
s Policií ČR i Městskou policií Hlučín jsou prováděny častější kontroly a měření rychlosti motorových vozidel v průtahu obce. Podobně je tomu i v Petřkovicích, které jsou
jako součást Ostravy monitorovány Policií v Ostravě. Jak jsem se mohl několikrát osobně přesvědčit, již několik řidičů mělo peněženku na místě o nějakou tu korunu lehčí,
další desítky pak mohou očekávat předvolání ke správnímu řízení, protože v současné
době by zastavování jedoucích vozidel mohlo dále komplikovat průjezdnost obcí, a tak
přichází ke slovu měření radary s následným předáním záznamu o přestupku příslušnému správnímu orgánu. Rekonstrukce mostu by měla být stavebně ukončena v polovině
října, omezení na ulici Lípová pak po dokončovacích pracích pod mostem pak částečně
potrvá do poloviny listopadu. Nezbývá, než vydržet…
Určitě potěšující zprávou je obnovení mobilních velkoobjemových sběrných svozů.
Zrušený svoz ze dne 18. 4. 2020 bude nahrazen v sobotu 27. 6. 2020, kdy budou kontejnery přistaveny nejprve v čase 8.00 – 11.00 hodin na parkovišti u Obecního úřadu
a následně v čase 12.00 – 15.00 hodin u rybníka č. 5. Vím, že se zrovna na náhradu
za zrušený svoz už ptalo poměrně hodně lidí, tak se můžete alespoň v dostatečném
předstihu připravit na úklid svých domácností. Další svozy by pak měly již proběhnout
v řádných termínech.
Závěrem chci poděkovat vám všem za dodržování pravidel při koronavirové pandemii. Naši obec naštěstí nákaza zasáhla jen minimálně a věřím, že je tomu tak z velké
části i díky zodpovědnosti občanů Ludgeřovic.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice
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KULTURA
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Kalendář akcí
10. 6. 2020
20. 6. 2020
4. 7. 2020

Zastupitelstvo obce (sál Obecního domu)
Farmářské trhy (louka u hřiště TJ)
Hurá prázdniny (areál Pony ranče)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Poděkování SRPDŠ

Naše škola se velmi intenzivně připravovala na znovuotevření škol od 25. května pro žáky
1. – 5. ročníku. Pro zajištění maximálních hygienických podmínek jsme díky daru SRPDŠ
vybavili další třídu novými jednolavicemi a židlemi. Díky této koncepci jsme schopni nejen
více individualizovat výuku, ale také dodržovat nutná hygienická opatření. Touto cestou
bych chtěl poděkovat SRPDŠ při naší škole za spolupráci a efektivní investici. O podmínkách znovuotevření škol a školek vás budeme brzy informovat.

ilustrační fotografie třídy
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SPOLKY
Obecní májka na Menšíkové louce

Stejně jako v minulých letech tu letošní májku postavili ludgeřovičtí hasiči. O kácení
májky na konci května Vás budu informovat v příštím čísle zpravodaje.

AV.

Hasičská zbrojnice: Začínáme být plně zařízení.
Plánovaná třetí část dotace zbrojnice běží v plném proudu.

