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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nevím, jak vás, ale mne letošní zima potěšila. Konečně jsme se zase dočkali pořádné
sněhové nadílky i mrazivého počasí, mohli si zalyžovat nebo zabruslit. Přece jen nelze pořád
sedět doma v izolaci a pohyb venku nám jen prospěje. Zima nicméně skončila svou vládu
a sníh i led zmizely. Co se však ve velkém objevilo, jsou psí lejna. Letos mám obrovské
množství stížností ze všech částí obce, psí hromádky jsou skutečně téměř všude. Znovu
apeluji na všechny majitele psů a jejich povinnost po svých miláčcích uklízet!
Upozorňuji na Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích a zejména pak na jeho
§ 5, odst. 1, písmeno f), kde je jasně psáno, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Tento paragraf se týká také
úklidu po svých psech. Extra pak odkazuji na odstavec 4, písmeno b), téhož paragrafu,
kde lze za tento přestupek udělit pokutu až do výše 30.000 korun!
Osobně si myslím, že uklízet po svých psech je normální. Mám také psa, a když jdu
s ním na procházku, automaticky beru s sebou sáčky, do kterých „psí nadělení“ seberu. Je tak
těžké udělat totéž? Při pořízení psa musíte počítat také s novými povinnostmi a toto je jedna
z nich. Doufám, že nebudeme muset přikročit k výše uvedeným pokutám, na druhé straně
už nyní upozorňuji v tomto směru na zvýšení kontrol.
Letošní zima byla nejen krásná, ale také s sebou přinesla nutnost použití poměrně velkého množství posypového materiálu. Ten nyní leží na všech cestách i chodnících a po
„splnění svých povinností“ během zimy nám nyní s nastupujícím jarem začíná život naopak
znepříjemňovat. Mám na vás všechny velkou prosbu. Kdo můžete, prosím, zameťte před
svými domy cestu nebo chodník a nechejte posypový materiál vždy na hromádce někde
na kraji. Hodně nám tak pomůžete s jarním úklidem. Zaměstnanci Technických služeb
Ludgeřovice jej pak naloží a odvezou. Vzhledem k množství cest a chodníků je technicky
nemožné uklidit vše rychle a najednou, takto úklid stihneme mnohem rychleji a na Velikonoce můžeme mít naši obec zase krásně čistou. Vždyť u nás na Prajzské bylo vždy zvykem
v sobotu vzít do ruky metlu a před svým domem uklidit…
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Safer Internet Day 2021

Žáci naší školy podpořili celosvětovou kampaň Safer Internet Day 2021, která se konala v únoru. V rámci hodin informatiky vypracovali prezentace o bezpečnosti, pak jsme s žáky hovořili na
daná témata. Témat v souvislosti s internetovou bezpečností je stále více, počínaje ochranou osobního prostoru, přes generování digitální stopy až po zásady ohleduplnosti k ostatním uživatelům
včetně sdílení a ochrany autorských a vlastnických práv. O technických aspektech bezpečnosti
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ani nemluvě. Nejen touto cestou se snažíme o to, aby se naši žáci naučili správně
zacházet s moderními technologiemi.
Prostřednictvím těchto aktivit učíme děti
správnému chování na internetu. Nejlepší žákovské práce jsme poslali sdružení
cz.nic. Národní Safer Internet centrum,
které spravuje sdružení cz.nic, bylo koordinátorem tohoto dne pro Českou republiku. V loňském roce se do této aktivity
zapojilo 170 zemí po celém světě. Letošní počet zemí nebyl ještě zveřejněn.

Zimní tvoření v 1. A

Ing. Marie Plačková
ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Žáci 1. A si užili zábavu při tvoření papírových tučňáků. Povídali jsme si o jejich životě
a pracovní činnosti jsme si na závěr zpříjemnili krátkým videem z Antarktidy. Na konci hodiny také proběhla přehlídka výtvorů, kde si měl každý možnost svého tučňáka představit.

výtvory dětí – tučňáci
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certifikát – Aktivní škola

Karneval u „Liščátek“

V únoru se v naší mateřské škole konalo karnevalové veselí. Do školky přišly princezny
Elsy z Ledového království, víly, rytíři, Spidermani a spousta dalších pohádkových a zvířecích bytostí – konal se totiž KARNEVAL!

děti v maskách s Hopsalínem
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„Dobrý den, dobrý den, do masek se převlečem! Pojďte všichni rychle dál, dneska máme karneval!“
Od samého rána si děti vzájemně představovaly své masky a užívaly si pobytu ve školce
ve svém převleku. Zatančili jsme si i s Hopsalínem, který nám připravil skvělý program plný
tance i soutěží a nakonec nám rozdal odměnu. Společně jsme si užili krásný den.

