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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tak nám zima v lednu ukázala, že přece jen ještě existuje. Zhruba po dvou letech
zase pořádně nasněžilo. Naši zaměstnanci Technických služeb Ludgeřovice a zaměstnanci firmy Stavby Škrobánek v podstatě tři dny po sobě již od cca 3 hodin
ráno 4 velkými traktory na silnice a jedním malým na chodníky odhrnovali sníh,
sypali, solili, prostě se snažili, aby bylo cca 29 kilometrů silnic a chodníků sjízdných
a schůdných. Musím říci, že si všichni zaslouží obrovský dík, že se jim to i v této
těžké době, kdy jsou někteří zaměstnanci navíc nemocní, dařilo. Možná i chápu, že
se někteří lidé po loňské zimě bez sněhu tvářili, že sníh vidí málem poprvé v životě
a emoce z nich chvílemi až stříkaly. Co už ale nechápu, je skutečnost, že se stejně najdou „řidiči“, kteří sobecky nechají stát svá auta na cestě tak, že údržbu cest v podstatě
znemožní. Pak je druhá skupina „řidičů“, kteří si stěžují na nesjízdnost cest, ale nějak
si nepřipouštějí, že jejich auto v dané situaci nemá na cestě vůbec co dělat. Jak jinak si
mám vysvětlit, že si stěžuje „borec“, který má údajně celoroční pneumatiky s hloubkou
vzorku ani ne 3 milimetry? Za mne může být rád, že v dané diskusi přímo na cestě nepokračoval, protože jsem hodlal k dalšímu hovoru přivolat hlídku Policie ČR. Takže za
nás všechny ještě jednou děkuji všem, kteří dokázali zajistit zimní údržbu cest a chodníků. A znovu všechny žádám o toleranci a pomoc. Je takový problém vzít do ruky hrablo
nebo lopatu a uklidit třeba před vlastním plotem? Věřím, že není a trochu spoléhám na
to, že na Prajzské jsme si byli vždy schopni pomoci navzájem a právě tato vlastnost nás
vždy v dobrém smyslu odlišovala od ostatních…
Možná už někteří postřehli, že k 31. 12. 2020 se rozhodl skončit ve funkci kronikáře
obce pan Ing. Adolf Vjačka. Za sebe musím říci, že snad ani nelze docenit, co vše za
tu dobu pan Vjačka v naší obci dokázal. Jeho precizně zpracované obecní kroniky, příspěvky do Ludgeřovického zpravodaje a na obecní webové stránky, osobní účast snad na
všech akcích obce, spolků a jednotlivých organizací, podrobné přehledy o počasí nebo
nádherné fotografie z procházek po obci a okolí nás provázely po neuvěřitelných 25 let!
Myslím, že na takového člověka mohou být celé Ludgeřovice opravdu pyšné a věřím, že
po rozvolnění současného stavu najdeme společně způsob, jak mu za jeho celoživotní
dílo poděkovat.
Od 1. 1. 2021 přebral štafetu kronikáře obce pan Pavel Kramný a myslím, že se jedná
o skutečně zdatného nástupce.
V poslední době se opět začaly množit stížnosti na nedovolené ohňostroje, jen za leden
jsem jich obdržel hned šest. Jejich zákaz řeší Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o regulaci
hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky. Používání pyrotechniky je povoleno
pouze v noci z 31. 12. na 1. 1., tedy na Silvestra. Znovu tedy všechny vyzývám, abyste
ustanovení této vyhlášky dodržovali. Zároveň také všechny upozorňuji, stejně jako jsem
upozornil stěžovatele, že v případě porušení vyhlášky je zapotřebí nejlépe pořídit kamerový
záznam s datem a časem, a poté přivolat na dané místo příslušníky Policie ČR nebo Městské
policie Hlučín, kteří mají pravomoc porušení vyhlášky řešit.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice
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KULTURA
OBECNÍ KNIHOVNA LUDGEŘOVICE
Statistika čtenářů od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Celkový počet registrovaných čtenářů ve sledovaném období: 304
Věkové rozložení čtenářů
do 15let
57
16 až 19 let
23
20 až 29 let
55
30 až 39 let
38
40 až 49 let
41
50 až 59 let
23
60 až 69 let
32
70 až 79 let
24
nad 80 let
10
nevyplněno
1