Závěrečnou fázi rekonstrukce zbrojnice tvoří především chytré prvky. Všechny mají
za úkol zjednodušit a zrychlit výjezdovou činnost. Chceme poskytovat tuto dobrovolnou službu efektivněji a zároveň pro nás i bezpečněji. Mezi elementární prvky patří
například zabezpečovací systém. Ten nový už ale lze ovládat mobilem, umožní různým
lidem dát různá přístupová práva. Tak, aby se např. oddělili výjezdoví hasiči od civilistů, hostů a podobně. Součástí jsou nově také požární čidla, která by upozornila hasiče,
že jim hoří základna. Na stejném principu nám funguje i systém klíčů, aby se opravdu
dostal každý jen tam, kam má.
5
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Další novinkou je
počítač, meteostanice
a vůbec kancelář velitele
jako taková. Nově můžeme v kanceláři skladovat šanony, dokumentaci, kterou teď máme
doma. Na staré zbrojnici se to nedalo. Na nové
už máme veškeré dokumenty k vedení jednotky
pěkně pohromadě. Navíc jsme získali počítač
i multifunkční tiskárnu
pro kancelářskou činnost. Tu lze opět vykonat i přímo na zbrojnici.
Hlavně existují situace,
kdy je to potřeba udělat
ihned. Nově tak nemusíme rychle domů, nebo
nosit počítač přenosný.
Nový stroj je také spojen s profesionální meteostanicí. Opět tedy
víme aktuální situaci
(vítr, teplota, srážky)
umístění rotační sirény na hasičskou zbrojnici
v Ludgeřovicích, aniž
bychom tady jako členové neustále byli, aniž bychom o zhoršujícím se stavu nevěděli dopředu. Tuto službu bychom pak rádi předali všem občanům pomocí odkazu
na internetu. Tak, aby např. i oni mohli z práce zavolat domů, že mají uchytit prvky
na zahradě, nebo z ní něco schovat. Nebo naopak, aby neměli zbytečné obavy, jelikož se bouře obci vyhnula. Zkrátka vždy věděli aktuální stav.
Systém nové elektrocentrály. Budova je schopna fungovat, i pokud v Ludgeřovicích nebude proud. Všechny přístroje vám asi jmenovat nemusím. Jste sto pochopit,
že nám toho na elektřinu funguje opravdu dost. Takže v noci si i tak rozsvítíme
světla, dofoukáme vzduch do cisterny. Zplodiny z výfuku se nadále budou odvádět
nuceně mimo budovu. Otevřeme a zavřeme motorem vrata garáží. Nabijeme vysílačky, telefony, svítilny.
Posledním výrazným zařízením je provoz nového svolávacího zařízení. Jmenuje
se Fireport. Vyrozumívá nás o nutnosti výjezdu. Dělá to pomocí našich mobilních
6
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telefonů. Oproti starému systému má vyšší kapacity, volá všem najednou s minimální prodlevou. Má vlastní aplikaci, kde je možno nastavit a mít informace
o výjezdu daleko obsáhlejší. Víme konkrétní účast členů na vyhlášeném poplachu.
Máme obrazovku na zbrojnici s mapou jako cestu k zásahu. Vše se přenáší také na
tablety v našich výjezdových automobilech.
Také pozornému občanovi neunikne, že máme nové nájezdy a terénní úpravy
okolo zbrojnice. Zmizel starý septik, což pomohlo opět parkování. Nový chodník
vylepší pohyb civilistů okolo budovy. Hlavně při vyhlášeném poplachu bude situace přehlednější. Kde je cesta, kde chodník. Máme přislíben i nový hydrant, takže
cisternu jednoduše v noci po ohni naplníme přímo u budovy, kdy zároveň můžeme
v témž čase i připravovat auto zpět do akce (výměna hadic, dýchací techniky, očista kabiny apod.) a rychleji tak jít domů. Navíc je nadzemní, v zimě ho nemusíme
hledat v zemi pod sněhem.
A jak vlastně obyčejný hasič pozná, že se něco změnilo? No při vyhlášení poplachu, hlavně současně více jednotkám, dostane své vyrozumění rychleji. Bude mít
možnost většího parkování při příjezdu. Jedno tlačítko mu otevře vrata, rozsvítí,
odsaje zplodiny, aktivuje rozhlas a ukáže kam jet. Neobleče už studený oděv záchranáře, protože topíme. Nebude držet vrata při výjezdu z vrat a nebude nastupovat ve vozovce, jak doposud. Má dálkový ovladač a možnost nastoupit už v garáži.
A co tím získá běžný občan? Ten pak především daleko rychlejší výjezdový čas
a bezpečný příjezd posádky, která předtím neřešila nějaké nepředvídatelné komplikace při opouštění základny.
Stále také platí, že se budete moci přijít podívat na slavnostní otevření. Kvůli
situaci vám ale stále nemohu v době sepsání článku říct kdy. Původní akci jsme
zrušili.
David Lange, hasiči Ludgeřovice

Informace pro členy Klubu důchodců Ludgeřovice
Vážení,

tak nám ten „COVID“ pomaličku slábne (ale nezakřikněme to). Přesto ty dva
měsíce nečinnosti nám zavinily zrušení několika akcí našeho klubu. Co dál?
Dle plánu práce, se měla ve středu 3. června uskutečnit akce „Smažení vaječiny“ na rybníku v Markvartovicích. Tato se konat nebude! Termín byl přesunut na
středu 10. června 2020. Jak to nakonec dopadne, nevíme. Vše záleží na aktuální
zdravotní situaci a opatřeních vlády ČR. O této akci se budeme snažit Vás co nejdříve informovat prostřednictvím místního rozhlasu a telefonicky.
Zdravíme Vás a těšíme se na opětovná setkání.
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V lesní školce se nelení

