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Jasné počasí o Velikonocích - nastane léto o letnicích.
poslední zastavení křížové cesty nad Ostřížem
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Vážení spoluobčané,
dvě patrně nejčastěji používaná slova v poslední době jsou válka a Ukrajina. Události
na Ukrajině zcela odsunuly do pozadí koronavirus a dotkly se nás všech. V podstatě
ihned jsme začali řešit možnou pomoc lidem, postiženým válkou, mnoho z vás začalo
nabízet potraviny, léky, oblečení, ubytování i finance. Obec Ludgeřovice vyčlenila po
dohodě s našimi hasiči 10 míst pro ubytování uprchlíků v naší zrekonstruované hasičské zbrojnici a nyní ještě přidala 4 místa ve služebním bytě v areálu základní školy.
4 volná místa na faře pro Charitu nabídl také náš pan farář. Hned v prvním týdnu se
u nás objevily první dvě maminky ze Záporoží se dvěma devítiletými syny, v podstatě
zcela bez prostředků a jakéhokoli vybavení. Podobně přijely dvě maminky se třemi
dětmi z Charkova o týden později. Ke dni 20. 3. 2022 tedy máme v Ludgeřovicích
celkem 9 ukrajinských maminek a dětí (4 + 5). Děti začaly okamžitě navštěvovat naši
základní školu, 2 maminky již získaly zaměstnání u společnosti HP-Trend, s.r.o., další
dvě nabídly okamžitě svou pomoc a snaží se také najít práci.
Jsem skutečně hrdý na všechny, kteří se zapojili do pomoci těmto lidem, kteří museli utéci
před válkou ve své rodné zemi. A je to skutečně drtivá většina spoluobčanů i ﬁrem. Nikdo
válku a útrapy s ní spojené nechce zažít, buďme šťastní, že nezasahuje přímo naši zemi. Ano,
s radostí pomůžeme lidem, kteří teď našli přechodný domov u nás. Věřte, že si toho maminky i děti neskutečně cení a přestože o Ludgeřovicích dříve nevěděli vůbec nic, nyní již vědí,
že jsou tady skvělí lidé ochotní pomoci bližním. Moc vám všem děkuji!!!
Bohužel se zde našlo i pár jedinců, kteří okamžitě spustili kritiku, že našim lidem v nouzi
nepomůže nikdo, dokonce jsem zaslechl nesmysly, že jsou tu jako na výletě a my jim vše
hradíme z obecních peněz. Aby bylo jasno, většinu potřebných věcí a vybavení pro uprchlíky nám darovali spoluobčané, školní potřeby zajistila naše škola, jen některé věci jsme pak
dokoupili. S naší samoobsluhou jsme se dohodli, že si zde mohou uprchlíci odebrat základní
potraviny, které obec zaplatí, protože o hladu je určitě nenecháme a ve zbrojnici je kuchyňka, kde si lze uvařit. Určitě se nejedná o alkohol nebo cigarety, jak už jsem také zaslechl. Je
smutné řešit podobné bláboly pár jedinců, kteří umí pouze kritizovat, ale pomoci se od nich
nedočkáme.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

J1CDE@9D5<CDF??235
Výtah z Usnesení ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Ludgeřovice
(dále ZO), konaného dne 9. 3. 2022 v sále Obecního domu v Ludgeřovicích
R5 ZO schválilo program 17. zasedání, který předložil starosta obce, a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.
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R5 ZO schválilo zapisovatelkami průběhu zasedání ZO p. Lenku Jurečkovou, p. Danielu Martinkovou. Sčítáním hlasů pověřilo p. Jaroslavu Tesařovou. Ověřovateli
zápisu ze 17. zasedání ZO schválilo p. Lydii Hořínovou a Mgr. et Mgr. Zdeňka
Uhra.
R5 ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 16, konaného dne
8. 12. 2021.
R5 ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce
č. 16.
R5 ZO vzalo na vědomí informace ekonomky obce o rozpočtových opatřeních
č. 14/2021 a 1/2022, schválených v souladu se zmocněním, uděleným radě obce
zastupitelstvem obce na 17. zasedání ZO dne 11. 10. 2017.
R5 ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč obecně prospěšné společnosti Mobilní Hospic Ondrášek, se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30
Ostrava, na celoroční poskytování mobilní hospicové péče pro dospělé i děti a jejich
rodiny, ambulanci paliativní medicíny a dětský hospicový stacionář v roce 2022. ZO
zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Mobilní Hospic Ondrášek ve znění, předloženém
k projednání.
R5 ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 570.000 Kč Charitě
Hlučín, se sídlem U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín, na provoz Charitního domova sv.
Mikuláše v roce 2022. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace Charitě Hlučín ve znění, předloženém k projednání.
R5 ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 170.000 Kč Charitě
Hlučín, se sídlem U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín, na registrované terénní služby,
Charitní pečovatelské služby a Osobní asistenci v r. 2022. ZO zmocnilo starostu
obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Charitě Hlučín ve
znění, předloženém k projednání.
R5 ZO schválilo poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 90.000 Kč zapsanému
spolku Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice, se sídlem Na Mokřinách 1491/7,
747 14 Ludgeřovice, na vybavení a rekonstrukci sociálního zařízení (koupelna
a WC) v prostorách skautské klubovny v roce 2022. ZO zmocnilo starostu obce
k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace zapsanému spolku Junák
– český skaut, středisko Ludgeřovice ve znění, předloženém k projednání.
R5 ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč Římskokatolické farnosti Ludgeřovice, se sídlem Ludgeřovice, Markvartovická 80/58, na
částečné krytí nákladů na opravy a provoz kostela sv. Mikuláše v Ludgeřovicích
v roce 2022. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Ludgeřovice ve znění, předloženém
k projednání.
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R5 ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 85.000 Kč Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Ludgeřovice se sídlem
Požární 560/1, 747 14 Ludgeřovice na podporu plánu činnosti organizace v roce
2022. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů
Ludgeřovice ve znění, předloženém k projednání.
R5 ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč zapsanému spolku Spolu Venku se sídlem Hraniční 575/3, 747 14 Ludgeřovice na činnosti
jako hlavní náplně žadatele a na jednorázové sportovní, kulturní, sociální nebo jiné
aktivity v roce 2022. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace zapsanému spolku Spolu Venku ve znění, předloženém
k projednání.
R5 ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč Tělovýchovné jednotě Ludgeřovice, se sídlem U Hřiště 1489/4, 747 14 Ludgeřovice na
podporu plánu činnosti organizace v roce 2022 dle předložené žádosti přijaté dne
15. 12. 2021. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě Ludgeřovice ve znění, předloženém
k projednání.
R5 ZO schválilo poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60.000 Kč Českému zahrádkářskému svazu – Základní organizace Ludgeřovice se sídlem U Statku 1490/4a,
747 14 Ludgeřovice na částečné pokrytí nákladů na realizaci rekonstrukce sociálního zařízení objektu moštárny. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy
o poskytnutí účelové investiční dotace Českému zahrádkářskému svazu – Základní
organizace Ludgeřovice ve znění, předloženém k projednání.
R5 ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč Českému zahrádkářskému svazu – Základní organizace Ludgeřovice se sídlem U Statku
1490/4a, 747 14 Ludgeřovice, a to pro účely, uvedené v Žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Ludgeřovice ze dne 25. 10. 2021. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému zahrádkářskému
svazu – Základní organizace Ludgeřovice ve znění, předloženém k projednání.
R5 ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 55.000 Kč Běžeckému
klubu Ludgeřovice, se sídlem Nad Tratí 1281/6, Ludgeřovice, a to pro účely, uvedené v Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ludgeřovice ze dne 13. 12. 2021. ZO
zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Běžeckému klubu Ludgeřovice ve znění, předloženém k projednání.
R5 ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč Klubu vojenské historie a současnosti Diverzanti z. s., se sídlem Hlučínská 620/74, Ludgeřovice, a to pro účely, uvedené v Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ludgeřovice
ze dne 15. 1. 2022. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace Klubem vojenské historie a současnosti Diverzanti z.s.,
se sídlem Hlučínská 620/74, a to ve znění, předloženém k projednání.
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R5 ZO rozhodlo o prodeji části obecního pozemku parc. č. 2462/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Ludgeřovice, dle geometrického plánu č.03319-12/2021 označené
jako parc. č. 2462/64 v k.ú. Ludgeřovice o výměře 49 m 2, XXX, za cenu 5.969 Kč +
částku za pořízení znaleckého posudku 500 Kč, celkem tedy 6.469 Kč. Prodejní cena
bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy. ZO zmocnilo starostu obce k podpisu kupní
smlouvy dle bodu ZO 6 a) tohoto usnesení.
R5 ZO schválilo zprávu Kontrolního výboru ZO za r. 2021, kterou zpracovala a předložila
k projednání předsedkyně kontrolního výboru PhDr. Mgr. Daniela Grucmanová. ZO
uložilo Kontrolnímu výboru ZO, aby po předložení vyúčtování jednotlivými příjemci
dotace provedl fyzickou kontrolu u příjemců dotace, zdali byla dotace použita v souladu
s Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ludgeřovice a v souladu se Smlouvou o poskytnutí
dotace.
R5 ZO schválilo zprávu Finančního výboru ZO za r. 2021, kterou zpracoval a předložil
k projednání předseda ﬁnančního výboru Ing. Přemysl Havlík.
R5 ZO rozhodlo, že o každé žádosti na doplnění změny č. 1 Územního plánu Ludgeřovice
se bude hlasovat jednotlivě.
R5 ZO rozhodlo nevyhovět žádosti XXX na změnu územního plánu, týkající se zařazení
části pozemku parc. č. 355/1 v k.ú. Ludgeřovice do ploch pro možnou výstavbu rodinných domů, tzn. do plochy smíšené obytné.
R5 ZO rozhodlo vyhovět žádosti XXX na změnu územního plánu, týkající se zařazení
pozemku parc. č. 1512/93 a části pozemků parc. č. 1512/93 a 1512/94 v k.ú. Ludgeřovice
do ploch pro možnou výstavbu rodinných domů, tzn. do plochy smíšené obytné.
R5 ZO rozhodlo nevyhovět žádosti XXX na změnu územního plánu, týkající se zařazení
části pozemku parc. č. 3013/21 v k.ú. Ludgeřovice do ploch pro možnou výstavbu rodinných domů, tzn. do plochy smíšené obytné.
R5 ZO rozhodlo vyhovět žádosti XXX na změnu územního plánu, týkající se zařazení
pozemku parc. č. 2306/1 v k.ú. Ludgeřovice do ploch pro možnou výstavbu rodinných
domů, tzn. do plochy smíšené obytné.
R5 ZO rozhodlo nevyhovět žádosti XXX na změnu územního plánu, týkající se zařazení
části pozemku parc. č. 3013/21 v k.ú. Ludgeřovice do ploch pro možnou výstavbu rodinných domů, tzn. do plochy smíšené obytné.
R5 ZO rozhodlo vyhovět žádosti XXX na změnu územního plánu, týkající se zařazení
pozemku parc. č. 2638/10 v k.ú. Ludgeřovice do ploch pro možnou výstavbu výrobního
a skladovacího objektu do plochy smíšené výrobní a skladování.
R5 ZO stanovilo, v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), že v příštím volebním období (2022 – 2026), bude mít Zastupitelstvo obce
Ludgeřovice 19 členů.
R5 ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 17. zasedání ZO Ludgeřovice.
VB.
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Kalendář akcí v Ludgeřovicích
Naplánované akce se uskuteční, pokud to dovolí aktuální opatření.
02. 04. 2022
08. 04. 2022
09. 04. 2022
23. 04. 2022
24. 04. 2022
30. 04. 2022
30. 04. 2022
30. 04. 2022