18,75 %
7,57%
18,09 %
12,50 %
13,49 %
7,57 %
10,53 %
7,89 %
3,29 %
0,33 %

Celkem

304

Pohlaví

počet

%

96
208

31,58 %
68,42 %

počet

%

225
79

74,01 %
25,99 %

Muži
Ženy
Bydliště
Místní
Ostatní

Počet knih k 31. 12. 2020
Z toho:
Naučná literatura		
Beletrie		

9 245
1 668
7 577

Počet výpůjček		

5 033

Počet exemplářů docházejících periodik: 13 ks
Darina, Tina, Vlasta, Květy, Pěkné bydlení, Cosmopolitan, Zdraví, Naše krásná zahrada,
Zahrádkář, Auto TIP, Čtyřlístek, Dráček, Čtyřlístek Speciál
Jana Baránková, knihovnice
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Informace

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se tradiční reprezentační ples společnosti HP trend s.r.o. neuskuteční. O to víc se však budeme
těšit na ples v roce 2022, který si snad již společně pořádně užijeme.
Přejeme Vám všem v tomto roce hlavně zdraví a štěstí.

Pavlína Strachotová
jednatelka společnosti HP trend

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Záložka do knihy spojuje školy

Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze
I letošní rok jsme se zapojili do již 11. ročníku projektu Záložka do knihy spojuje školy:
Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze.

z činnosti ZŠ Ludgeřovice
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Velmi se nám líbí myšlenka podpory četby knih a práce s nimi. Spoustu dětí také
nadchlo i vědomí, že někde na Slovensku jsou kamarádi, kteří dostanou právě tu jejich
záložku.
Do tvorby záložek se zapojili všichni žáci prvního stupně naší školy a zabrali se do
práce tak, že si ve většině případů vyrobili jednu i pro sebe.
Naše škola zvládla odeslat balíček plný záložek ještě před Vánoci, ale na balíček
od naší partnerské školy z Tisovce ještě čekáme, neboť současná pandemická situace
nedovoluje otevřít školy.
Mgr. Milena Svrčinová

Předvánoční les 3. A a 3. C s Dortíkem

Poslední prosincový den školy jsme vyrazili spolu s naším kamarádem Dortíkem (canisterapeutickým psem) a jeho paničkou Šárkou do lesa.
Na Ostříži je postavený krásný krmelec, který jsme stejně jako předešlé roky naplnili zeleninou, semínky a suchým pečivem. Určitě jsme tím připravili i lesním zvířátkům příjemné
Vánoce.

žáci 3. C a Dortík u sv. Františka na Farské cestě
5
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žáci 3. C a Dortík u krmelce na Vrablovci

Mgr. Milena Svrčinová

Vánoční čas u Soviček

I v letošním školním roce jsme se
všichni u Soviček těšili na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Čekání
jsme vyplnili povídáním o vánočních
tradicích, poslechem a zpěvem vánočních písní, tvořivými dílničkami a také posezením u rozsvíceného

děti z MŠ Sovičky u vánočního stromku

stromečku. Nechybělo také
zdravé pohoštění, které dětem
zpříjemnilo čekání na Ježíška
a vytvořilo pravou vánoční atmosféru.
Děti a kolektiv MŠ Sovičky
Vám přejí v Novém roce především hodně zdraví.

děti z MŠ Sovičky u vánočního stromku
6
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děti z MŠ Sovičky u vánočního stromku