Lesní klub Vrabčí hnízdo
byl z důvodu pandemie uzavřen stejně jako jiné školky
více než měsíc a půl. Během
té doby ale školkový Vrabčí
tým nezahálel. Dětem posílali jejich milí průvodci třikrát týdně videa s nápady na
tvoření, úkoly, tipy na cvičení a písničky. Školka se také
během té doby zazelenala
do krásy. Na zahradě vznikly vyvýšené záhony, které si
počkaly, až je děti osadí rajčaty, ředkvičkami a jahodami. V pěstebním vermikomhmatový chodníček pro bosé nožičky dětí
postéru Berdík se usídlily
nové žížaly a pomáhají tak tvořit vhodnou půdu pro růst rostlinek. Na zahradě teď děti
najdou také ježkoviště, dýňoviště, čichový záhon s bylinkami, dřevěný xylofon, suchou
kamennou řeku i hmatový chodníček pro bosé nožičky.
Pokud děti zrovna nejsou
v lese, většina z nich si hraje
v novém pískovišti s certifikovaným pískem, které jsme
mohli v lesní školce vybudovat pomocí dotace z rozpočtu Obce Ludgeřovice, určené
spolkům. Této pomoci si velmi
vážíme a děkujeme za ni.
Pískoviště a další herní
a didaktické prvky na zahradě ocení letos i děti na příměstských táborech, které
v lesní školce v létě pořádáme
hned čtyři. Už loni se příměstských táborů zúčastnilo
mnoho dětí z Ludgeřovic,
herní prvky na zahradě lesní školky
Hlučína, Ostravy a okolních
vesnic a všechny byly z pobytu a hraní v lese, na louce i v jurtě nadšené. Rodiče, kteří
by chtěli své dítě na tábor přihlásit, naleznou přihlášku na webu www.vrabcihnizdo.cz.
Vybírat mohou mezi hudebním, kutilským, divadelním a anglickým táborem.
Mgr. Tereza Sládečková
koordinátorka DLK Vrabčí hnízdo
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ZAJÍMAVOSTI
Charita Hlučín děkuje za podporu během epidemie

Modlitby, nabídky pomoci, ochranné prostředky, dary. Tím vším nás během
epidemie podporujete. Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše velké poděkování.
I díky této podpoře jsme mohli být během těžkého období nablízku lidem, kteří
jsou nemocní a osamocení, odkázáni na pomoc našich zdravotních sester, pečovatelek a osobních asistentek.
Od nástupu epidemie jsme dělali vše pro to, abychom naše služby nepřerušili.
Naštěstí se to podařilo. Kromě sociálně terapeutické dílny, kterou uzavřelo vládní
nařízení a ve které probíhalo šití roušek, byli charitní pracovníci denně s našimi
klienty. Ať už přímo v jejich domovech, tak v našem charitním domově pro seniory.
Těžko hledám slova, která by dokázala vyjádřit mou obrovskou vděčnost a poděkování našim charitním pracovníkům, a to napříč celou organizací. Neutekli
a zůstali v první linii. S vědomím toho, že i přes přísná preventivní opatření se
mohou nakazit a ohrozit tak sebe i své blízké. Denně prokazují obrovskou odvahu
a odhodlání. Nebojím se je označit slovem „hrdinové“. Pandemie nám znovu odhalila, jak jsou zdravotnické a sociální služby pro společnost důležité a že bychom
si měli vážit a náležitě odměnit lidi, kteří v této oblasti pracují.
Přijali jsme desítky opatření, abychom ochránili klienty i naše pracovníky před
nákazou. Jejich zavádění, ať už v domově pro seniory nebo v domácí péči bylo a je
velmi náročné. Technicky i finančně. Vzhledem k tomu, že našimi klienty jsou
zejména senioři, tedy nejohroženější skupina, přistupujeme ke všem opatřením
s maximální pečlivostí.
Velké poděkování patří obci Ludgeřovice, mimo jiné za pomoc s vytvořením
podmínek pro příp. karanténu domova pro seniory, a také Moravskoslezskému kraji za distribuci ochranných pomůcek.
Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín

Byla dokončena kronika obce Ludgeřovice za rok 2019

Rok 2019 byl mimořádně bohatý na události, kulturní, sportovní a společenské akce
v obci, zápis do kroniky je tak nejrozsáhlejší za celou dobu od roku 1945.
Kronika obce 2019
Kronika – hlavní část
Z chrámu sv. Mikuláše – Příloha 1
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Počet fotografií

197

340

73
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Z Obecního domu – Příloha 2