Velikonoční farmářské trhy (sál Obecního domu)
Jarní ples Klubu důchodců Vrablovec (sál Obecního domu)
Zápis dětí do 1. třídy (ZŠ a MŠ Ludgeřovice)
Vítání jara Klubu důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
Dětské sportovní odpoledne (nafukovací hala ZŠ Ludgeřovice)
Farmářské trhy (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)
Pálení čarodějnic (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)
Velikonoční veselice (sál Obecního domu)

06. 05. 2022
07. 05. 2022
13. 05. 2022
14. 05. 2022
14. 05. 2022
14. 05. 2022
21. 05. 2022
28. 05. 2022

Obecní den matek (sál Obecního domu)
Jarní ples (sál Obecního domu)
Oslava dne matek – Klub důchodců Ludgeřovice (sál Obecního domu)
Zápis dětí do MŠ Liščata (MŠ Liščata)
Vítání občánků (obřadní síň OÚ Ludgeřovice)
Ludgeřovický šus – společenská akce se závodem (u chaty Ostříž)
Retro zábava (sál Obecního domu)
Farmářské trhy (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)

JÕ;<14>ØÏ;?<11=1D5ÉC;rÏ;?<I
Děti z Ukrajiny
V měsíci březnu naše škola přijala již deset žáků z Ukrajiny. Dětem byly poskytnuty učební pomůcky, batohy, pouzdra a další
nezbytné věci. Aby tyto děti měly hrazené
obědy v naší školní jídelně, potřebné učební
pomůcky, pracovní sešity, mimoškolní aktivity a výjezdové pobyty, uspořádala naše škola
ﬁnanční sbírku s využitím platformy Donio.
Díky solidaritě nejen zákonných zástupců,
ale i zaměstnanců školy, vybrali jsme během
jednoho dne neuvěřitelných 84.500 Kč. DĚKUJEME a moc si Vaší pomoci vážíme!
maminky s dětmi
Tito žáci se postupně začleňují do kolektivu, i přes jazykovou bariéru rádi komunikují se spolužáky i s učiteli, připravují se pro ně
pracovní listy v ukrajinštině a bude jim zajištěna také výuka českého jazyka. Věříme, že naše
škola je pro ně nyní bezpečný přístav a že se zde budou cítit dobře.

ZŠ a MŠ Ludgeřovice
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Zeměpisná olympiáda na naší škole
2. března proběhlo na naší škole okresní kolo zeměpisné olympiády. O postup do krajského kola soutěžilo ve třech kategoriích devět žáků druhého stupně, kteří uspěli ve školním
kole. Zeměpisné úlohy byly rozděleny do tří částí, a to na práci s atlasem, test geograﬁckých
znalostí a praktickou část, ve kterých žáci měli prokázat své nabyté znalosti a dovednosti
orientovat se v mapě. Po sečtení všech výsledků se na předních místech ve svých kategoriích
umístili Dominik Uher z 9. A, Ondřej Valík z 6. A a Ondřej Jakubec ze 7. A, kterému jen
o pár bodů utekl postup mezi sto nejlepších řešitelů ve své kategorii.
Všem účastníkům zeměpisné olympiády blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy v okresním kole.

Mgr. Jakub Kolenko

Fantastický úspěch!
Po nějaké době se naše škola opět může pochlubit skvělým výsledkem. Dlouhodobé zvyšování úrovně anglického
jazyka u nás se tentokrát promítlo do fantastického 1. místa
v okresním kole olympiády z anglického jazyka, která se konala 10. března v Opavě. Naším zástupcem byl Marek Barták z 9. B a my mu za skvělou reprezentaci děkujeme a k jeho
úspěchu gratulujeme!