Doba příprav na Vánoce 2020 v MŠ Ledňáčci

Bc. Petra Šenkyříková

Dobu adventní jsme započali týdnem „vánočních dílniček“. Chtěli jsme navázat na akci
z předcházejícího roku, kdy si jedno odpoledne rodiče vyhradili čas pro své děti, a přímo
v MŠ s nimi tvořili vánoční dekorace. Akce tehdy sklidila kladný ohlas u dětí i jejich rodičů.
Vzhledem k situaci, která nastala, nebylo možno letos akci ve spolupráci s rodiči uskutečnit.
Nechtěli jsme však od tohoto nápadu upustit, proto jsme se rozhodli vánoční dílničky udělat

vánoční dekorace
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pouze s dětmi. Naším cílem bylo u dětí
ještě více navodit atmosféru přicházejících Vánoc a vést je k pocitu podílení
se na jejich přípravách a výzdobách.
Pedagogické pracovnice si připravily
vzorové výrobky, které si děti pod jejich vedením vytvořily. Ke konci týdne
si všechny děti z MŠ odnášely tři vlastnoručně vyrobené vánoční dekorace.
Uskutečnění tohoto nápadu sklidilo

mikulášská nadílka

děti v kostýmech

kladný ohlas a pochvalu. Děti pracovaly s nadšením a radostí, že se podílí na vánoční výzdobě
svého domova, nebo mají dárky pro své nejbližší.
Ani o tradici mikulášské nadílky, spojené
s příchodem Mikuláše a čerta do MŠ, jsme děti
letos nechtěli vzhledem k nastoleným opatřením
(zákaz vstupu cizím osobám do MŠ) připravit.
Dohodli jsme se, že se rolí Mikuláše a čerta zhostí naše zaměstnankyně. Podařilo se nám vytvořit
zábavný program. Děti oblečené do kostýmů čertů a andílků si užily dopoledne plné radosti, tance
a legrace. Domů si odnášely nejen nadílku z rukou
Mikuláše, ale i plno bohatých zážitků. Věříme, že
v dalším období už budeme moci připravovat akce
bez omezení a ke spokojenosti všech.
Irena Šústková
Bc. Martina Kubec Vjačková

Zima dorazila i k Vrabčákům

Tak se děti dočkaly, sníh zasypal cesty i zahrady. Radost byla veliká, těšily se, až si užijí
sněhové nadílky. Poslední dobou je sníh velkou vzácností, v loňském roce jsme ani boby
nevytáhli. Proto hned po svačině začalo oblékání a hurááá na zahradu. Na dovádění nám
stačil i náš malý kopeček.
Letošní aktivity jsou hodně omezené, jsme rády za každé zpestření. Přišli jsme i o náš
tradiční maškarní ples, ale hned jak se vše uvolní, pozveme Hopsalína k nám a prožijeme
plno zábavy v naší školičce.
Moc se těšíme na setkávání s Vámi a chtěli bychom všem popřát pevné zdraví, hodně
radostných dní a kupu optimismu.
8
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děti z MŠ Vrabčáci při zimních radovánkách

děti z MŠ Vrabčáci si užívají sněhu

Bc. Pavla Olšáková

Bronzový certifikát – Skutečně zdravá škola

A je to tady! Konečně jsme se dočkali bronzového certifikátu za splnění kritérií v programu Skutečně zdravá škola. Cesta, na kterou jsme se vydali, nebyla vždy snadná, ale společ-
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ným úsilím jsme dokázali, že umíme udělat změny, které mají smysl a vedou nás ke zlepšení
podmínek ve stravování a výchově žáků ke zdravému životnímu stylu. Budeme i nadále pokračovat v tomto smysluplném programu a chtěli bychom dosáhnout na stříbrný certifikát.
Všem zaměstnancům školy i žákům patří velké poděkování.
Mgr. Hana Halodová

Život ve školní družině

I když by se zdálo, že se v odpoledních hodinách ve škole nic moc neděje, opak je pravdou. Žáci navštěvující školní družinu, jsou velmi činorodí a kreativní. Děti prvních a druhých ročníků rády malují, pracují s papírem a staví věže.

malování

stavba věže

práce s papírem

práce s papírem
10
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Ukázka prací žáků 4. A
Bílé vánoce

Padám, padám z nebe,
lidi mám všude kolem sebe.
Lidi se na mně dívají a
děti na mně mávají.
Vzbudím se ve sněhu
a vidím velikou horu.
Vysokou, až nahoru.
Za chvíli padám dolů,
až na zem a roztaji ve chvíli,
kdy jaro se probudí.
Vločka, už není a příroda se mění.