200

371

Z akcí na Vrablovci – Příloha 3

36

63

Z akcí na hřišti TJ – Příloha 4

77

141

Pohledy na obec – Příloha 5

42

83

625

1132

Celkem

Kronika 2019 je již publikována na www.ludgerovice.cz v sekci Kronika
Zde je stručný úvod kroniky:
Rok 2019
Byl to pro obec Ludgeřovice především rok budovatelský. V areálu mateřské školy
v ulici Hlučínská byl postaven nový moderní pavilon pro jednu třídu a dosavadní budova se dvěma třídami prošla generální opravou a rekonstrukcí. Byla provedena zásadní
rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice. Na hřbitově bylo postaveno nové moderní
sociální zařízení v úpravě i pro vozíčkáře a bývalá márnice byla upravena na pracoviště
a sklad hrobníka. V součinnosti obce a farnosti byly provedeny rozsáhlé náročné opravy
části venkovní strany zdiva budovy kostela. Na hřišti TJ bylo vybudováno další fotbalové hřiště s travnatým povrchem, automatickým systémem zalévání plochy a moderním
osvětlením. Připravována byla dostavba dalšího patra s novými třídami na budově základní školy, stavba splaškové kanalizace na Vrablovci a pokračovaly přípravy stavby
kruhového objezdu na křižovatce ulic Hlučínská a Markvartovická. Byla dokončena výsadba lípové aleje na Farské cestě až k rohu lesa.
Ludgeřovičtí hasiči slavili 115. výročí trvání jejich spolku. K té příležitosti si s pomocí dotací pořídili nový krásný prapor.
Obec nepostihly žádné přírodní katastrofy. Byl to však extrémně suchý rok, zejména
úroda ovoce byla nejslabší, jakou vůbec pamatuji.
V naší obci je v současné době 6 mateřských škol. V rámci Základní a mateřské školy
jsou to Sovičky v ulici Hlučínská, Vrabčáci na Vrablovci a Ledňáčci v bývalé Dolní škole.
Dále církevní mateřská škola v ulici Nádražní a dvě soukromé mateřské školy Liščata
v ulici Hlučínská a Lesní školka na Vrablovci. Stále to však není dost. V obci rychle přibývá obyvatel a samozřejmě i dětí. Bude asi nutné připravovat postavení další školky.
Je evidentní, že kronika za rok 2020 bude rozsahem asi poloviční. Důvod je jasný – pandemie Covid-19 si vynutila v republice nouzový stav se zrušením prakticky
všech kulturních, společenských a sportovních akcí v době od 11. března asi do
poloviny roku. Společenský život obci se na tu dobu prakticky zastavil.

AV.
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O další příjemné vycházkové trase v Ludgeřovicích

V minulém čísle Ludgeřovického zpravodaje jsem zval na vycházku po obecní polní cestě
se dvěma kapličkami a Boží mukou. Tentokrát to je na trasu po Farské cestě s pokračováním
po obecní polní cestě z Vrablovce k místu už neexistující staré cihelny na hranici s katastrem
Hlučína. Po Farské cestě dojdete z Ludgeřovic na Vrablovec, tam k místnímu hostinci a odtud pokračujete rovně asi 300 m po „Pavlíkové“ polní cestě k místu, kde cestu kříží elektrické vedení vysokého napětí. Tam odbočuje vlevo k Hlučínu už zmíněná travnatá polní cesta
k místu staré cihelny až k prvním domkům v Hlučíně.
Celá trasa je něco přes 2 km dlouhá a je velmi příjemná. Farská cesta se sochou sv. Františka na začátku je po celé délce oboustranně osázená nedávno provedenou výsadbou stromořadí, ve velké většině líp, následuje úsek farským lesem kolem myslivecké chaty Ostříž
až k silnici přes Vrablovec, odbočíte po chodníku dvakrát doprava až k hostinci, pokračujete
rovně asi 200 m až k místu křížení vysokého napětí, kde odbočíte vlevo ke „staré cihelně“
po polní cestě s také nedávno vysázenou alejí keřů a stromů. Je to trasa pohodlná bez výrazného stoupání s pěknými výhledy do krajiny, a pokud se vydáte na cestu později odpoledne,
i s možností občerstvit se ve vrablovecké hospodě. Nechcete-li se na konci zpět vracet po
stejné cestě, je možné jednoduše přejít přes starou hlučínskou silnici a tam cca 700 m po
místní komunikaci mezi domky před současnou cihelnou dojít na autobusovou zastávku Za
chodníky na nové hlučínské silnici.
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Projekt MAP II dává dětem možnost nahlédnout
pod pokličku řady činností i profesí