Marek Barták, 9. B
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Mgr. Jitka Šílová

Mezinárodní den
11. března jsme ve škole oslavili Mezinárodní
den Ludolfova čísla. Ve všech předmětech jsme počítali, hledali a zkoumali a o přestávkách jsme se
pochlubili kulatými svačinami. V tělocviku jsme
vymýšleli ztvárnění čísla Pí a 4 hodiny práce jsme
pak 22. března vyhodnotili. Soutěžili jsme od pátého do devátého ročníku a mladší se určitě nenechali
zahanbit. Pět nejúspěšnějších týmů dostalo drobné
odměny. Uvědomili jsme si důležitost matematiky
ve všech odvětvích lidského života.
ukázka Pí

ukázka Pí

ukázka Pí

matikáři ZŠ Ludgeřovice
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Klokan
Klokan není jen vačnatec z Austrálie, ale také symbol
mezinárodní matematické soutěže. Čeští žáci a studenti se
soutěže účastní od roku 1995 a porovnávají své schopnosti
s dětmi z 60 zemí celého světa. V rámci soutěže řeší logické
úlohy, ne příklady z hodin matematiky. Často se mezi dětmi
najdou nové talenty s nekonvenčním způsobem přemýšlení.
Účast v soutěži je dobrovolná a letos se 18. března na naší škole zúčastnilo soutěže 183 dětí.
A opět někteří zazářili. Letos se k nám přidali i noví ukrajinští spolužáci, kteří vypracovávali ukrajinskou verzi soutěže.
matikáři ZŠ Ludgeřovice

Dopravní výchova
na 1. stupni
14. března byl pro žáky 1. – 3. tříd
připraven program v tělocvičně v rámci
dopravní výchovy. Dopravní hřiště bylo
nachystáno opravdu perfektně, včetně
dopravních přechodů a značek. Žáci si
vyzkoušeli řízení elektrických autíček,
učili se poznávat dopravní značky a orientovat se na cestě. Na chvíli se měli
možnost stát také policisty a rozdávat
pokuty ve formě razítek. Všichni žáci
si toto zpestření pondělního vyučování
moc užili.

žáci 3. B

žákyně v roli policistky

lektor dopravní výchovy
14
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Živelné katastrofy – náročný úkol pro hasiče
Hasičský záchranný sbor České republiky připravil v měsíci březnu soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže pro
žáky základních škol k prověření znalostí z oblasti požární
ochrany a ochrany obyvatelstva. Školního kola této soutěže
se zúčastnilo 200 dětí. Děti vypracovaly prezentace na téma
„Živelné katastrofy – náročný úkol pro hasiče“. Do okresního
kola této soutěže se probojovali Michal Kozub z 9. B, Barbora
Pálková z 8. B a Natálie Lasáková ze 7. C.
Našim žákům děkujeme za reprezentaci školy a držíme
jim palce v okresním kole této soutěže.

Ing. Marie Plačková

Únor ve školní družině
Přesto, že je únor krátký měsíc, stihli jsme toho v družině opravdu mnoho. Začátek měsíce jsme věnovali péči o své zdraví. Tvořili koláže zdravých a nezdravých potravin, zkoumali
lidské tělo a učili se pravidla první pomoci. K svátku sv. Valentýna jsme pro své milované
vyrobili valentýnská přáníčka. Jelikož v únoru slavíme Masopust, děti se věnovaly výrobě
masek na družinový karneval. Závěr měsíce patřil celodružinové akci s názvem Tablo, námětem pro jeho tvorbu byla pravidla školní družiny.

Tablo školní družiny – „Hlavní budova“

žáci s Tablem školní družiny – „Dolní škola“
15
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karneval školní družiny

Bc. Markéta Slováková
vedoucí vychovatelka

Barevný týden u Vrabčáků a probouzení jara
Jak poznávat barvičky a jejich odstíny jsme si procvičili
na barevném týdnu. Každý den se nesl v jiné barvě (červené pondělí, žluté úterý, zelená středa, modrý čtvrtek
a černobílý pátek) a to nejen na oblečení, ale barvy se objevily v písničkách, básničkách, pokusech, jídle, hrách…
Na závěr jsme si vyrobili barevné motýlky, kde se objevivýtvory dětí – motýlci

červené pondělí – děti v červeném oblečení
16

ly barvy celého týdne, aby
nám to připomínalo hezky
strávené dny.
Společně s dětmi probouzíme jaro, děti pomáhaly i s výzdobou oken,
plotu a školky uvnitř. Moc
se těšíme na sluníčko, které
nám v zimě chybělo.
Prima den si děti užily
v maskách s Hopsalínem.
Radost, smích a dobrá nálada se nesla celou školkou.
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žluté úterý – děti ve žlutém oblečení

děti v maskách s Hopsalínem

17

Bc. Pavla Olšáková
ZŠ a MŠ Ludgeřovice
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Popeleční středa v Církevní mateřské školce Ludgeřovice
Ve středu 2. března se v Církevní mateřské školce Ludgeřovice děti dozvěděly, co je to
Popeleční středa a proč se připomíná.
Sestřičky dětem vysvětlily, že jde o začátek velikonočního postního období, které letos končí
na Zelený čtvrtek 14. dubna. Postit se dostaly za úkol i děti – ne však tak, jako my, dospělí, ale
například celý den vydržet bez mobilů a televize, další den bez sladkostí, a tak dále.
Děti také navštívil pan farář Vít Zatloukal a všem na čelo namaloval popelec. Děti i sestřičky si zahrály na hudební nástroje a zazpívaly. Všem se tato středa moc líbila.

pan farář Vít Zatloukal v církevní mateřské školce na Popeleční středu

každé z dětí mělo na čele namalovaný popelec

18
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Jaro v Lesní školce na Vrablovci
Předjaří bylo letos slunečné a suché až se nám ve Vrabčím hnízdě zastesklo po dešti
a zabahněných botách. Dětem se moc líbí první zelené lístky, které se derou ze země
a první pupeny, které zdobí větve stromů. Děti si rády hrají v lese i na březích ludgeřovických rybníků. Staví si své stavby z klacků a pracují s nožíky či pilkami. V lesní
školce se děti setkávají každé ráno venku na zahradě vybavené přímo na pobyt v přírodě a hned po ranním kruhu, ve kterém probíhá hlavní pedagogická činnost, vyrážejí
do lesa.
Březen je tradičně měsícem knihy a proto jsme s dětmi vyrazili autobusem do
knihovny a také jsme si vyrobili vlastní knihu. Užívali jsme si také další výlety do
planetária a do Slezského zemského muzea v Opavě. V březnu vylétli z Hnízda také
naši pedagogové a celý osmičlenný tým Hnízda společně vyrazil na víkendovou poradu
do Jeseníků. Tento společný čas tradičně využíváme k tomu, abychom si naplánovali
budoucí činnost a připravili se jak na jaro, tak i na zápis nových dětí a zaplnili kalendář
na celý příští školní rok. Letos jsme společně také tvořili etický kodex, který by měl být
základem pro fungování každé kvalitní organizace.
Letos bychom rádi otevřeli naši školku na jedno odpoledne také veřejnosti. Jarní
Den otevřených vrátek – HnízDění se uskuteční v pátek 22. dubna od 16:00 hod.
Rádi vás uvítáme a ukážeme vám naše jurty a zahradu. Tématem dne otevřených vrátek je V lese jako v pohádce a tak se můžete těšit na kreativní divadelní dílnu v lese,
ukážeme vám, jak pracujeme s přírodninami a se svými dětmi si budete moci také něco
vyrobit. Budeme mít nachystáno taky něco dobrého k snědku a moc se na vás těšíme!

děti v lese lezou po stromech
19
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děti při vyrábění vlastní knížky

děti na návštěvě v planetáriu

děti ve Slezském muzeu v Opavě

V létě chystáme již čtvrtý ročník příměstských táborů v Hnízdě. Letos se děti stanou píditeli a budou cestovat a bádat. Tématy táborů se staly slavné knihy jako Pipi
dlouhá punčocha, Gulliverovy cesty nebo Cesta do pravěku. Cestovat budeme také i po
vesmírných stezkách a přitom zůstaneme stále v našem lese. Fantazii se totiž v Hnízdě
meze nekladou.
Za tým lesní mateřské školy
Mgr. Tereza Sládečková

20
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Co se děje v mateřské škole
Liščata
Karneval
V naší mateřské škole se konalo karnevalové veselí. Do školky místo dětí přišly
princezny, Elsy z Ledového království, víly,
rytíři, policisté a spousta dalších nejen pohádkových bytostí – konal se totiž KARNEVAL!
děti v maskách s Hopsalínem

Od samého rána si děti vzájemně představovaly své masky a užívaly si pobytu ve
školce ve svém převleku. Děti čekaly různé
hry s Hopsalínem, kde si v masce nejen zasoutěžily v různých disciplínách, ale hlavně
zatančily na známé i neznámé písničky. Odměnou, mimo jiné, si i odnesly balónek různého tvaru – srdce, pejsek, meč, … Společně
jsme si užili skvělý den.