Karolína Čuboňová

O sněhové vločce
Ja jsem vločka padavka,
nosím v zimě sluchátka.
Je mi zima na uši,
srdce se mi rozbuší.
Mám i hezkou šálu,
ta se váže pomalu.
Když mám krček v teplíčku,
nedostanu rýmečku.
Budu zdravá jako rybička,
i když jsem tak maličká.

Vojtěch Schneider

Sněhová vločka
Na zahradu nám spadla sněhová vločka,
hrála si s ní naše kočka.
Vločka se však topila,
až se kočka divila.
Kočka kouká do dáli,
chce, aby vločky padaly.
V tom začala vánice,
kočka má radost velice.

Sára Helánová
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Cesta vločky
Ahoj, jmenuju se Sněhule. Jsem vločka. Moje práce je moc těžká. Ale to neuvěříte, co se
mi tenkrát stalo. To jsem tak padala z nebe a najednou mě něco nabralo. Vypadalo to jako
pták, ale bylo to velké jako velryba. Nemohla jsem pryč! Tak jsem to nechala být a letěla jsem
dál. Asi v půlce cesty jsem roztála a spadla jsem do vody. Ale té vody kolem mě bylo nějak
moc. Asi jsem v moři! Vykřikla jsem! No a ptáte se, jak jsem se ocitla na nebi v mraku, když
jsem byla v moři? Tak poslouchejte, bylo to tak. Je to systém, který se děje pořád dokola.
Jmenuje se KOLOBĚH VODY. Lehla jsem si na hladinu moře a počkala, než začne svítit
sluníčko. Jak začalo svítit, tak jsem se začala vypařovat a už jsem letěla domů nahoru do
nebe, ale vždyť jsem pára! Vzpomněla jsem si. Byla jsem smutná. Ale vždyť se to dá nějak
vyřešit! A začala jsem se posouvat, abych se přidala do vedlejšího mraku a doufala jsem, že
letí někam, kde je zima, protože tam je můj domov. A taky jo! Letěl tam, kde jsem si přála.
Než jsem se nadála, byla jsem doma v nebi. A protože byla zima a mrzlo, stala se ze mě
krásná vločka Sněhule.
Petra Haasová

Sněhová vločka
Já, sněhová vločka, vám budu vyprávět pohádku o bílé zimě. Žila jednou jedna princezna
jménem Klára, která měla moc ráda zimu. Jednoho dne se princezna vydala na procházku se
svým psem. Když se z procházky vraceli, začaly padat sněhové vločky a jednou z těch vloček
jsem byla já, sněhová vločka. Princezna se začala radovat, poskakovala a já vločka jsem jí
spadla na její princeznovský nosánek. Mé sestry vločky pokryly doběla celou zem. Všude
bylo krásně bílo.
Klára se těšila na další den, že bude venku ještě více sněhu a postaví si z něj sněhuláka.
Když se ovšem ráno probudila, vykoukla z okna ven a sníh nikde. Klára byla smutná, tak
moc se těšila, že si užije sníh. Když jsem já, vločka, uviděla smutnou Kláru, bylo mi jí líto.
Domluvila jsem se proto se svými sestrami sněhovými vločkami, že začneme znovu hustě
padat na zem. A že tak rychle neroztajeme. Když princezna viděla, že znovu padá sníh,
rychle se oblékla a běžela ven.
Každý další den se probouzela princezna s úsměvem na tváři, protože věděla, že venku
je stále krásně bílo.
Justýna Lýsková

Nárůst počtu žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ Ludgeřovice
v průběhu 10 let
Školní rok

Počet
žáků
ZŠ

Počet
pedag.
pracovníků
ZŠ + MŠ

2010/2011

337

24

2011/2012

345

24

Počet
Počet
Celkový
vychovatele správních
počet
+ asistentek zaměstnanců
zaměstnanců
+ školní jídelna
3

2

12

16

17

43

43
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2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021
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367