hra s balonky

průvod masek

Mgr. Monika Stuchlíková
ředitelka MŠ

SPOLKY
Pony ranč Vrablovec

V říjnu roku 1998 byl z iniciativy Lenky Muroňové
založen sportovní klub Pony ranč Vrablovec. Klub se od
svého počátku zabývá zájmovou činností dětí formou výuky základům jízdy na koni a základy chovu a péče o koně.
Počátky byly těžké a komplikované, začínali jsme s poníky hřebečkem Body a klisničkou Tampa Bay a valáškem hucula Šohaje v domácích podmínkách na Vrablovci,
s velkou pomocí nejdříve rodiny a následně našich skvělých přátel a kamarádů a pomalou a složitou cestou jsme
budovali vybavení Pony ranče až do dnešní podoby.
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V současnosti má náš klub 6 koní, z čehož služebně nejstarší je na ranči kůň Lukas,
kterého máme již 20 let a věkově nejstarší je kobyla Šíla, která letos začíná 26. rok svého
koňského života.
Velmi úzce spolupracujeme se začínajícím rančem z Paskova, kde se podílíme o starost
a výcvik dalších třech koní a společně se účastníme jezdeckých závodů a výstav koní. Naši
koně jsou různých plemen a stáří a posledním přírůstkem v našich stájích byli dva polští koníci Stašek a Jašek. Od založení Pony ranče prošlo našimi stájemi 26 různých koní, u mnohých to byly přirozené obměny – nákupy a prodeje koní. Ale s několika jsme se bohužel
museli i smutně rozloučit a z našich stájí putovali do svého „koňského nebe“.
A protože Pony ranč není jen o koních, ale hlavně také o lidech, kteří se o tyto koně
starají, tak si připomeňme, že náš jezdecký klub pod vedením Lenky Muroňové, organizuje
a provozuje každoročně Jezdeckou přípravku pro děti od 8 do 12 let a Jezdecký kroužek pro
děti starší 12 let. Tato základna klubu společně se svými vedoucími se pečlivě stará o to, aby
se koně měli v našich stájích jen dobře, aby měli k dispozici čisté stáje, kvalitní krmivo, péči
nejen členů klubu, ale v případě potřeby i lékařskou péči, v neposlední řadě i kvalitní péči
pana kováře, který dojíždí pravidelně se starat o jejich kopýtka a podkovy. A když si užijí
všech těchto druhů starostlivosti, tak si mohou naši koně užít svobody prostorných výběhů,
ale také i hodiny výcviku v prostoru našich jízdáren a také krásných vyjížděk v okolí ranče.
V součastné době se také potýkáme s mnohými problémy, které ovlivňují činnost klubu
a dokonce se objevují určité situace, které ohrožují i zdraví a život našich koní.
Hlavní problém, který se odráží nejen na činnosti našeho klubu, ale ovlivňuje situaci
v celé naší republice a samozřejmě i v celosvětové šíři, je působení coronaviru (COVID-19),
který stejně jako ovlivňuje mnohé ekonomické činnosti a možnosti spoluobčanů, tak se týká
velice úzce činnosti našeho klubu. Musíme se samozřejmě dál starat o koně, což vyžaduje
nejen velký podíl lidské práce, ale finančních prostředků, kterých bohužel nikdy není dost
a nelze v této době plánovat akce a činnosti, které by kryly veškeré finanční náklady spojené
s provozem Pony ranče.
A do této ne příliš dobré situace vstupují události, které se dotýkají nejen našich zvířat,
ale byli jsme svědky v nedávných dnech problémů v okolních stájích s koňmi. Široká veřejnost, která má možnost se pohybovat v těsné blízkosti výběhů koní, díky své neinformovanosti a neznalosti, dokáže velmi často těmto krásným zvířatům ublížit tím, že je při svých
procházkách krmí nevhodnými potravinami. Tato nepoučená laická veřejnost se především
v podzimních a zimních měsících snaží koním ve výbězích tzv. přilepšit, a nevědí, že je
přitom tímto mohou i zabít. Na podzim to často bývají přebytky ovoce a zeleniny ze zahrad,
v zimě k tomu nejednou přibývá pečivo, ale i vánoční cukroví apod. Lidé si myslí, jak koním
udělají radost, když jim dají něco dobrého na zub. I když to nemusí být nic extra špatného,
ale i v nepřiměřeném množství z toho může být katastrofa. Proč jsou lidé takto bezohlední?
Proč stále krmí cizí zvířata? Nikdy nevíte, zda nějaké zvíře nemá speciální dietu. Laik ani
nedokáže posoudit, co zvířeti může ublížit. Je třeba si uvědomit, že koně nemohou zvracet.
Tímto nemají možnost zbavit se něčeho špatného, když se jim ucpou střeva. Je třeba, abychom to pochopili a měli to vždy na paměti. Raději se vždy ptejte majitele – chovatele, zda
koni můžete něco dát a učte to i své děti, že se cizí zvířátka nekrmí, ať jsou seberoztomilejší.
Pak se nebudou stávat situace, kdy kůň následky takového nevhodného krmení trpí obrovskými bolestmi a není výjimkou, že i přes obrovskou péči chovatele spolu s veterináři, takto
postižený kůň umírá. Dokonce, i když tyto potíže přežije, trvá mnoho dnů intenzivní léčby
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a péče, než se z takových zdravotních potíží zvíře dostane. A je nepředstavitelné, co prožívá
chovatel takto postiženého zvířete. Jak velké citové vazby má vůči těmto zvířatům, o které se
dlouhodobě stará a které se vlastně stávají dalšími členy rodiny. A v neposlední řadě je třeba
připomenout také finanční náklady, spojené s léčbou takto postiženého koně. Výlohy za
veterináře se mohou vyšplhat i ke 100 000 Kč, pokud je kůň převezen na kliniku k dalšímu
léčení. Mnozí koně to zvládnou, ale stává se, že někteří bohužel nepřežijí ani po operaci.
Mějte to prosím na paměti a až zase na své procházce půjdete okolo výběhu s krásnými
koňmi, pokochejte se tou krásou ušlechtilého zvířete, třeba jej i pohlaďte, ale buďte opatrní
s krmením koní. Pomůžete tak nejen těm krásným zvířatům, ale i nám – chovatelům.
Ale pojďme se vrátit k těm veselejším a příjemnějším věcem, které chov koní a činnost
jezdeckého klubu přináší. Z našeho pohledu je to právě ta práce s dětmi a zvířaty, kdy jsou
malí členové našeho klubu vedeni k určité zodpovědnosti, jsou vedeni k tomu, že starost
o koně není jen ta radostná záležitost, kdy se ocitnou na hřbetě koně při výcviku nebo při
vyjížďkách, ale že je to hlavně spousta práce, kterou je třeba udělat okolo koní. A máme
zkušenost, že děti vykonávají tyto povinnosti rády, protože odměnou je jim právě ten krásný
výhled na svět z hřbetu koně a samozřejmě také pohled na spokojená zvířata.
Chtěli bychom se jménem našich členů jezdeckého klubu pochválit i s dobrými výsledky
práce nás všech. Účastníme se jezdeckých a výstavních soutěží, konkrétně například Moravského Show Pony Šampionátu. Soutěžní disciplíny jsou se zaměřením na výstavní předvedení koní, dle věkových kategorií dětí, a předvedení koně pod sedlem, kdy děti ukazují,
jak koně zvládají a rozumí si s nimi. V těchto disciplínách jsme v loňském roce vybojovali
následující ocenění: 10x 1. místo, 10x 2. místo, 9x 3. místo, 4x 4. místo, 6x 5. místo, 2x
šampion třídy, 2x celkový vicešampión Moravského Show Pony Šampionátu. Zároveň jsme
se zúčastnili 3. Prajzské výstavy pony a koní Kravaře, kdy jsme v kategorii pony nad 125 cm
získali 1. místo, 2. a 4. místo a v kategorii teplokrevných koní 3. místo.