děti s balónky

Výlet do planetária
Tentokrát jsme se s dětmi vydali až do
Vesmíru. Navštívili jsme Planetárium v Ostravě-Porubě, kde jsme shlédli program
s názvem „Kouzelný glóbus“. Poté jsme si
prošli celé planetárium, kde jsme si mohli
prohlédnout různé planety, viděli jsme kosmonauta, mnoho druhů meteoritů a jiné zajímavé věci. Také jsme si procvičili jemnou
motoriku a zdokonalili naši fantazii s netradiční stavebnicí, kterou jsme si vyzkoušeli
v rámci tvůrčích dílen v planetáriu.

děti před Planetáriem v Ostravě

Návštěva knihovny
Březen – měsíc knihy. A proto jsme se
s našimi staršími dětmi vydali na návštěvu
do místní knihovny v Ludgeřovicích. Paní
knihovnice dětem přečetla pohádku o Jaru
a pokládala dětem hádanky na téma dětských postaviček. Děti se seznámily s různými odděleními knihovny. Byly překvapené,
že si knížky nemusí jen půjčovat, ale mohou

děti v dětském koutku knihovny
23
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si v knihovně i jen pohrát
a nejen knížku přečíst.
Potom už si děti mohly
samy nějakou knížku nebo
časopis vybrat a prohlédnout, pohrát si s maňásky
nebo se jen tak uvelebit
v koutku s plyšáky. Návštěvu knihovny jsme si
moc užili. Děkujeme paní
knihovnici za spolupráci
a věříme, že i touto cestou
můžeme děti vést k lásce
ke knize.
děti v dětském koutku knihovny

děti prohlížející si knihy

Mgr. Monika Stuchlíková

C@?<;I
Hasičská zbrojnice má další využití
Třetí patro začaly v souvislosti s válkou využívat rodiny z okupované Ukrajiny.
Tolik jsme se radovali s ustálením situace okolo covidu, až nám osud připravil do cesty
další výzvu. Jednou z požadovaných funkcí při rekonstrukci hasičské zbrojnice bylo i zázemí
pro případ déletrvajících zásahů, či nouzového ubytování. Musím říct, že v době podání
žádosti a vůbec při celé rekonstrukci, se našlo mnoho hlasů, které poukazovaly na větší počet místností, zázemí a zbytečně velikou budovu obecně. V kontrastu vývoje posledních let
bych chtěl ony hlasy slyšet dnes. …
Došlo totiž k nebývalé intenzitě využívání. Nutno říct, že i my jsme plánovali využívat
prostory třetího patra pro případy nouzového ubytování čistě příležitostně. Člověk však
míní a osud mění. Prakticky s dokončenou rekonstrukcí je třetí patro v permanenci. Již
několikrát jsme vyjížděli přímo ze zbrojnice. Dále nám do všeho promluvilo počasí, a již několikrát byli členové v pohotovosti přímo ve zbrojnici. Z důvodu vysoké pravděpodobnosti
vícenásobného zásahu se jim nevyplatilo odcestovat domů a při svolání zase zpět.
Když pominuly rozmary počasí, přišla celosvětová nemoc. Rázem byl z třetího patra nástroj pro karanténu osob. Také se v počátcích uvažovalo o případném nasazení dobrovolných
jednotek při vysokém procentu nakažení u hasičů profesionálních. I zde by se pak na vzniklé
služby patro využilo.
A nakonec současnost. Patro bylo zaměřeno na nouzové ubytování osob. Mysleli jsme
na osoby, které zachráníme od požáru, nebo vyplavení vodou apod., aby měly kde přečkat
noc. Opět se vše ale vyvinulo jinak. Do zbrojnice jsme tak přijali obyvatele z bombardované
Ukrajiny.
Rázem se v obci zvedla vlna pomoci. Na rovinu, pomáhat chtěl skoro každý a uprchlíků
ve zbrojnici nebylo tolik. Navíc chtěly být rodiny opravdu samostatné, co nejméně obtěžo24
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vat a splynout. A ruku na srdce, i mnohým z nás
by bylo proti nátuře přijímat neustále milodary, byť
by je potkalo něco nepředstavitelného. Právě proto
jsme spíše apelovali na občany, aby mělo dočasné
osazenstvo co nejvíce soukromí a sami nám řekli,
s čím chtějí pomoci.
Také bych rád zmínil, že jsme šli cestou registrované pomoci. Vozit někoho soukromě od hranice
je možná rychlejší, ale má to svá úskalí. Stejně veřejností kolovaly výzvy typu „vybavte mi byt a já je
na chvilku ubytuju“. Nic z toho jsme nechtěli. Proto
jsme za hasiče nepořádali sbírky oblečení pro neurčitý počet osob apod., ale šli cestou nabídnutí ubytování. Postarali jsme se zkrátka o konkrétní osoby,
které nám byly svěřeny.
Totéž se pak týkalo různých nabídek vybavenosti. Zbrojnice jako taková, má základní výbavu typu
sporák, hrnce, postele, povlečení, ručníky, příbory,
varné konvice, lednice. V podstatě jsme jen ubytovali a nic narychlo nesháněli, protože jsme pro takovou situaci zbrojnici připravovali.
K dispozici jsou tedy dvě samostatné ložnice,
oddělené sociální místnosti, kuchyň s jídelnou,
učebna s televizí a odpočinková místnost. Věřím,
hasičská zbrojnice
že v rámci možností to pro tuto situaci v základu
stačilo. A dalším potenciálním způsobem využitím zbrojnice se některým spoluobčanům
z dřívějška možná trochu otevřely oči.

Ing. David Lange, hasiči Ludgeřovice

Skauti v březnu
V březnu jsme vyrazili na 3D, tedy na třídenní výpravu. Vytvořili
jsme dvě skupiny. Tentokrát jsme se nerozdělili podle věku, ale na kluky
a holky. Dívčí výprava skautek a světlušek odjela vlakem do Třemešné,
pánové zamířili do srubu u Lačnovských skal.
Víkend v Třemešné byl čistě dívčí záležitostí: dorazilo sem 22 víl a ty
se snažily pomoci Terezce, která dělala každý den radost celému okolí,
ale co ztratila brýle, byla moc smutná. Při pátrání ušly deset kilometrů, vařily bylinkový čaj,
závodily v běhu, prokázaly znalost květin, hledaly šišky jehličnatých stromů (a ty jedlové
daly zabrat). Celou cestu si pamatovaly tajný kód. Večer se snažily Terezku (i sebe) potěšit
třeba růžičkami z marcipánu nebo namalovaným obrázkem víly. Nakonec se společnými silami podařilo Terezce brýle vrátit. A protože dostaly baletní průpravu, s radostí si zatančily
na oslavu dobrého konce.
Vlčata a skauti po náročné cestě dojeli do Lidečka a odtud museli dál pěšky. Jejich výprava byla zase čistě chlapská. Žádné vyhřáté komnaty ani navařeno od maminky. Během
25
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víkendu museli projít náročným výcvikem: rozcvičky, vaření v kotlíku, boty vzorně v botníku a řada dalších náročných disciplín, které měly připravit zvláště mladší kluky na závod
světlušek a vlčat, který je čeká v dubnu.
Počasí nám přálo, sluníčko příjemně hřálo. Probouzející se příroda voněla radostí a nadějí. Do dalších dnů přejeme tuhle vůni všem.

dívčí výprava a výhled na Liptáň

chlapská výprava na Lačnovských skalách

chlapci při vaření v kotlíku

Skauti Ludgeřovice
26
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Historie ZO ČZS Ludgeřovice – 1962 – 2022
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice slaví 60 let od svého vzniku.
Koncem padesátých let minulého století začala násilná socializace zemědělství. Většina
pozemků v polích byla zabrána do honů JZD a Státního statku. Drobní chovatelé hospodářských zvířat, tj. koz, vepřů, hus, kačen, slepic atd. přišli o půdu a museli s chovatelstvím končit. Tím pádem už nepotřebovali trávu, brambory a krmnou řepu, které pěstovali
na zahradách. Mohli na nich začít pěstovat ovoce, zeleninu a květiny. Slyšeli o moderních
odrůdách, podnožích, hnojivech, ty však byly u nás pro jednotlivce nedostupné, chyběly
zkušenosti a informace. Přitom v obchodech byl velmi omezený sortiment ovoce a zeleniny.
Tehdejší výdělky byly proti současným až směšně nízké a vše, co se na zahradě vypěstovalo,
bylo vítané.
V této situaci přibližně dvě desítky místních občanů založilo na jaře 1962 zahrádkářskou
organizaci a od té doby je tato organizace neustále aktivní.
Vzpomeňme jména zakládajících členů: Bernard Dinter, Emil Boček, Josef Vjačka, Jindřich Konečný, Josef Kaňa, Josef Košák, Jan Fus, Alfons Návrat, Bruno Drobík, Zdeněk
Sonntag, Helga Sonntagová a další.
Od MNV Ludgeřovice získali nevyužitý pozemek, kde se nacházely pouze bažiny, které
postupně vysypávali kamením z nedalekých uhelných dolů. Kvůli nedostatku ﬁnančních