381

394

420

381

422

423

456

543

26

26

26

28

30

34

37

43

44

3

3

4

4

5

5

6

6

10

17

17

46

46

19

49

22

57

20

22

26

28

28

52

61

69

77

82

Mgr. Vladimíra Lišková
zástupce ředitele ZŠ

Nástavba ZŠ Ludgeřovice

V úterý 19. ledna 2021 proběhl kontrolní den na stavbě nástavby ZŠ Ludgeřovice. Od
poslední kontroly je již v horním patře příjemně teplo, na střeše je izolace od 40 cm do

pohled na ZŠ směrem od školního hřiště – 19. ledna 2021
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nově vymalovaná učebna – 19. ledna 2021

pohled na poslední patro – nástavbu – 19. ledna 2021
14
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pohled do výtahové šachty – 19. ledna 2021

75 cm. Pracuje se na vnitřních omítkách, je instalována šachta výtahu, pracuje se na strojovně. Třídy, které byly vytopeny při podzimním období dešťů, jsou již vysušené a vymalované,
ve třetím patře je také vyměněna elektroinstalace – z původního hliníku do mědi. Jsou přesunuta umyvadla, kolem jsou nové obklady a je nově vymalováno. V některých učebnách,
kde podlahu tvořila dřevotříska a staré linoleum, je nyní betonový potěr a položeno nové
úhledné linoleum. Stavební společnost Beskydská Stavební a.s. se činí a je dokonce před
plánem, a to zejména díky tomu, že se ve škole neučí a dělníci tak mohou pracovat téměř bez
omezení. Byly kompletně vybourány původní litinové okapové vnitřní (ano, vedou uvnitř
školy) svody a vyměněny za nové. Ve třetím patře jsou také zcela nové podhledy, moderní
světla i nouzové osvětlení. Naše škola bude po ukončení nástavby a rekonstrukce jistě jednou
z nejmodernějších škol v okolí, a to také díky teamu kontrolních pracovníků v čele s ředitelem ZŠ Mgr. Karlem Moricem, starostou Ludgeřovic Mgr. Danielem Havlíkem a dalšími
spolehlivými lidmi ve stavebním dozoru. Nezbývá než popřát mnoho úspěchů všem pracovníkům, kteří se na rekonstrukci a nástavbě podílejí a doufat, že se nenajde nějaký kostlivec,
který by dobře rozjetou stavbu zdržel.

Pavel Kramný (dále P.K.)
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Lednové bobování dětí z Církevní MŠ Ludgeřovice

„Co by to bylo za zimu, kdyby si děcka nemohla pořádně zařádit na bobech/saních,“ řekly
si sestřičky z Církevní mateřské školky v Ludgeřovicích a rozhodly se, že právě napadlého
sněhu využijí k této zimní radovánce (nejen dětí ). Děti si na svahu pořádně zaskotačily
a sestřičky měly co dělat, aby je dostaly zpět do školky. Růžové tvářičky dětí a jiskřící oči
jsou toho jasným důkazem 

bobování dětí z Církevní MŠ Ludgeřovice –
leden 2021

bobování dětí z Církevní MŠ Ludgeřovice –
leden 2021

P.K.

SPOLKY
Skauti Ludgeřovice

Již několik měsíců je naše skautská činnost pozastavena. Nesetkáváme
se na schůzkách, nejezdíme na výpravy a nezažíváme společné zážitky.
Jak se ale říká: „kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby,“ takže ani covid-19 nás nezastaví!!! Setkáváme se… Ale online! Každý týden
se prostřednictvím aplikace Google Meet sejdeme ve virtuální klubovně,
díky které si aspoň trochu udržujeme kontakt s kamarády a zároveň během virtuální schůzky získáme nové postřehy z nejrůznějších oblastí např. vaření, stresové
16
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situace, kultury napříč světem atd. Mezi další aktivity, které zachovávají skautskou činnost
aktivní, patří třeba výzva focení akčních fotek ve skautských tričkách, přínos Betlémského
světla, před Vánocemi, do kostela nebo skautská keška.
Velmi pozitivní zprávou pro nás ale je nalezení nového místa pro letošní tábor. Pozemek,
který poskytuje lesy, louku i řeku Osoblahu, se nachází nedaleko vesnice Pitárné, v okresu
Bruntál.
Přestože už bychom se sice všichni rádi vídali tváří v tvář, nezbývá čekat, než to všechno
přejde. Snad už to tak dlouho trvat nebude.