Hubertík 2019 – začínající děti z jezdeckého kroužku
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Hurá prázdniny 2019 – křest nových polských koníků Jaška a Staška

ze soutěžní kategorie Mladý vystavovatel 2020 – koně Jašek a Caeresgob Awen, zástupci Pony ranč Vrablovec
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skijöring za koňmi – zima 2021

Pořádáme také pravidelné veřejné akce pro děti v areálu ranče na Vrablovci, pravidelně to
jsou oslavy Dne dětí, akce Hurá prázdniny a na konci prázdnin akce Škola volá …. V průběhu letních prázdnin organizují naši vedoucí týdenní Prázdninové jezdecké školičky, vždy
tři týdenní turnusy v průběhu prázdnin. Tyto už organizujeme 7 let a mnohé děti se k nám
rády vracejí na tyto Prázdninové jezdecké školičky.
V poslední době nás velice těší dobře se rozvíjející spolupráce s obcí Ludgeřovice a podpora jejího vedení. Díky tomu jsme mohli přijmout nabídku organizátorů Moravského Show
Pony Šampionátu, aby jedno z kol této soutěže se konalo u nás v obci Ludgeřovice, kdy Pony
ranč Vrablovec by byl hlavním organizátorem tohoto kola soutěže. Tato soutěž by měla proběhnout 31. 7. 2021 na louce proti fotbalovému hřišti Ludgeřovice a takto si vás dovolujeme
už dnes pozvat na tuto akci, abyste tímto podpořili naše koně a mladé soutěžící, kteří svou
účastí reprezentují i naši obec.
Rostislav Lesňák
Pony ranč Vrablovec

První koupání u hasičů

Únor místní jednotka využila k výcviku na ledu. Mráz nám ho totiž vytvořil požehnaně.
Zimní měsíce s sebou přinesly tradiční výjezdy. Zejména jde o pomoc záchranné službě
s pacienty. Jak jistě víte, sněhu a ledu bylo přes zimu požehnaně. Takže jsme se i trochu
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zahřáli, a to výjezdem na oheň. A to do sousední vesnice, kde komínové těleso hodně
potrápilo majitele rodinného domu. Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů.
Po online tematických školeních přišel
výcvik na ledu. Ten se bez zimy a ledu moc
nacvičit nedá. Proto se jednotka sešla ke školení osobně. Vzhledem k panujícím minusovým teplotám jsme školení teoreticky udělali
v prostorech nové hasičské zbrojnice.
Opět jsme prošli možnosti jednotlivé
záchrany, jejich časovou náročnost, i vhodnost. Začali jsme tradičně tím, co dělat,
kdybychom se na ledu propadli my sami.
Jaké efektivní prvky je třeba mít na paměti.
Poté jsme z pozice zachraňovaného přešli do
pozice zachránce. Ovšem civilního. Opět
členové dostali za úkol vymyslet improvizované předměty k záchraně. Prakticky si to
pak zkoušeli na místních rybnících, za jak
dlouho by v lese našli např. vhodnou a únosnou větev, kterou by osobě poskytli.

zkouška výcviku jedním z hasičských nováčků

hasič v rybníku v tzv. „suchém oděvu do vody“

Následovala teorie hasičská. S využitím
prvků hasičské výbavy. Byl opět zopakován
režim výjezdu, kdy se první osoby oblékají místo do klasických zásahových oděvů,
do takových neoprenových skafandrů, aby
mohly případně do vody. Zopakoval se také
postup záchrany pomocí žebříků, páteřní
desky, házečky. Tím, že máme v týmu i nováčky, tak se nejednalo jen o školení opakovací. Někteří toto viděli úplně poprvé.
Proto jsme také měli hned adepty, kteří si
následně zkusili realitu záchrany na ludgeřovickém rybníku.
Tam jsme dorazili asi kolem desáté hodiny ranní. Všichni přihlížející jen čekali,
až se hasič propadne do ledu. A my ostatně taky. Pak se rozjel boj o jeho záchranu.
Jednotlivé skupinky teorii zvládly, takže teď
měly předvést svůj postup v praxi.
Osobu se vždy podařilo zachránit, a tak
mohli naši dva vodníci vylézt z vody do kabiny
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Tatry, která je honem převezla do útrob vytápěné zbrojnice. Protože byla opravdu zima. A zdraví
máme všichni jenom jedno.
Apelujeme na všechny spoluobčany, aby nepokoušeli štěstí a řídili se na zamrzlé ploše selským a rodičovským rozumem. Zvláště, pokud teploty již neodpovídají zimnímu období.
David Lange, hasiči Ludgeřovice

Skauting? Co to vlastně je?