účastníci tématického zájezdu do „Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářství Holovousy“ –
počátek šedesátých let
27
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prostředků sháněli tehdy materiál, kde se dalo, například z různých bouraček a tak začali
svépomocí stavět areál moštárny, který dodnes slouží jako zahrádkářská základna.
Zásadní vliv na začínající zahrádkáře měl počátkem šedesátých let tematický zájezd do
Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářství Holovousy. Tento ústav byl založen v roce
1951 a celých 71 let se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných
plodin. Zahrádkářští nadšenci začali využívat svých nabytých poznatků, vzájemně se začali předhánět, kdo vypěstuje lepší ovoce, a tak vznikala zdravá konkurence. Pořádali řadu
výstav, přednášek, zájezdů a plesů. Zasloužili se zejména o propagaci moderního pěstování
ovoce, nových odrůd, výkonných podnoží, ochrany proti škůdcům. Svým členům zajišťovali
pěstební substráty, hnojiva, semena, podnože, pro jednotlivce tehdy nedostupné. Navázali
spolupráci se sesterskou místní organizací Petřkovice. Už za rok měla organizace 200 členů,
nyní má členů 60.
Ze zakládajících členů žijí k dnešnímu dni pouze tři. Jsou to, a to v pořadí podle data
vstupu do místní organizace: pan Alfons Návrat, pan Bruno Drobík a paní Helga Sonntagová. Všem těmto váženým a zasloužilým členům ZO ČZS Ludgeřovice přejeme pevné zdraví
a neutuchající lásku k zahradě a přírodě.
Motto:
„Domovu, který nemá zahradu, něco schází. Stejně jako životu bez lásky a přírody“.
Lydie Važíková, Ing. Adolf Vjačka

Výroční schůze Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice
Tato výroční schůze byla skutečně výjimečná – uběhlo 60 let od založení základní organizace zde v Ludgeřovicích.
Předseda Kamil Bunček poděkoval všem za dlouholetou spolupráci, pozvedly se číše
a zazpívala se narozeninová písnička Živijó. Společně se starostou Danielem Havlíkem
a výborem základní organizace pak ocenili přítomné zakládající členy, dále všechny další
členy, kteří se podílejí na chodu organizace významnou měrou, a dále jubilanty, kteří letos
také oslaví 60. narozeniny.
O občerstvení bylo postaráno, na stole byly pro každého připraveny 2 chlebíčky, 2 koláče, výborné bílé nebo červené víno, káva, a jako poděkování všem členům také sklenice na
víno s vypískovaným znakem Českého zahrádkářského svazu a číslicí 60 na připomenutí
letošního výročí.
V ludgeřovické základní organizaci je aktuálně 61 členů, z toho na schůzi bylo přítomno
39 členů. Proto bych chtěl i prostřednictvím tohoto článku srdečně vyzvat další občany –
přijďte na jakoukoliv akci zahrádkářů a staňte se aktivními členy – rádi vás přivítají do svých
řad, a i vy se jistě dozvíte spoustu zajímavých informací nejen ohledně pěstování plodin, ale
také můžete vycestovat na různé výlety, například do zahradnictví v Polsku a na další různé
akce, které základní organizace pořádá.
Letošní rok bude pro zahrádkáře také budovatelský, je potřeba v budově moštárny opravit
toalety, dovést do nich vodu a vybudovat kanalizaci.
Držme palce, aby to vše zvládli.
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úvodní slovo předsedy Kamila Bunčka

zpráva o chodu Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice
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vpravo – ocenění zakládající členové Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice

P.K.

J1:Ø=1F?CD9
Rozhovor se starostou obce
V lednu a březnu se uskutečnil rozhovor se starostou obce Mgr. Danielem Havlíkem
o tom, co se povedlo v obci zrealizovat v roce 2021 a o plánech na rok 2022. Rozhovor vedl
Pavel Kramný. Celý rozhovor má cca 40 minut a je ke shlédnutí na YouTube kanále obce
Ludgeřovice: https://www.youtube.com/watch?v=Bvse8VGyhQ0
Probraných témat bylo skutečně mnoho:
R5
R5
R5
R5
R5
R5
R5
R5
R5
R5

co se povedlo v roce 2021 – nástavba školy, dílny, nafukovací hala,
kanalizace ulice Myslivecká a Sluneční,
kanalizace Vrablovec,
nové pozemky na ulici Vrablovecká,
nová zástavba, renovace kapličky, chodníky a nová školka na ulici Vrablovecká,
žaloby Rothschildů – nároky na pozemky,
stavba propustku pod cestou,
stavba kruhového objezdu a řešení dopravy v době stavby,
počet obyvatel obce,
lesní kaplička u Ostříže – realizují a investují manželé Vjačkovi,
30

4 / 2022

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

R5 dům naproti Obecního úřadu – chystá se rekonstrukce, využít půdní prostory pro nové
byty,
R5 opravy školní kanalizace,
R5 pomoc pro Ukrajinu za Obec Ludgeřovice – sbírky samostatně za naši obec nejsou, občané se mohou obrátit na Charitu, či jiné, již existující sbírky,
R5 ubytování pro lidi z Ukrajiny – hasičská zbrojnice, byty, děti chodí do školy již od 8. 3.,
R5 autovrakoviště – nic nového, řeší krajský úřad, probíhá velká EIA,
R5 a mnoho dalších menších témat...

Pavel Kramný a Daniel Havlík při rozhovoru – březen 2022

P.K.

Co nového kolem rybníků a na cestě na Vrablovec k Ostříži
Kolem ludgeřovických rybníků se děje stále něco nového.
Nedávno se instalovala nabíjecí stanice, na které je k dispozici zásuvka na 230 V,
dále USB zásuvka na dobití např. telefonu, a také pumpa pro nafoukání kola. Zastánci
klasických i elektrokol a elektrokoloběžek ji jistě ocení.
Velké kupy hlíny, které se na pozemek u rybníků navezly, budou sloužit ke zpevnění
hrází rybníků, kde se již místy projevily nátrhy a je nutno je zpevnit. Dále je v plánu
kolem rybníků vybudovat stezku pro pěší a je tedy potřeba okolí – zejména zadní stranu
u lesa, zpevnit.
Také se můžeme těšit z nového posezení s cyklomapou Hlučínska.
V lese směrem od rybníků na Vrablovec a dále směrem k Ostříži bylo pokáceno
mnoho stromů. Les potřeboval omladit, a tak byl nutný prořez.
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nabíjecí stanice pro elektrokola včetně pumpy

nové posezení s cyklomapou Hlučínska
32
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pokácené kmeny stromů po cestě od rybníků na Vrablovec

P.K.