Vyzkoušet si, jaké je to být (malým) badatelem, profesionálním řemeslníkem, bezpečnostním
inženýrem, zdravotníkem nebo třeba výrobcem jogurtu? Muzeum ve školách a školkách, exkurze
po zajímavých lokalitách na Hlučínsku či do firem v celém kraji? To všechno a mnohem více si děti
anebo žáci ze základních a mateřských škol na Hlučínsku mají možnost vyzkoušet a zažít díky
projektům Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II a Místní akční plán vzdělávání
pro Hlučínsko západ II (zkráceně MAP II).
V rámci MAP II se realizuje několik desítek aktivit (projektů) převážně pro děti a žáky
či učitele, ale také rodiče. Nejzajímavější z nich bychom Vám tímto rádi přiblížili. V těchto
dnech se více než kdy jindy ukazuje, jak je důležité dbát na zdraví a zdravý životní styl. Toho
jsme si v MAP II vědomi, a proto jsme na podzim minulého roku postupně spustili několik
spřízněných aktivit pro mateřské školy. Ve spolupráci s Českým červeným křížem Opava
pořádáme vzdělávací program Méďa zdravotník na hřišti, kde si děti interaktivní a hravou
formou osvojí zásady první pomoci a nacvičí si způsoby ošetření, a to i včetně masáže srdce
na figuríně. Během podzimních a zimních měsíců navštívila s programem Pes přítel člověka
každou školku paní Šárka Blokeschová spolu se svými fenkami, které mají složeny canisterapeutické zkoušky.
A postupně také do každé mateřinky zavítají zoubkové víly – dentální hygienistky z kliniky TREEDK v Opavě, které budou děti ve skupinkách a individuálně instruovat, jak si
správně očistit zoubky. Každé dítě si z edukačního programu Povídání se zoubkovými vílami aneb Čistý zoubek, zdravý zoubek odnese kartáček, malý balíček dentálních pomůcek
a leták pro rodiče. Na zdravý životní styl dětí se pak zaměří lektoři a studenti ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice (pro Hlučínsko-východ) a z Gastrocentra při Slezské univerzitě v Opavě (pro Hlučínsko-západ). Děti dostanou – jako v potravinářské výrobě – ochranné čepice a vyzkouší si přímo samy kompletní proces výroby
jogurtu, včetně měření jeho teploty. Další den jim paní učitelky do jogurtu přidají marmeládu, kterou od lektorek obdrží, a zdravý, vlastnoručně vyrobený jogurt mohou sníst.
Děti si rovněž mohly a mohou vyzkoušet řadu pokusů díky aktivitě zaměřené na rozvoj
kompetencí v polytechnickém vzdělávání s názvem Malý badatel. Jednu z dílčích aktivit
– Malý badatel aneb Začínající chemici – pořádáme ve spolupráci se zástupci a studenty
z Katedry chemie Ostravské univerzity. Všem malým účastníkům je zapůjčeno bílé triko
s potiskem Malý badatel, každé dítě navíc obdrží ilustrovanou brožurku s dalšími jednoduchými pokusy na doma. V rámci Malého badatele mohly děti absolvovat také zábavněvzdělávací program Prima pokusy, kde si zkusily vyrobit například i barevnou chrlící sopku.
Od nového školního roku chystáme v každé mateřince polytechnické odpoledne rovněž pro
rodiče s dětmi. Děti ve školkách a žáci prvních stupňů ZŠ dále zažili interaktivní a vizuálně
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atraktivní Science show aneb zábavné divadlo fyziky a chemie, díky němuž mohli mladí
diváci snadněji pochopit podstatu a příčiny řady překvapivých fyzikálních jevů.
A s polytechnickými činnostmi nekončíme. Ve spolupráci s lektory z Vysoké školy báňské
– Technické univerzity Ostrava chystáme pro žáky základních škol v dalším školním roce
praktické ukázky vybraných experimentů, měřicích úloh a přístrojů používaných v bezpečnostním inženýrství. Prostřednictvím jednoduchých pokusů budou lektoři zábavnou formou demonstrovat fyzikálně-chemické principy jevů jako hoření, hašení, výbuch či chování
(ne)hořlavých plynů, interakce světelného záření s látkou a další. Také žáci základních škol
si budou moci díky pestré nabídce Prima pokusů rozšířit své obzory na poli chemie, fyziky,
matematiky či přírodopisu. Kromě jiného se mohou dozvědět i to, jak vyrobit fakírské lůžko
či nenewtonovskou kapalinu nebo si dokonce zahrát na detektivy!
Velký úspěch mezi žáky (ale i pedagogy) sklidily Řemeslné dílny pořádané v kulturních
a obecních domech či školních tělocvičnách. Žáci nižšího stupně si na několika stanovištích
vyzkoušeli řemeslné činnosti zaměřené na bezpečnost práce a požární ochranu, pokrývačství (pokládka krytiny a zkouška vodou), kominictví (čištění komínu a seznámení se s měřicí a inspekční technikou), životní prostředí a spalování paliv a také práci s rozličným ručním
nářadím (AKU nářadí, řezivo, plátky, vrtáky) i šroubování metrických matic. Lektorování
se ujali přímo místní řemeslníci. Autorem nápadu je pan Jiří Bolacký ze Služovic, profesí
kominík.
Také díky zapojení místní komunity, především díky stolaři panu Brunovi Fabiánovi
z Oldřišova, obdržely na přelomu roku všechny mateřské školy zapojené v projektu MAP
II dětský pracovní ponk včetně svěráků a boxu s nářadím. Ponky do školek jsou prvním
krokem a dílčí aktivitou (mikro)projektu s názvem Malí bajslíři zaměřeného na rozvoj technického myšlení, kreativity a fantazie. Do každé školky budou průběžně dojíždět lektoři,
kteří s dětmi v rámci dílniček – a s využitím ponků – budou vyrábět několik vlastnoručních
výrobků. Součástí aktivity jsou taktéž řemeslné workshopy pro paní učitelky.
A protože jsme na „Prajzské“, nezapomínáme ani na téma regionální identity. Koncem
loňského léta byl vyhotoven Vlastivědný kufřík, který obdržela každá základní škola na
Hlučínsku a jehož ústředním motivem jsou prameny. Účelem je představit žákům spektrum
různorodých pramenů, resp. autentických substitutů z Hlučínska a jejich prostřednictvím
zpřítomnit minulost interaktivní formou. Pramenů, a souvisejících tematických okruhů, je
přesně 20. Učitelé a žáci v kufříku naleznou třeba 3D model Landecké venuše, historické
délkové míry, soubor odlitků pečetí, středověký pergamen, úryvky ze starých slabikářů, výtisky starých místních novin, jízdní řády, karikatury, propagandistické tiskoviny k volbám,
soubory historických fotografií, fragmenty potravinových lístků, dopisy či úmrtní oznámení
padlých ve válce, agitační plakáty z 50. let a další. Součástí je také metodika a pracovní listy. Kufřík je primárně určený pro výuku na vyšším stupni, v rámci některých témat jej ale
využijí i na stupni nižším.
Druhý typ kufříku – tentokrát putovní (zápůjční) s názvem Malý mulař – je určen pro
předškolní děti a žáky nižšího stupně. Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí zajímavých předmětů (cihla, náčiní zedníka, skládací model kaple, skleněná vitráž), fotografií
a pracovních listů se děti – za účasti lektorky z Muzea Hlučínska – seznámí s postupem
výroby pálené cihly, s povoláním zedníka (mulaře), s různými typy staveb a jejich funkcí.
Sestaví si dřevěný model strahovické kaple a poznají tak tuto stavbu podrobněji.
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Až do konce realizace MAP II, tj. do června 2021, bude autorský tým pod vedením
Radima Lokoče a Jiřího Nemináře. pracovat na největším projektu – Vlastivědě Hlučínska.
Ten zahrnuje tvorbu učebnic a pracovních listů pro nižší i vyšší stupeň ZŠ, exkurze žáků
do vybraných lokalit Hlučínska a vznik webového portálu. Web bude nasycen řadou didaktických pomůcek a historických pramenů, jako jsou mapy, fotografie, audio a audiovizuální
záznamy, kvízy, hry, animace (např. postup válečné fronty, rozrůstání železnic či stavba
vesnic), metodiky a další. V rámci tohoto rozsáhlého projektu o Hlučínsku bude zveřejněno
i množství doposud neznámých a nepublikovaných dokumentů. Průvodkyní na webu, ale
také přímo v některých animacích či kvízech bude typická „prajzská četka“ Truda.
Na podzim letošního roku pak budou mít místní učitelé možnost prohloubit své jazykové
dovednosti v kurzech prajzštiny, které povede známá regionální spisovatelka, paní Eva Tvrdá.
Projekty MAP II navazují na předchozí dvouleté MAP I – tyto projekty realizuje v našem regionu Místní akční skupina Hlučínsko a jsou financované z prostředků Evropské unie. Informace o projektu a kompletní přehled (katalog) všech aktivit
naleznete na www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ či na
Facebookovém profilu Místní akční skupina Hlučínsko z.s. – Mapy II. Jste-li pravidelným divákem TV Hlučínsko, pak Vám jistě neunikly reportáže z našich akcí. Přestože
nám současná doba nepřeje, těšíme se, až budeme moci od nového školního roku opět
spustit všechny naplánované akce a aktivity!