Začíná doba postní a člověk by se měl hlouběji zamyslet nad svou vírou
a životem, pracovat na tom, aby rostla jeho touha po Bohu a o Velikonocích mu byl blíž. Podobně nám skautům tato koronavirová doba poskytuje
čas se zamyslet nad smyslem našeho skautského počínání.
Skautské hnutí se popisuje jako dobrovolné, nepolitické, výchovné
hnutí, které je otevřené všem mladým lidem bez ohledu na pohlaví, původ,
rasu či náboženské vyznání. Má přispět k jejich rozvoji po stránce fyzické, intelektuální,
emocionální, sociální a duchovní. Třemi základními principy skautingu jsou odpovědnost
vůči Bohu, ostatním a vůči sobě. Náš oddíl v Ludgeřovicích je křesťanský, ale jsme otevřeni i dětem bez vyznání, společně jsou vedeny k vyšším hodnotám, Pravdě a Lásce. Druhý
princip vybízí k porozumění a spolupráci doma, v družinách, ve škole… A třetí k práci na
sobě. Děti mají získávat nové vědomosti, dovednosti, rozvíjet své silné stránky a pracovat
na těch slabých.
Aby byly tyto principy srozumitelné a skauti měli
konkrétní návod, jak se mají chovat, sepsal zakladatel
skautingu skautský zákon, Junák – český skaut používá
toto znění:
1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. S
 kaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem
každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů
lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.
Skaut tedy není jen náplň volného času, ale prostředek k rozvoji osobnosti dětí a mladých
lidí v duchu svých principů tak, aby svět byl lepším místem.
„Pokusme se zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli.“
(Robert Baden-Powell)

Lucie Kajzarová
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ZAJÍMAVOSTI
Konečně pořádná zima!

Ve druhé půli ledna začaly být mrazíky lehce kolem – 5 °C, v posledním týdnu pak až
k – 11 °C. Zato únor začal frišně a teplota se prakticky stále držela pod nulou – v pátek 12. února se dostala až k – 15 °C a rekord padl 15. února, kdy teploměr zaznamenal – 17 °C.

teplota první týden v únoru 2021 – 1. 2. – 7. 2.

teplota druhý týden v únoru 2021 – 8. 2. – 14. 2.

teplota třetí týden v únoru 2021 – 15. 2. – 19. 2. – před uzávěrkou tohoto čísla Zpravodaje
13
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sněhem zasypané dětské hřiště v Církevní mateřské škole Ludgeřovice

odklízecí pluhy se činily
14
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A konečně začal padat sníh, ale
pořádně. Myslím, že po dlouhé době
máme zase moc hezkou zimu. Perfektně se také trefily jarní prázdniny v okrese Opava, děti si konečně
užily trošku zimních radovánek,
jak situace s koronavirem dovolila,
místní svahy byly doslova obsypány bobujícími dětmi. Mákli si také
odklízecí pluhy, silničáři, technické
služby a další pracovníci, kteří nocí
i dnem odklízejí sníh a patří jim za
to obrovský dík. Místy napadlo až
20 cm nového sněhu, což už dlouho
nepamatujeme.
P.K.

zamrzlý ludgeřovický potok – 15. února 2021

Další tip na procházku a výzva pro všechny „garmiňáky“

Pěšky po ulici Na Návsi kolem statku p. Lasáka po soukromé cestě (Je potřeba se tam
chovat slušně! Kdo nechce, může jít po ulici Na Kopaninách.) směrem k vodojemu. Kolem
„zhnitých mostků“ na asfaltku z Markvartovic, napojit se na asfaltku ze Šilheřovic (kousek
za hájenkou Annin dvůr) a vydat se směrem na Petřkovice. Před koncem kopce odbočit
doprava k Jurčkově kapličce, kolem ohrady a školky a za ní pak doleva na ulici Výjezdní a ke
hřišti. Krásných 8 – 10 kilometrů do Černého lesa a zpět.

trasa od vodojemu ke „zhnitým mostkům“ – pohled na vodojem, stopa pro běžky vlevo
15
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trasa 8 – 10 km z centra Ludgeřovic do Černého lesa a zpět
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posed pro myslivce u nově vysázené školky

Nyní tu mám výzvu pro všechny, kteří pro měření aktivit používají hodinky Garmin.
Připojte se ke skupině Ludgeřovice – rádi vás uvidíme a budeme sdílet tipy na další procházky, běhy a sportovní aktivity.
Stačí si v aplikaci Garmin Connect vyhledat klíčové slovo Ludgeřovice. Aktuálně jsou
k dispozici 2 skupiny – „BK Ludgeřovice“ pro aktivitu Běh a „Ludgeřovice“ pro všechny
typy aktivit.

Tak sportu zdar 

P.K.
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Další část Ludgeřovic z ptačí perspektivy

Díky mrazu a nadílce sněhu to žije i na ludgeřovických rybnících, vydal jsem se tedy na
průzkum s dronem a posílám fotky této části Ludgeřovic. Přeci jen jsem si neodpustil opět
vyfotit ikonický kostel sv. Mikuláše zpoza kopce a také kousek Vrablovce.

pohled na ludgeřovický rybník – 14. února 2021

pohled na areál HP Trendu a kostel – 14. února 2021
18
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pohled na opravený most nad ulicí Lípová – 14. února 2021

pohled na kostel zpoza kopce – 14. února 2021

P.K.
19
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Obchod „U Pavlíka“ letos v únoru otevřen naposledy