skaut u mohyly Ivančena

domácí aktivity skautů

Lesní školka v novém roce

sestra Haki

Už třetí zimu navštěvují děti lesní školku Vrabčí hnízdo v Ludgeřovicích na Vrablovci.
V tomto školním roce od září 2020 poprvé funguje jako lesní mateřská škola zapsaná v rejstříku škol Ministerstva školství. Lesní školka má kapacitu 24 dětí a v květnu proběhne zápis
dětí na nový školní rok 2021/2022. Termín zápisu a termín dne otevřených vrátek brzy
zveřejníme na webových stránkách www.vrabcihnizdo.cz. Na léto také již potřetí připravujeme příměstské tábory v zázemí lesní školky na Vrablovci. Stejně jako v minulých letech na
děti čeká dobrodružství v přírodě a možnost vybrat si z nabídky tábor s hudební, divadelní,
výtvarnou nebo řemeslnou náplní. Termíny táborů budou zveřejněny v březnu.
S dětmi v lesní školce pracují zkušení průvodci, jak se u nás říká učitelům a učitelkám.
Za dobu našeho fungování jsme nasbírali už spoustu zkušeností jak děti rozvíjet po všech
17
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stránkách v každodenním kontaktu s přírodou. Jak děti oblékat v zimě, jak s nimi pracovat
a jak jim umožnit smysluplně si venku hrát, jsme se inspirovali ve Finsku a v Německu, kam
jsme v minulých letech cestovali za poznáním a navštěvovali kurzy s tamními pedagogy.
Děti si na Vrablovci užívají zimu ať je sníh či bláto. A jak vypadá jejich den? Ráno se děti
scházejí vybavené tak, aby dopoledne mohly strávit venku. V 9 hodin je čeká ranní kruh,
ve kterém se zpívá, někdy i tančí, povídá, nebo se hraje divadlo. Týdenní program je vždy
tematicky zaměřen a aktivity v ranním kruhu tomu odpovídají. Po kruhu se každý den
odchází do lesa. Děti mají svá oblíbená místa, která pravidelně navštěvují. Místa mají také
názvy, třeba U březového rybníka, U hruškového rybníka, U bukového pařezu, Agri nostra
nebo třeba Mechová zahrádka. Cestou se nejprve všichni zastaví na svačinu u „svačícího
pařezu“. V lese děti tráví celé dopoledne, někdy jdou delší trasu, jindy zůstávají na oblíbeném
Ostříži.
Samotná chůze je pro vývoj dětí velmi důležitá, pohyb po členitém terénu lesa rozvíjí nejen fyzickou zdatnost, ale i myšlení dětí. Děti se učí si pomáhat a rozvíjí své sociální a tvůrčí
dovednosti. V lese děti často pracují s opravdovými nástroji a hrají si, to vše pod dohledem
pečujících průvodců a podle principů „bezpečného rizika“. Na oběd děti vyrážejí do vyhřáté
jurty. Jurta je v zimě velmi útulná a příjemná, po obědě malé děti spí, větší děti poslouchají
čtené příběhy nebo se věnují předškolní přípravě. Každý den je v něčem jiný, přesto jsou činnosti podobné a očekávatelné, dětem tento rytmus dává jistotu a pocit bezpečí. Čas v lesní
školce plyne v pomalém tempu, tak, jak je to blízké dětem.
Těšíme se na všechny z vás, kteří se k nám na naší cestě rokem 2021 připojí. Tým lesní
školky na Vrablovci Vám do nového roku přeje zdraví a veselou mysl.

ranní příchod do lesní školky

hlavně se dobře obléci – dítě z lesní školky
18
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děti v ranním kruhu

Mgr. Tereza Sládečková

Školíme poprvé „onlajn“.