děti MŠ Sovičky Ludgeřovice s tělesně postiženým lektorem
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žáci 2. a 3.C ZŠ Ludgeřovice s lektory

Kouzlo starých plováren

Za tým MAP II Hana Paverová

K létu neodmyslitelně patří sluníčko, opalování, koupání a vůbec všelijaké vodní dovádění.
Bylo tomu tak odnepaměti. Fenomén plováren se ovšem zrodil až v 19. století nejprve na březích řek, později v podobě záměrně budovaných vodních ploch. Protože to byla doba velmi
upjatá a sešněrovaná, nebylo myslitelné, aby se směly koupat i ženy. Když se atmosféra poněkud uvolnila a na trhu se objevily první plavky, připomínaly spíše skafandr. Neuběhlo ani sto
let a módu plavek ovládly bikiny. Pokud se chcete dozvědět víc, neměli byste si nechat ujít letní
výstavu v Muzeu Hlučínska. Vydáte se do časů, kdy na zdech visely portréty fousatých císařů
a opustíte ji v době, kdy se chodilo do prvomájových průvodů a plán se plnil na 120 procent. Na
hlučínském zámku zkrátka zažijete kouzlo starých plováren. Inspiraci, jak se stát královnou či
králem plovárny můžete v Muzeu Hlučínska načerpávat do 15. září 2020.
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INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – březen 2020
Alfons Návrat
Erich Havlík
Renald Vjačka
Dieter Mludek

91 let
85 let
80 let
80 let

Jubilanti – duben 2020
Joachym Bartusek
Irma Žitníková
Alfréd Wallný

85 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Ulice Lípová je neprůjezdná a neprůchodná