Ikonický obchod s potravinami vedle Obecního úřadu v Ludgeřovicích s názvem
„U Pavlíka“ bude letos v únoru otevřen naposledy. Po 50 letech zavře a na jeho místě
pravděpodobně už žádný další obchod nebude. Paní Marie Bartusková, vedoucí, majitelka
a prodavačka v jednom vzpomíná na těchto 50 let většinou s láskou, i když našlo by se pár
vypjatých momentů, například, když byl obchod vykraden, na které by raději zapomněla.

paní Marie se zákazníky v roce 1972

paní Marie v únoru 2021
20
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Původně byla na místě prodejna potravin Budoucnost. Paní Marie nastoupila do
obchodu v 18 letech, tenkrát ještě pod značkou Pramen, jako učenka, a krom mateřské
dovolené, která tehdy trvala půl roku a krátkého působení v prodejně na Vrablovci, byla
stále za pultem obchodu „U Pavlíka“. V roce 1991, kdy Pramen rušil své prodejny, paní
Marie využila této situace, domluvila se s majiteli a začala obchod provozovat sama.
Nezbývá, než paní Marii poděkovat za její stálý úsměv za pultem, jak ostatně můžete vidět na fotce ze samého začátku a kdyby nebylo roušky, viděli byste, jak se usmívá
i v roce 2021. Děkujeme, paní Marie, a přejeme klidný důchod J!

archivní fotografie – předválečné období – prodejna Budoucnost

archivní fotografie prodejny – vlevo jde vidět fasáda současného obecního úřadu
21
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Z nedávné minulosti

Červena škola
Děti učekaly do školy, až se jim na hřbetě třepaly skuřane aktovky. Ludi tehda
něrobili take štrachy, jak měli zrobit potomka, tuž děcek bylo endele vendele. Učilo
se každy tyden od pondělka do soboty a na dvě směny. Ve třidě byly také rozdrbane
stolky a v každe lavici kalamař, v rohu stal vincek. Synci radi přikladali uhli a robili
u teho taky kraval, až učitelka musela přestat povědať ty dřisty. Neměla to s nami
lehke a za ty penize. Celý rok nosila klotove rukavy, aby ušanovala kostymek, aspoň
do přechodu, miž ho obleče. Na placu u školy byly dva suche zachody, kere jsme čas
od času vypěknili připichnutym balicim papirem. Synkum vydržel čisty isto dva dni.
Místo pakovych baterii byla na dvoře pumpa s žimnu vodu. Děti měly furt to same
oblečeni, děvuchy fěrtušky, bežove štrample, synci teplaky a f lanelovu košulku. Raz
za tyden byl pionyr a aji naboženstvi. Bo bylo obuch třeba. Pan farař občas piznul kohošik po pysku, bo chachaři nebrali važně Stary ani Novy zákon a trefovali se mu do
suknice. No a mi se raz podařilo nakazit celu třídu planyma neštovicama, spolužaci
byli strupati jak byk, ale doživotně imunni. Jaja, krasne to byly roky, s plačem jsme
po pěti rokach šli do velke, nove školy.
Hedvika Jandová

Špormajstři
Viče, jak každy hledži korunu ušporovač a někdy se to něvyplači. Tak cošik o tym,
co by se němjelo robič.
Z Vrablovecke štaci je na naměšči v Petřkovicach 2 minuty. To človjeka bere, ječ
zadarmo. Jak baby ježdžily v uterky do klubu, tak se domluvily, že něbudu každy
tydžeň 10 Kč davač. Zpatkem by to něšlo, to je autobus 67 plny, tež ja. Paru razy se
im to podařilo a viče, jak to je, z jidlem rosce chuč a ony se radovaly, velej ušporovaly.
Raz jak vlizly do autobusu, tak se naščešči všimly, že se tam unterhaltuje taky mlady
chlop, o kerym se mluvilo, že robi revizora a meška u Finskych domkuv, ten tam
dřistal z takyma 4 chlopama, hrubo oblečenyma, všeci v jednakym. Tak se honem
oštemplovaly listky. Temu mlademu revizorovi šofer zastavil rovno u jeho furtky.
Jak přijechaly na naměšči, všeci 4 chlopi vylizli a šli na druhu stranu. A viče, že to
byli tregři na pohřeb co jeli až z Vrablovca, tuš to viče, jak se baby smjaly, že ich tak
chlopi vypekli.
To zaš na te same štacii nastupil taky vymasta Alfon a ze srandy se zeptal, esli je
čisty luft. Všeci byli čicho, tak se spokojně šednul. Enem se zavřeli dveři, postavil se
revizor a ten čisty luft ho stal 450 Kč. Alfon dluho lamentoval, že za to muh mječ
každy džeň pivo. Ja, každy špas cošik stoji.