Prajzské okénko Hedviky Jandové
Velikonoce
Po tretuaře rozhazane šupy z pomalovanych vajec, pogrcane ploty a aji přikopy a synci
bili, ani sviže ohozene chlivky. To zostavalo po Modrym pondělku u nas na dědině. Eště
včera tu přechazaly hordy chacharu s karabačama a ze zahrad aji chalup, kaj meškaly děvuchy, se ozyval ryk a piskot, tajak by bravka zabijali. Děvušky se na Velikonoce nikdy moc
neradovaly. Mama nam tyden předtym kupila v Petřkovicach nove baloňaky a butky do kostela a tym naša radost ze svatku jara skončila. Na Velky patek jsme jedli jidašky a grys, suche
kobzole a mleko a hladem nam lezly očiska z dulku, bo na to oma dohledla. Mama upekla
fajny plecovnik. Na stole stal pro paradu beranek z třeneho těsta. V sobotu jsme v novych
ohozach šly do kostela na Vzkřišeni. Podobny kabat měly všecke děvuchy, bo do obchodu
přišla jedna varka. Mša trvala přes dvě hodiny, ale člověk se tež musel obětovat, nešlo mět
v hlavě enem hlupoty. V nedělu už voněl fajny obid a radovaly jsme se, že potem budeme
malovat vajca. Uvařily jsme ich kolem čtyřicitky a aji jsme tajně kupily plaskačku gořalky
pro neodbytne galany. Už před svatkama nam ve škole synci, taci těžci frajeři, vyhrožovali,
že nas přijdu slat. Vajca jsme malovaly voskem a barvama po staru, špendlikem na tužce,
tajak nas to naučila oma s tante Annu. Kraslice vypadaly fajně, papirem od sadla jsme ich
vyblyštily. Žadne abzibildry a moderni zdobeni, to ni. Včil přišlo to ponděli. Skoro rano
jsme už byly nervozne, ani saňky v letě. Partyja synku se hnala ku nam z kopca, no ni každemu jsme otevřely. Honili nas po zahradě, třiskali nas tym jalovcem, karabačem z haluzek
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aji bužirky. Fest to bolelo. Drželi nas u studně, pumpovali kible žimne vody na moju hlavu.
Někteři měli ﬂašky se šlauškem a puštali mi vodu po pateři až nadul. Aby se neřeklo, střikli
nam na hlavu tatovu vodu po holeni smišanu s parfumem od mamy ,,Byč može“. Štipaly
nas oči a voněly jsme ani francuzke poběhlice. Na šňurach po zahradě už visely všecke moje
lunty. V košiku už bylo posledni vajco. Stala jsem na žibřu u kurnika a prosila našu nejlepši
nosnicu, aby snisla aspoň jedno vajičko, tuž ona na mně mžurala pohrdavě očičkama, pěruna jedna a nic. Nebylo už co synkum dat. Radovaly jsme se ani hlupe, jak se nam pozdějši
narodil bracha, bo enem se postavil na nožičky, už jsme s nim šly koledovat po sušedkach.
Neuměl řeknut ani mama, a už měl pěrunek pytlik čokoladek. Taka nespravedlnost. Druhy
den byly klobasky a jelitka, ale enem na poletkach a kitkach. Dneska by to feministky daly
k mezinarodnimu sudu, bo voda byla tak žimna, že neodpovidala normě.

9>6?B=1351?J>Õ=5>Ø
Jubilanti – březen 2022
Alfons Návrat
Edeltrauda Haasová
Ingeborg Havlíková
Jan Machala
Svatopluk Pečinka
Anna Rautenkrancová
Konrad Konečný
Milada Škorňová

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

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Vítání občánků
Vážení rodiče,
v sobotu 14. května 2022 se uskuteční jarní vítání dětí.
Pokud jste se dosud nepřihlásili, můžete tak učinit, jestli se Vaše dítě narodilo během
posledního roku a od narození má stále trvalý pobyt v Ludgeřovicích. Stačí, když se jeden
z rodičů dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad
v Ludgeřovicích do kanceláře č. 10 v 1. poschodí.
Uzávěrka přihlášek na jarní vítání je ve středu 4. května 2022.
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Oceníme dárce krve
Nadarmo se neříká „Daruj krev, daruješ život.“
Obec pravidelně oceňuje jubilejní dárce krve – občany Ludgeřovic.
V minulosti byli dárci krve oceňováni na základě informací od Českého
červeného kříže. Jelikož se změnila legislativa a seznamy dárců již Český červený kříž
nezasílá, obracíme se na všechny občany Ludgeřovic – dárce krve, kteří již dosáhli 40,
80, 120, 160 a případně více bezpříspěvkových odběrů od roku 2020 a dosud nebyli
oceněni, aby kontaktovali starostu obce, tel.: 553 876 010, mobil: 725 141 569, e-mail:
starosta@ludgerovice.cz
Všem dárcům za jejich dar života patří poděkování, obdiv a společenské uznání.

CENOVÉ OZNÁMENÍ
Obec Ludgeřovice oznamuje v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

cenu stočného
s účinností od prvního odečtu provedeného v r. 2022
Stočné v Kč/m3

Cena bez DPH
40 Kč

Cena s DPH (10 %)
44 Kč
Mgr. Daniel Havlík, v.r.
starosta obce

Projednáno Radou obce Ludgeřovice č. 85 dne 28. 2. 2022, bod jednání RO 2/12-54.

Upozornění
Poplatek za odpady v roce 2022
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2022 činí
za osobu 600 Kč a je splatný do 30. června 2022.
Místní poplatek se platí na účet č. 3425821/0100. Každá osoba musí hradit poplatek pod svým příslušným variabilním symbolem a speciﬁckým symbolem 1340.
Variabilní symbol bude každému poplatníkovi na požádání sdělen telefonicky na
č. 553 876 020 nebo e-mailem – pokladna@ludgerovice.cz.
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Svoz velkoobjemových
a nebezpečných odpadů
Sobota 30. 4. 2022
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.