Důvodem je neodkladná komplexní rekonstrukce stávajícího mostu nad touto ulicí přes
silnici č. 56, který je v havarijním stavu. Oprava začala v posledním dubnovém týdnu a potrvá až do listopadu letošního roku.
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Uzavírka ulice Lípová znamená pro každého, kdo potřebuje projít nebo projet na ulici
Hlučínskou (např. na hřiště TJ, do kostela, na obecní úřad, do Hlučína) nebo obráceně
z ulice Hlučínská do ulice Lípová, prodloužení cesty nejméně o 1 km a to, když použije
ulici Nad Tratí, jinak se prodloužení cesty zvýší asi na 2 km. Je to nepříjemná situace
zejména pro seniory se zdravotními problémy a pro děti, které chodí do základní školy
v ulici Markvartovická. Nezbývá, než vydržet.

AV.
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Svoz velkoobjemových
a nebezpečných odpadů
Sobota 27. 06. 2020

Parkoviště u Obecního úřadu Ludgeřovice
Prostranství u rybníka č. 5 (pod Finskými domky)

8:00 hod. – 11:00 hod.
12:00 hod. – 15:00 hod.

Oznámení majitelům psů

Obec Ludgeřovice oznamuje, že v tomto roce nebude z hygienických důvodů
organizovat plošné očkování psů.
Mgr. Daniel Havlík, starosta obce

Jarní aktivity technických služeb

S příchodem jara nastává v technických službách období, kdy začínají v „plném proudu“ jarní zahradnické práce. Současně s nimi se zabýváme ještě opravami a údržbou chodníků a komunikací po
zimě.
V rámci zkvalitnění údržby na hřišti TJ a místním hřbitově byly zakoupeny pro tyto účely dvě
technické buňky. Na hřišti budou sloužit na uložení materiálu, hnojiva a nářadí, protože stávající zdě-

technická buňka na hřbitově

tříkolka pro běžnou údržbu v obci
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ná garáž již není dostatečně velká s ohledem na garážování vřetenové sekačky, sekačky na sběr trávy,
kompresoru a jiných drobných strojů na údržbu areálu TJ.
Na místním hřbitově slouží buňka, která je umístěna v dolní části hřbitova pro uložení nářadí,
koleček a různého materiálu pro potřeby hrobníka na výkop hrobu. Tím je na celém hřbitově udržován
pořádek a tento materiál se nikde nebude povalovat. Buňka byla navíc pořízena také z důvodů postavení sociálních místností na hřbitově, čímž prostor, kde si hrobník ukládal tento materiál, byl zrušen.
Jako další prostředek pro splnění úkolů dané obcí jsme si pořídili tzv. „tříkolku“. Je to malé, nákladní
a dopravní vozidlo určené pro běžnou údržbu v naší obci. Pohonem je šest malých baterií, kdy vozidlo
může na jedno nabití dojet až 80 km. Má i sklápěcí korbu, což nám usnadňuje manipulaci s materiálem. Na tomto vozítku dopravujeme například v této nelehké „kovi“ době nádoby s dezinfekcí pro
autobusové zastávky, nebo barely s vodou na zavlažování zeleně a flóry v naší obci.
Josef Balgar, TS Ludgeřovice

Nechejte si rychle a pohodlně napustit bazén!
Vyhnete se sousedským sporům
(Tisková zpráva SmVaK Ostrava z 29. 4. 2020)

Více než 300 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou společnosti
SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným problémům ve vodovodní síti i sousedským sporům.
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 Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se negativně
okolních odběratelů. Zájem o tuto službu každoročně výrazně stoupá – loni se téměř zdvojnásobil.
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.
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.
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK Ostrava rozhodly
nabízet službu i v letošním roce poznamenaném v naší zemi od března epidemií nového typu koronaviru. Služba bude poskytnuta při přísném dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel,
aby bylo zdravotní riziko minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních ochranných pomůcek v podobě rukavic, roušek a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby.
Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénů na počet obyvatel. Teplejší
počasí v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů o několik týdnů
dříve, než to bylo obvyklé v minulosti. Proto jich u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se
zástavbou stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský region.
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.
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Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří
mohou 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 nebudou omezovat své
sousedy, a předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů
napustili více než tři sta deset bazénů, přičemž počet zájemců o tuto službu každoročně roste,“ vysvětluje
Koníř.
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, kteří si nechali loni napustit 100 bazénů,
naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku s 36 napuštěnými bazény. Majitelé
bazénu na Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně nechali navézt vodu do téměř 90 bazénů.
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.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu
poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena do
vzdálenosti deseti kilometrů 1 165 Kč bez DPH.
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.
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

Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU
Každý z nás vytřídil v roce 2019 do barevných popelnic přes
51 kilogramů odpadu.

Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni právem. Meziročně dosáhli dalšího
zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z nás
v průměru 51,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o více než
2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí téměř
¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, dále pak
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15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových kartonů. A stále více
třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018.
„Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za několik let splnit nové ambiciózní cíle vyplývající z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude znamenat třídit veškerý odpad, který lze
recyklovat nebo jinak využít a na skládku ukládat jen minimum směsného odpadu, nejvýše však 10 %. A obce
i jejich občané se na to již začínají intenzivně připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel,
generální ředitel společnosti EKO-KOM, a.s.
Právě Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou významnou složkou tříděného komunálního
odpadu. Do systému bylo na konci roku 2019 zapojeno 21 197 firem a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci
s nimi je třídění odpadů v České republice dostupné pro 99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co nejdostupnější a snadné, systém neustále spolupracuje s obcemi na dalším zahušťování sběrné sítě na třídění.
Češi tak mohou třídit své odpady prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů a menších nádob na
ulicích i přímo u rodinných domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 118 obyvatel, což je
v evropské konkurenci velmi dobrý výsledek.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující.
Nyní to k nim máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 133 kroků,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus. Zároveň ale dodává, že dle nejnovějších statistik
stále ještě 24 % obyvatel udává, že má kontejnery dál než 130 metrů a jsou tedy lokality, kde je co
zlepšovat.
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo následně vytříděno, dotříděno na třídících linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci a dalšímu
využití.
RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2019

Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí
na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití – pro výrobu nových produktů nebo
jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém snižuje zátěž životního
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prostředí – každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2
přírody, šetříme stromy, přírodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění
a recyklaci obalových odpadů jsme tak loni uspořili téměř 6 milionů MWh energie.
Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM

SPORT
Místo cvičení turistika

Náhodné setkání cvičenek z Vrablovce a Ludgeřovic. Cvičení ve vnitřních prostorách
vyměnily za turistiku.

společné foto cvičenek

Mažoretky Ballerisimo

MK Ballerisimo Hlučín je sportovní klub, který se v Hlučíně věnuje již 5 let mažoretkovému
sportu. Děvčata od 4 let zde trénují nejen práci s hůlkou a třásněmi, ale také gymnastiku, baletní
průpravu a tanec. To vše totiž potřebují, aby uspěly v moderním mažoretkovém sportu. Ten
je v dnešní době již zcela jiný, než ho známe z dřívějška. Dechovou hudbu vystřídala moderní
hudba, uniformované kroje nahradily moderní kostýmy plné třpytu a lesku. Mažoretky MK Ballerisimo Hlučín právě přijímají všechna děvčata, která by chtěla patřit do rodiny Ballerisima. Pokud hledáte pro svou dcerku moderní dívčí sport, skvělou partu kamarádek, zkušené trenérky
a rodinnou atmosféru klubu, je pro vás MK Ballerisimo Hlučín tou správnou volbou. Ballerisimo
přijímá všechna děvčata od 4 do 15 let, které rády tancují a nevydrží dlouho sedět! Náborové
tréninky se konají celý květen, červen, červenec a srpen – každé úterý od 16:00-17:30 v tělocvičně
ZŠ dr. M. Tyrše v Hlučíně. Kapacita míst v klubu je omezená, s přihlášením tedy neváhejte. Více
informací získáte na webu klubu: www.ballerisimo.cz. Těšíme se na vás!

Karin Wronová
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Obecní úřad Ludgeřovice
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz

tel.: 595 052 578
ID datové schránky: n9bb3cx

Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 8:00 – 12:00
Pokladna:
Pondělí a středa: 8:00 – 12:00

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

12:30 – 17:00
12:30 – 16:30
553 876 010

Tajemník:			
tajemnik@ludgerovice.cz
Sekretariát starosty a tajemníka: sekretariat@ludgerovice.cz

553 876 022
553 876 011

Stavební úřad – vedoucí:
stavebni@ludgerovice.cz
– referenti:		

553 876 015
553 876 016

Matrika:			
Ohlašovna:			

matrika@ludgerovice.cz
ohlasovna@ludgerovice.cz

553 876 012
553 876 013

Finanční úsek – vedoucí:
Pokladna:			
Hřbitovnictví:		

vfu@ludgerovice.cz
pokladna@ludgerovice.cz
financni@ludgerovice.cz

553 876 019
553 876 020
553 876 021

Životní prostředí – vedoucí:
		 – referent:
			

olsak@ludgerovice.cz
matouskova@ludgerovice.cz
vincourkova@ludgerovice.cz

553 876 024

Knihovna:			

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

Půjčovní doba:
Pondělí:
8:00 – 12:00
Středa:
8:00 – 12:00

12:30 – 17:00
12:30 – 17:00

Technické služby Ludgeřovice
		
– jednatel: balgar@tsludgerovice.cz
				
		
– ekonom: mikulasova@tsludgerovice.cz
				

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