Alice Závodná
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SOCIÁLNÍ

V roce 2020 se v Ludgeřovicích vykoledovalo 184 320 Kč. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je vykoledovaná částka 119 059 Kč v roce 2021 úspěchem.
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Ke spokojenému životu patří dobré jídlo. Kvalitní stravování
pro seniory podpořila příspěvkem Nadace ČEZ.
Cílem Charitního domova sv. Mikuláše je, aby se v něm naši
klienti cítili jako doma. Jejich spokojenost z velké části určuje také
dobré jídlo a kvalita jeho servisu. Na první pohled se může zdát,
že zlepšit stravování je velmi jednoduché. Ve skutečnosti to ale
znamená úpravu celého systému, změnu myšlení a také zvýšené náklady. Proto jsme k této oblasti přistoupili jako k projektu,
jehož cílem jsou spokojení a zdraví klienti. Naši snahu se rozhodla podpořit částkou 100 tis. Kč
Nadace ČEZ, která nám přidělila příspěvek v rámci grantového řízení „Neziskovky“.
Základním kamenem projektu je spolupráce s nutriční specialistkou Bc. Petrou Handlířovou:
„Stravování v domovech pro seniory je specifické v mnoha směrech. Kvalitní výživa musí splňovat nejen
energetickou hodnotu, ale také organoleptickou – chuť, vůně, vzhled pokrmů. Proto je právě servis stravy nezbytný pro spokojeného strávníka. Zvýšit jeho kvalitu vyžaduje zejména celkovou změnu myšlení
a přístupu. Důležité je zapojit také klienty, diskutovat s nimi a brát jejich podněty vážně.“
A co konkrétně se tedy v našem domově mění? „Stravování má stejnou prioritu, jako zdravotní
a sociální péče nebo kvalita prostředí. S tím souvisí také to, že má i stejnou podporu. Ať už jde o materiální
vybavení, školení pracovníků či vyšší rozpočet na suroviny,“ říká vedoucí domova Mgr. Ivana Kostková. Jedním dechem dodává, že bez podpory Nadace ČEZ by byl rozjezd mnohem složitější.
„Můžeme pracovníkům stravovacího provozu zajistit kvalitní školení, nakoupíme vybavení do kuchyně,
můžeme rozvinout spolupráci s nutriční specialistkou. Mám velkou radost, že Nadace ČEZ naši filozofii
ocenila tímto příspěvkem a moc za ni děkuji.“
Důležité je, aby strava podávaná klientům domova byla kvalitní, pestrá, vyvážená a v neposlední řadě chutná. „Chuťové preference klientů se mohou lišit, to je přirozené, zvlášť pokud se jedná
o stravu připravovanou dle individuálních diet. Zde vzniká prostor pro komunikaci s klienty. Dostatečná
edukace o potřebě daných diet je klíčová pro jejich dodržování. Z toho důvodu je důležité zaměřit se na
všechna denní jídla, tedy i na svačinky. Našim cílem je poskytnout klientům pestrý jídelníček a pokrmy
připravovat z kvalitních a čerstvých surovin. Klienti si také s podporou aktivizačního pracovníka připravují vlastní pochutiny, zejména moučníky.“ říká Bc. Petra Handlířová a dodává: „Ne nadarmo se
říká, že jíme také očima. Proto nesmíme zapomínat na kvalitu servírování, protože kultura stolování,
přízdoba na talíři a další „triky“ dokážou zázraky.“
Věříme, že spoluprací s odborníky, našimi klienty a jejich rodinnými příslušníky se nám bude
dařit kvalitu stravování neustále zlepšovat. Protože kvalitní jídlo patří ke spokojenému životu.
Pavel Sobol
ředitel Charity Hlučín

O programu „Vy rozhodujte, my pomáháme“

Společnost Tesco spustila v září loňského roku 8. kolo oblíbeného grantového programu
„Vy rozhodujete, my pomáháme“ na podporu místních neziskových organizací. Přihlásilo se
598 projektů, což je jasným znamením, že komunitní programy a místní organizace potřebují nyní pomoc více než kdy jindy. Za normálních okolností by společnost Tesco zapojila
své zákazníky do rozhodování o vítězných projektech, ale kvůli pandemii covid-19 bylo hlasování v obchodech, původně naplánované na prosinec, z bezpečnostních důvodů zrušeno.
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Neziskové organizace ale o svou podporu nepřijdou, Tesco mezi vybrané projekty po celé České republice rozdělí 5 400 000 Kč.
Přihlášené projekty do 8. kola programu se nejčastěji zaměřují na
pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám, na vzdělávání
a rozvoj dovedností dětí, mládeže a dospělých, na rodiny a jednotlivce
v tíživé životní situaci a také na rozvoj komunitního života a okolního prostředí. Nově se
do programu mohly přihlásit i organizace, jejichž činnost je negativně ovlivněna současnou
pandemií vyvolanou onemocněním covid-19. Všechny přihlášené projekty hodnotila komise
odborného garanta programu, Nadace rozvoje občanské společnosti, a prověřila organizace
a jejich projekty z hlediska transparentnosti, udržitelnosti a dopadu projektů na lokální komunitu. Na základě hodnocení bylo vybráno 270 nejlepších projektů.
Nadační fond Tesco pomůže s vybudováním zahrádky pro seniory
Důležitou součástí kvalitního života seniorů je jejich fyzická a psychická aktivita a jejich zájmy. Mnoho klientů charitního domova má velmi blízký vztah k přírodě a zahrádce, neboť v produktivním věku sami svoji zahrádku měli. Ve většině případů jim dnes jejich fyzické možnosti
již nedovolí pěstovat rostliny a fyzicky pracovat na pozemku, a tak se této činnosti museli vzdát.
Proto díky Nadačnímu fondu Tesco, který částkou 20.000,- Kč podpořil náš projekt „Zahrádka pro seniory“ pořídíme mobilní vyvýšené záhony, aby klienti opět mohli prožívat radost
z vlastní vypěstované zeleniny a květin s vynaložením minimálního fyzického úsilí. Projekt je zaměřen na zapojení částečně mobilních i invalidních klientů, včetně klientů na invalidním vozíku
do aktivit spojených s pobytem venku a zahrádkaření.
Na zahrádku se už těší Jana Machalová, která má v našem domově na starost aktivizaci klientů. „Většina klientů pochází z rodinných domů, u kterých měli své zahrádky. Na nich strávili mnoho
času a zažili spoustu radosti. Teď jim takovou menší zahrádku budeme moci dopřát i v našem domově.
Společně jsme už něco málo pěstovali v truhlících, ale teď to bude mnohem lepší. Už se moc těšíme, až
bude jaro.“
Aktivizační činnost je pro klienty domova pro seniory velmi důležitá. Paní Jana vystudovala bakalářský obor Sociální politika a sociální práce. Paní Janu jsme poznali, když v rámci svého
studia v našem domově vykonávala souvislou praxi. Bylo nepřehlédnutelné, jakou pozornost klientům věnovala jako studentka. Proto jsme moc rádi, že se podařilo s paní Machalovou navázat
trvalou spolupráci. Činnostem se seniory se věnuje na plný úvazek a naplňuje ji. Pracuje s klienty
jednak při společných aktivitách, ale také individuálně na jejich pokojích. „Při sestavování aktivit
si uvědomuji jejich důležitost pro naše klienty a snažím se najít takové činnosti, které jsou pro klienty
zajímavé. Každý klient má možnost vyjádřit se k programu, říci, o co by měl zájem, co by ho zajímalo. Program nedodržuji zcela striktně. Postupuji individuálně, podle nálady klientů, podle počasí, podle
přání. Vše je založeno na dobrovolnosti, snažím se klienty motivovat k využívání denních aktivit, ale
nenaléhat,“ říká paní Jana.
I její práci výrazně ovlivnila epidemie koronaviru: „Klienti postrádali své blízké i společná setkávání, která v určitou dobu nebyla možná. Snažila jsem se být jim co nejvíc na blízku a pomoct jim tu
těžkou dobu překonat. Bylo to pro všechny velmi těžké období. Teď už se snad díky očkování blýská na
lepší časy.“
Mgr. Ivana Kostková
vedoucí Charitního domova sv. Mikuláše
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KAFIRA pomáhá lidem se zrakovým postižením

KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací založenou v roce 2002, se záměrem pomáhat lidem s těžkým zrakovým postižením. I nyní v době pandemie COVID-19
poskytuje své služby a pomůže vám zvládnout váš handicap.
V KAFIŘE se snažíme vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do života“.
Poskytujeme registrované sociální služby, které podporují soběstačnost a samostatnost a zvyšují šance
nalézt vhodné pracovní uplatnění. Zrakově postiženým nabízíme podporu soběstačnosti v péči o sebe,
o domácnost a při zvládání činností běžného dne. Pomůžeme s výběrem vhodné kompenzační pomůcky, její zapůjčení a předvedení, stejně jako s vyřízením žádosti na její pořízení. Naši odborně vyškolení
lektoři naučí klienta samostatného pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí, stejně jako výuku Braillova písma či zvládnutí informačních a komunikačních technologií. Služby poskytujeme bezplatně a to
jak ambulantně, tak v terénu, v rámci celého Moravskoslezského kraje, ve střediscích v Opavě, Ostravě,
Novém Jičíně a Frýdku-Místku. Uživateli našich služeb jsou dospělí a senioři se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Bližší informace získáte na www.kafira.cz
Mgr. Radim Miklas
koordinátor PR/lektor

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Jubilanti – leden 2021
Paulína Šimarová
Irena Vápeníková
Ingeborg Matějů
Augustin Vilkus
Zdenka Bůžková
František Machala
Günter Boczek
Karel Havlas
Marianna Mařádková
Zdeňka Vjačková

95 let
93 let
92 let
91 let
90 let
90 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Jubilanti – únor 2021
Roman Jarosz
Josef Rohel
Valter Vidura
Ludmila Nasadilová
Alžběta Kubesová
Gertruda Pěntková
Adéla Tkacziková
Erich Fitzek

96 let
96 let
92 let
90 let
85 let
85 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Ostravské MHDéčko bez obav

Dopravní podnik Ostrava (DPO) na internetu zveřejnil nové video
na téma každodenního čištění a dezinfekce vozidel. Cestujícím tím
sděluje jasnou zprávu: „Ostravské MHDéčko používejte bez obav“.
Dopravní podniky napříč ČR se již rok potýkají s úbytkem cestujících kvůli celosvětové koronavirové pandemii. Dopravní podnik Ostrava zaznamenal za loňský rok 20% pokles počtu přepravených
cestujících. Novým videem s názvem „MHDéčko bez obav“ však ukazuje všem lidem, že cestování městskou hromadnou dopravou v Ostravě je bezpečné, protože DPO důkladně čistí a dezinfikuje
všechna svá vozidla.
„Nebojte se s námi cestovat! Už rok poctivě děláme vše pro to, aby cesta s námi byla bezpečná.
Nemáme žádné informace, že by se někdo přímo nakazil koronavirem v ostravské MHD. Je to důkaz
toho, že naši práci odvádíme poctivě a že naši cestující jsou zodpovědní a dodržují všechna opatření.
Před více než rokem jsme zakoupili 44 ionizátorů, které denně likvidují ozónem bakterie a viry ve všech
našich vozidlech. Jejich účinnost máme ověřenou ve spolupráci se Zdravotním ústavem,“ říká generální
ředitel DPO Daniel Morys.
DPO za poslední rok znásobil výdaje na dezinfekci interiéru vozidel, a tak denně kompletně vydezinfikuje desítky zařízení a vozidel včetně madel, tlačítek, oken, dveří i omyvatelných sedadel.
Vozy DPO však nejsou odolné jen vůči případnému přenášení virů, ale za poslední dva roky se navýšily výdaje i na úklid vozidel, a to na 200 %. DPO stále častěji a intenzivněji čistí podlahy ve vozech a
dokonce používá speciální parní technologii na odstraňování žvýkaček nejen z podlah, ale i z dlažby na
zastávkách. O úklid na zastávkových nástupištích a tratích se stará modernizovaná flotila speciálních
technologických úklidových vozidel a v pěti zbrusu nových kartáčových mycích strojích se denně čistí
zvenku desítky vozů.
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„Ostravské MHDéčko je bezpečné a čisté. Vážíme si všech cestujících a děláme vše pro to, abyste
nám zůstali věrní. Připravujeme i další novinky, aby naše služby byly ještě komfortnější,“ doplňuje
Daniel Morys.
Video najdete na: www.dpo.cz/bezobav