Proč má smysl třídit
jedlé oleje a tuky?
Že je dobré třídit sklo, papír, elektroodpad, textil a spoustu dalších materiálů, které můžou být díky recyklaci znovu užitečné, je nám už dávno jasné. Ale jak je to s olejem, o jehož
třídění někteří donedávna možná ani neslyšeli? I tady vám ukážeme, proč opravdu stojí za
to oleje vytřídit – a proč vám naopak nedoporučujeme likvidovat je „postaru“.
Co se stane, když olej lijeme do dřezu nebo záchodu?
Na to přijde dřív nebo později každý. Olej se v odpadových trubkách a sifonu postupně usazuje, sráží se a potahuje stěny trubek. Potah se neustále zvětšuje a nabaluje
další mastnotu, zbytky potravin a špínu, vodní kámen i celé kolonie bakterií. Kromě
čím dál nepříjemnějšího zápachu tak jednoho dne nevyhnutelně dojde k úplnému ucpání potrubí. Vy pak musíte odpad rozebrat a vyčistit nebo použít drastické chemické
čističe.
Odpadní voda s vylitým olejem navíc z vašeho, i mnoha dalších domovů pokračuje dál, do veřejné kanalizační sítě. A tady dochází ke stejnému procesu usazování
a ucpávání – jen v mnohem větším měřítku. Litr k litru z tisíců domácností, to jsou
hektolitry olejů a tuků, které se pomalu usazují v kanalizacích a každou chvíli hrozí
havárií. Zkuste si někdy zagooglovat a najít si, co je to „tukovec“ a jakých rozměrů
může dosáhnout.
Na konci každé kanalizační sítě je čistička odpadních vod, ať už ta domácí nebo
velká obecní. Také tady dokáže mastnota pořádně škodit. Blokuje průtok, zabraňuje
účinnosti měřicích přístrojů a v nádržích vytváří na hladině krustu, pod níž čisticí
bakterie a prvoci nemůžou dýchat a nedokážou správně likvidovat nečistoty. Dokonce
i ve vyčištěné vodě, vypouštěné z čističek zpět do řek, mohou zůstávat malé kuličky
tuku, se kterými si čističky neporadí.
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A když olej vyliju někam ven?
Možná jste byli zvyklí lít olej na kompost, na zahradu nebo někam do lesa. Je přece
z přírody, ona si s ním zase poradí. Není to pravda. Běžně prodávané oleje, zejména ty
určené pro tepelnou úpravu, bývají rafinované, tedy zbavené většiny přirozených složek. A po použití už v olejích vůbec nezůstane moc látek, o které by příroda stála. Olej
vylitý kamkoliv do půdy proto nejenže nic nepohnojí, ale dokonce uškodí rostlinám
a živočichům. Jako všude jinde i tady olej vše umaže, oblepí, obalí a nakonec zadusí.
Co když olej používám opakovaně, takže už z něj skoro nic nezbyde?
Tak tento způsob využití oleje je přímo zdraví nebezpečný. Olej jako takový samozřejmě škodlivý není. Naopak, naše tělo kvalitní tuky a mnohé v nich obsažené
látky potřebuje a prospívají mu. Záleží ovšem na tom, po jakém oleji sáhnete, a hlavně jak s ním zacházíte. Při vysokých teplotách, přepalování a opakovaném používání
při tepelné úpravě dochází ke změnám poměrů zdravých tuků a k chemické přeměně
vnitřních struktur. Vznikají tak zdraví škodlivé látky, některé z nich se mění na rakovinotvorné. Olej použitý při tepelné úpravě jídla tedy nikdy nepoužívejte znovu a vytřiďte jej do toho správného kontejneru.
A když olej sliju, ale lahev s ním vyhodím do běžného odpadu?
A není to škoda? Jestli jste už olej doma vyseparovali, dejte mu šanci být znovu
užitečný. Zatímco v běžném odpadu se váš olej musí složitě likvidovat, třídění ho dokáže vrátit do hry. Po vyčištění a dalším zpracování se stane hodnotnou surovinou pro
výrobu moderních biopaliv do letadel. Tím, že jednou vypěstovaný olej je použit hned
dvakrát, šetříte půdu, vodu, ovzduší a další přírodní zdroje. Věděli jste například, že
každý recyklovaný litr oleje uspoří přes 90 % emisí ve srovnání s klasickým fosilním
palivem?
A vydělá na tom i vaše obec. Skládkování komunálního odpadu je nejdražší a nejméně ekologický způsob „likvidace“ odpadu. Odpad, včetně oleje, se při něm v lepším
případě jen rozloží, rozhodně však neudělá nic užitečného. Navíc se rozkládá pomalu
a provoz skládek a jejich následná rekultivace stojí další peníze, a to nemluvíme o ekologických dopadech. Je tedy v zájmu obcí, aby recyklovaly co největší část odpadů.
Tak co, přesvědčili jsme vás? Zkuste to s námi. Až se vám poprvé povede nevylít
olej do dřezu či do záchodu a přelít ho do PET lahve, mrkněte na www.tridimolej.cz –
kde si v sekci Mapa popelnic najdete nejbližší olejovou popelnici projektu Třídím olej.
A čím víc nás bude třídit, tím hustější síť popelnic ve vašem okolí bude.
Pojďme si ještě na závěr zrekapitulovat přínos třídění olejů:
1. Neucpeme odpadní trubky u nás doma
2. Neucpeme kanalizaci v naší obci
3. Snížíme náklady na servis a údržbu čistíren odpadních vod
4. Zlepšíme kvalitu přečištěných odpadních vod
5. Snížíme obsah CO2 vypouštěného do atmosféry
6. Snížíme poplatky v obcích za skládkování odpadu
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Místa v naší obci, kde jsou instalovány nádoby na sběr jedlých olejů a tuků:
1. Parkoviště u Obecního úřadu Ludgeřovice
2. Parkoviště u Dolní školy
3. Vrablovec – sběrné místo u komunikace- pravá strana směr Hlučín
4. Garáže Technických služeb Ludgeřovice (pod poštou)
5. Křižovatka ulic Myslivecká a Na Návsi
6. Pod dětským hřištěm na ulici Na Návsi
7. Křižovatka ulic Na Návsi a Polní
8. Křižovatka ulic Vrablovecká a Nad Tratí
9. Křižovatka ulic Lesní a U Rybníků

Jarní úklid v naší obci
S přicházejícím jarem můžeme konečně vyrazit do přírody, ať už pěšky nebo na kole.
Pro chvilku odpočinku jsme na dvou místech – mezi rybníky č. 3 a 4 a asi 100 metrů
před Jurčkovou kapličkou, umístili a smontovali stůl s lavicemi a informační tabulí.
Obec tyto komponenty získala díky Sdružení obcí Hlučínska. A tak když nás při svých
toulkách po okolí naší obce „zastihne“ únava, můžeme se zastavit, chvíli posadit a „občerstvit“ se pohledem na okolní krásy z pořízeného nového posezení.
I když letošní zima nepatřila mezi sněhové a ledové, přesto se na údržbu a posyp
na našich komunikací spotřebovalo několik desítek tun inertního materiálu – strusky.

dokončovací práce na lavičkách v blízkosti Jurčkovy kapličky

posezení mezi rybníky č. 3 a 4
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sběr strusky na komunikaci

sběr strusky a prachu HAKO Citymaster

Co jsme si nasypali, to musíme nyní posbírat. Takový je koloběh údržby v naší obci.
Denně vyjíždí stroj HAKO Citymaster za účelem sběru prachu a strusky. Jezdíme
i o sobotách, abychom v co nejkratším čase zabránili víření prachu v okolí našich domovů. Nějakou dobu to bude určitě trvat, protože obec je rozlohou veliká a prachu
mnoho. Abychom očistu provedli důkladně, budeme se muset na všechny komunikace
vracet několikrát, hlavně za účelem sběru jemného prachu po strusce.
Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům, kteří se snaží kolem svých domů či
zahrádek pomoci a zamést strusku na hromádky. Naši zaměstnanci tyto hromádky suti
v co nejkratší době naloží na auto a odvezou na skládku nebo provedou opravu děr na
polních cestách. Pro případ, že máte u svého domu zametenou strusku na hromádkách,
můžete poslat zprávu na adresu balgar@tsludgerovice.cz, nebo mobil 604 451 537 a naši
pracovníci tento materiál odvezou.
Závěrem bych chtěl požádat občany o trpělivost při provádění úklidu v obci po zimním posypu, který nějakou dobu potrvá.
Josef Balgar
Technické služby Ludgeřovice
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Sabina Kurková
/ 950 142 477 / sabina.kurkova@uradprace.cz
Šárka SnČhotová, Dis. / 950 142 476 / sarka.snehotova@uradprace.cz
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C@?BD
13. ročník závodu Ludgeřovická 15
Riskneme to. Měsíc před závodem objednáváme medaile s konkrétním datem
5. 3. 2022. Vloni nám tento risk kvůli covidu nevyšel. Závod jsme museli posunout do deštivého května a medaile trochu předělat. Letos vypadalo vše dobře.
Epidemie slábla, začalo se rozvolňovat a všichni si mohli oddechnout. Co horšího
by se mohlo stát… Stalo se. To, co si mnozí z nás nedovedli ani představit, se stalo
skutečností. Malý a zlý muž trpící intelektuální indispozicí (čti: šmejd) a toho času
ruský prezident, se rozhodl vojensky napadnout svobodnou zemi. Tento zločin,
který bude jednou po právu souzen, nebyl důvodem k přesunu či zrušení našeho
závodu. Kdo však ví, co bude příští rok? Agresi nelze ustupovat a nelze ani souhlasit s názorem, že politika do sportu nepatří. Patří. Mnoho běžců tak na startu
L15 vyjádřilo alespoň vlajkou či stužkou podporu národu, který se nebojí bojovat
za svoji zemi.
Běh či rychlá chůze jsou ideální příležitostí, jak přijít na trochu jiné myšlenky.
Přesně o tohle se pokusilo celkem 250 závodníků ve věku 3 – 77 let. Tradičně
prvními, kteří se v devět hodin vydali na 15 kilometrů dlouhou trať, byli rychlo
chodci. Pár minut před desátou jsme na ně vypustili psy. Ti běželi se svým lidským
doprovodem po stejné trase. Kategorii Nordic walking vyhrál loňský vítěz Petr
Cimprich z Olomouce s časem 1:41:30 hod. a kategorii Canicross (běh se psem)
vyhrál taky loňský vítěz Michal Kozel z Ostravy s časem 0:55:00 hod. Oba borci
vylepšili svá loňská maxima a už teď se těší na triple příští rok.
Hlavní závod odstartoval přesně o desáté. Chvíli předtím jsme minutou ticha
vzpomněli na pana Alfréda Ostárka, zakladatele ludgeřovických běhů, který letos
vyběhl na svůj poslední běh, z kterého se již nevrátí. Snad by měl radost z těch
179 běžců, kteří vyrazili v jeho stopách. Pět minut po desáté pak odstartovalo
35 běžců na tří kilometrovou trať. Nejrychlejším byl Piotr Jeziorski z Píště v čase
0:10:43 hod. A mezi ženami vyhrála teprve devítiletá slečna Natálie Ester Kašná
z Běžeckého klubu Ludgeřovice v čase 0:12:10 hod.
To, že závod získává čím dál více na své prestiži, svědčí nejen rostoucí počet
běžců, ale třeba i zájem České televize či Televize Hlučínsko, které natáčely jak na
trati, tak v prostorách startu/cíle. A bylo opravdu co natáčet. Ve startovní listině
byl třeba Radek Chrobák (několikanásobný vítěz v horském zimním ultramaratonu
LH24), Marek Causidis (loňský vítěz) či Roberto Dimiccoli (předloňský vítěz).
Netrvalo dlouho a do cíle se blížil první závodník. Nebyl to však nikdo z výše jmenovaných. Vítězem 13. ročníku závodu Ludgeřovická 15 se stal Lukáš Chwistek
z SSK Vítkovice, a to v novém traťovém rekordu 0:49:30 hod. Neskutečný výkon.
Téměř o tři minuty později doběhl druhý Marek Causidis (loňský vítěz prestižního
Lavaredo Ultra trail horského závodu na 80 km v italských Dolomitech) a třetí
45