Tisková zpráva z 15. 2. 2021

Vybrané elektrospotřebiče budou mít od března 2021
nové energetické štítky

Od března budou některé kategorie elektrospotřebičů označeny novými energetickými štítky.
Zařazení výrobků do energetických tříd podle jejich spotřeby elektrické energie tak bude přehlednější. Energetické štítky už 25 let pomáhají evropským spotřebitelům v orientaci při výběru
úspornějších elektrospotřebičů.
Výrobky, kterých se zavedení nového energetického štítku týká, jsou spotřebiče používané především v domácnostech. Od 1. března 2021 budou novým štítkem označeny chladničky
a mrazničky, pračky a kombinované pračky se sušičkami, myčky nádobí, televizory, monitory
a elektronické displeje.
Následně, od 1. září 2021, se nové štítky objeví na světelných zdrojích. U ostatních skupin
výrobků, jako jsou například bubnové sušičky, trouby, kotle a klimatizace, se současně používaný
štítek nemění a k přechodu na nový štítek dojde až v následujících letech.
Nově štítek obsahuje jednotnou škálu energetických tříd od A do G pro všechny typy a modely
v daných skupinách výrobků. Zmizí tedy označení s jedním až třemi „+“ přidávané k třídě A.
Dnešní nejúčinnější výrobky ze třídy A+++ budou sice nově zařazeny do nižší třídy (B až D), ale
pouze aby byl umožněn další vývoj účinnějších výrobků a jejich inovace, které tak budou následně
kategorizovány do třídy A.
Novinkou, která se objeví na novém štítku, bude QR kód. Prostřednictvím něho bude možné
rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, která umožní snazší porovnání výrobků. Spotřeba energie výrobků je nově uvedena na zvýrazněném místě uprostřed štítku.
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Celý proces přechodu na nové štítky bude mít několik fází. Nejprve, od 1. listopadu
2020 přikládají výrobci do balení výrobku jak současný štítek, platný do 28. února
2021, tak nový platný od 1. března 2021, a to z důvodu snadnějšího přeštítkování
na prodejnách. Následně, od 1. března 2021 bude u výše vyjmenovaných výrobků uvedených na trh EU dodáván v balení pouze štítek nový.
Další fází bude samotné přeštítkování výrobků v kamenných a internetových obchodech. Na to je legislativně vyhrazeno 14 pracovních dnů, od 1. března 2021 do 18. března 2021. Během této doby musí obchodníci v prodejnách a na internetových obchodech
nahradit staré štítky novými, přičemž výrobek smí být v tomto přechodném období
označen pouze jedním typem štítku, buď ještě starým, nebo již novým štítkem.
„Energetické štítky jsou přehledným a transparentním nástrojem na srovnávání
energetické náročnosti stále rostoucí skupiny produktů. Nové štítky spotřebitelům pomohou ještě přehledněji srovnat jednotlivé modely a vybrat si ty provozně nejúspornější. Na přechodné období pro spotřebitele, prodejce a výrobce připravujeme řadu
informačních výstupů s cílem napomoct snadnému přechodu na nové štítky,“ říká Juraj
Krivošík, ředitel SEVEn, The Energy Efficiency Center.
Čerpáno ze stránek Elektrowin – zpráva z 23. 12. 2020

Odečty vodoměrů ve změněném režimu

Společnost VodoTech, která odečítá vodoměry pro SmVaK Ostrava, v souvislosti
s nepříznivou epidemiologickou situací mění stejně jako vloni na jaře způsob zjišťování
spotřeby vody. Společnost provádí prostřednictvím online terminálů fyzické odečty
vodoměrů pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava především v okresech
Nový Jičín, Opava, Karviná, Frýdek-Místek a v okrajových částech okresu Ostrava.
V důsledku nepříznivé epidemiologické situace v České republice a šíření nového typu
koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19 se společnost rozhodla pozastavit
fyzické odečty v domácnostech svými pracovníky a preferuje jiné formy hlášení spotřeby pitné vody. Cílem preventivního kroku je eliminovat riziko šíření nemoci a chránit
zaměstnance i odběratele.
„Z preventivních důvodů jsme se s ohledem na minimalizaci potenciálních rizik rozhodli, že naši zaměstnanci nebudou vstupovat do domácností odběratelů. Stejně jako vloni na
jaře budeme preferovat řešení, při kterém kontaktujeme odběratele telefonicky s žádostí, aby
nahlásili stav vodoměru. Údaj následně zpracujeme v naší databázi. Dalšími možnostmi
pro nahlášení stavu vodoměru je telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 292 400
nebo elektronicky na adresách nabidkasluzeb.smvak.cz a www.vodotech.cz. Jako odpovědný zaměstnavatel musíme chránit před riziky naše zaměstnance, jejichž zdraví je pro nás
prioritou. Stejně tak chceme vyjít vstříc odběratelům, kteří v současné citlivé době mohou
negativně vnímat návštěvy ve svých domácnostech,“ říká ředitel společnosti VodoTech
Radek Kaňok.
Zjišťování stavu vodoměrů se ve většině případů provádí čtyřikrát ročně podle schváleného harmonogramu, o němž jsou odběratelé v dané lokalitě předem informováni.
Převzato ze stránek SmVaK Ostrava
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INZERCE

Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy
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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
vincourkova@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 540 výtisků.
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Vedoucí redaktor: Vlasta Bortlíková, e-mail: matrika@ludgerovice.cz, tel.: 553 876 012
Místo vydávání: Ludgeřovice, den vydání: 26. 2. 2021, evidenční číslo MK ČR: E 12506
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