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

4 / 2022

skončil Roberto Dimiccoli z Ratiboře. Na Radka pak zbyla neoblíbená bramborová
medaile.
Mezi ženami se konalo větší drama a byl to boj doslova o prsa. O jednu sekundu
zvítězila maminka Natálie, Markéta Kašná z BK Ludgeřovice (1:03:21 hod.) před
Elen Šimonovou. Třetí příčka zůstala pro Magdalénu Drastichovou z MK Seitl
Ostrava. Celé startovní pole před sebou hnal náš Pavel Hudeczek, který stihl i odznačit les od použitých fáborků.
Slavnostní vyhlášení proběhlo za poletování sněhových vloček v pravé poledne. To nebránilo tomu, vychutnat si klobásu z udírny a zapít to pivem či jiným
iontovým nápojem. Sladkou tečkou byl výborný koláček z pekařství Velička. Na
stupních vítězů můžou být pouze tři, ale v tombole u nás vyhrál snad každý. Pro
mnohé to byla již druhá výhra v uvedený den. Tou první bylo to, že vyrazili na trať
a zvítězili tak nad vlastní pohodlností. Zejména u dětí to je cenný úspěch.
Výše uvedené by se nemohlo konat bez pomoci dobrovolníků, kteří pomáhali
na trati i v zázemí závodu. Za to jim patří velký dík, stejně tak jako Vám běžcům
a chodcům, že jste dorazili. Speciální poděkování máme pro ty, kteří se nás rozhodli podpořit finančně či věcným darem. Dovolte zmínit alespoň Kilpi, Hello bank,
obec Ludgeřovice, ČUS Sportuj s námi, Pekařství Velička, JR Cyklosport, ZOO
Prodejna Hloušková, Elektro Paskuda, Motobar 46, Pavla Hudeczková a Šárka
Smolková, Prodejna Toni, Prodejna Mario Thomas, Stavby Škrobánek s.r.o., MV
Stavby Vjačka s.r.o., Stavební firma SUBLAND-Tech s.r.o.
Další ročník se bude konat opět za rok. Doufejme, že boje budou probíhat už jen
na sportovištích. Setkat se však můžeme mnohem dříve. Jménem svým i ostatních

členové Běžeckého klubu Ludgeřovice
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závodníci na trati

Gabriela Klemensová a Tomáš Pormann na trati
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nejmenší závodníci

kolegů z Běžeckého klubu Ludgeřovice, bych Vás rád pozval na další ročník Ludgeřovického šusu aneb běžeckého posezení. To se bude konat v sobotu 14. května 2022
v prostorách chaty Ostříž. Čekat tam na Vás bude kotlíkový pomalu tažený guláš
z hovězí kližky, grilované prasátko a na čepu pivo Rohan i něco ostřejšího. K této
pohodě Vám bude hrát živá muzika. Kdo bude chtít, může se také zúčastnit vyřazovacího běžeckého závodu na Farské cestě. Pro ty nejmenší pak budou přichystány
dětské soutěže. Doporučuji se podívat na web bkludgerovice.cz kde máme video
z posledního ročníku a kde rovněž budou aktuální informace k chystané akci. Jste
srdečně zváni.
David Bíbrlík
Běžecký klub Ludgeřovice

Rozlosování fotbalu – jaro 2022
Benjamini
04. 04. 2022

PO 16:00

Ludgeřovice U11 – MFK Vítkovice U11„B“

15. 04. 2022

PÁ 16:30

Lhotka U11 – Ludgeřovice U11

21. 04. 2022

ČT 16:30

Rychvald U11 – Ludgeřovice U11
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26. 04. 2022

ÚT 17:00

Baník Ostrava – Dívky – Ludgeřovice U11

02. 05. 2022

PO 16:00

Ludgeřovice U11 – Petřkovice U11

11. 05. 2022

ST 16:30

Třebovice U11 – Ludgeřovice U11

16. 05. 2022

PO 16:00

Ludgeřovice U11 – Heřmanice U11

24. 05. 2022

ÚT 16:00

Hlubina U11 – Ludgeřovice U11

30. 05. 2022

PO 16:00

Ludgeřovice U11 – Poruba U11„B“

Žáci
02. 04. 2022

SO 10:00

Michálkovice – Ludgeřovice
VOLNO

10. 04. 2022
16. 04. 2022

SO 10:00

Stará Bělá „B“ – Ludgeřovice

23. 04 2022

SO 13:30

Darkovičky – Ludgeřovice

01. 05. 2022

NE 10:00

Ludgeřovice – Lokomotiva Ostrava

08. 05. 2022

NE 10:00

Ludgeřovice – Michálkovice
VOLNO

14. 05. 2022
22. 05. 2022

NE 10:00

Ludgeřovice – Stará Bělá „B“

29. 05. 2022

NE 10:00

Ludgeřovice – Darkovičky

05. 06. 2022

NE 9:00

Lokomotiva Ostrava – Ludgeřovice
Dorost

02.04. 2022

SO 14:45

Poruba – Ludgeřovice

09. 04. 2022

SO 13:00

Michálkovice – Ludgeřovice

16. 04. 2022

SO 13:30

Ludgeřovice – Lokomotiva Ostrava
VOLNO

23. 04. 2022
30. 04. 2022

SO 14:00

Klimkovice – Ludgeřovice
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07. 05. 2022

SO 14:00

Ludgeřovice – Poruba

14. 05. 2022

SO 14:00

Ludgeřovice – Michálkovice

22. 05. 2022

NE 11:00

Lokomotiva Ostrava – Ludgeřovice
VOLNO

28. 05. 2022
04. 06. 2022

SO 14:30

Ludgeřovice – Klimkovice

Muži
26. 03. 2022

SO 15:00

Ludgeřovice – Zlatníky

03. 04. 2022

NE 15:30

Kravaře – Ludgeřovice

09. 04. 2022

SO 15:30

Ludgeřovice – Stará Bělá

16. 04. 2022

SO 16:00

Slovan Ostrava – Ludgeřovice

23. 04. 2022

SO 16:00

Ludgeřovice – Vřesina

01. 05. 2022

NE 16:30

Malé Hoštice – Ludgeřovice

07. 05. 2022

SO 16:30

Ludgeřovice – Štěpánkovice

14. 05. 2022

SO 16:30

Chlebičov – Ludgeřovice

22. 05. 2022

NE 16:30

Kozmice – Ludgeřovice

28. 05. 2022

SO 17:00

Ludgeřovice – Darkovičky

05. 06. 2022

NE 10:00

Mokré Lazce – Ludgeřovice

11. 06. 2022

SO 17:00

Ludgeřovice – Bolatice

18. 06. 2022

SO 17:00

Hradec nad Moravicí – Ludgeřovice
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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

Ludgeřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku,
vychází 1x měsíčně v nákladu 500 výtisků.
Vydává: Obec Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, PSČ 747 14 – IČ 00300390
Adresa redakce: Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, PSČ 747 14
Vedoucí redaktor: Vlasta Bortlíková, e-mail: matrika@ludgerovice.cz, tel.: 553 876 012
Místo vydávání: Ludgeřovice, den vydání: 30. 3. 2022, evidenční číslo MK ČR: E 12506
Graﬁcké zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky
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