Vzhledem k situaci jednotka hasičů nechce stagnovat a omezení kontaktů řeší pomocí online výuky.
Především rodiče žáků jsou obvykle zvyklí, že se všude zavedla distanční výuka. U hasičů jsme situaci vyřešili tím, že jsme omezili kontakty a jednotka se scházela ve skupině
pouze pro závažné důvody. V podstatě se jednalo o to provést měsíční kontrolní strojní
službu. Ono je možné odložit výcviky a školení. Na nějaký čas. Co však odložit nejde, je
kontrola provozu schopnosti. Zda všechny agregáty startují a pracují, jak mají. Zda jsou obě
výjezdová vozidla připravena do akce. Zda fungují zdroje na baterii termokamery, svítilen,
radiostanic. To vše dálkově zjistit nelze.
Vzhledem k nastavení systému máme možnost normálně se školit, cvičit apod. Systém
to vzhledem k našemu zájmu aktivity umožňuje. Máme výjimky z nočního vycházení na
výjezd apod. I tak jsme se ale aktivity rozhodli omezit, nebo je provozovat ve dvojicích,
trojicích. Jedna karanténa by klidně mohla ochromit chod naší jednotky. Zatím se nám plán
příliš se nesetkávat daří. Několik členů nemoc prodělalo, vždy ale nenakazili nikoho z jednotky. Proto jsme tento systém i nadále dodržovali. Problém by mohl nastat, pokud bychom
19
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přišli o členy, kteří mohou vyjíždět zejména i v dopoledních hodinách. Protože jich, stejně
jako u jiných jednotek, není mnoho.
Po pár týdnech bylo ovšem jasné, že občasné setkání nestačí. Člen postupně vypadne
z návyků pro výjezd. Proto jsme hledali alespoň nějaké náhradní řešení. Našli jsme jen ve
službě Facebook živě. V podstatě vždy školitel dochází ve smluvený čas do útrob hasičské
zbrojnice a školí. Obraz je přenášen v tu chvíli všem členům jednotky. Ti obraz mohou pozorovat ve stejný čas např. na svém mobilním telefonu, tabletu či televizi. Zároveň mohou
výklad komentovat živě a zapojovat se. V době sepsání článku máme za sebou už dvě takováto školení. Bohužel jsou témata značně omezená, protože jen málo témat stačí vysvětlovat
pouze teoreticky. Praxe je vždy o něčem jiném. Člověk si vše osahá a lépe zapamatuje. Nicméně v době, jaká panuje, je i každá snaha přes obrazovku potřebná. Existují navíc i výhody.
Oproti klasickému školení si následně záznam videa může člen pustit v jiném čase. V čase,
který mu vyhovuje.
Nicméně i obrazovkový systém nejde provozovat do nekonečna. Protože věříme, že se do
zbrojnice budeme v budoucnu dostávat čím dál častěji. Také vám dlužím finální účet za uplynulý
rok. V době vánoční nás totiž opět nešetřili a střihli jsme si ještě dva výjezdy. První byl klasický.

instruktor vysvětluje obsluhu radiostanice

členové mohou výklad komentovat
20
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Transport pacienta ve vážném stavu. Zde jsme zasahovali společně s lékařem. Druhým pak byl
požár ve sklepě. Vyjížděli jsme do sousední obce. Uvidíme, co přinese rok letošní…

David Lange

ZAJÍMAVOSTI
Statistické údaje za r. 2020
Evidence obyvatel – Ludgeřovice
Přistěhovaní
Přestěhovaní v obci
Narozené děti
Odstěhovaní
Zemřelí
Počet občanů ČR k 1. 1. 2021

112
25
39
54
64

4 988

Matriční události
(matrika Ludgeřovice je matričním obvodem pro obce Ludgeřovice, Markvartovice a Šilheřovice)

Celý matriční obvod
Ludgeřovice
Narození	  1	  1
Manželství
43
27
Úmrtí
42
31

Markvartovice
Šilheřovice
0	  0
4
12
4	  7

Nejčastější jména občanů Ludgeřovic
Mužská: Jan, Petr, Jiří, Tomáš, Martin, Pavel, Lukáš, Jakub, David, Marek
Ženská: Jana, Marie, Anna, Lucie, Kateřina, Eva, Petra, Eliška, Tereza, Zuzana

Za počasím ve druhé polovině roku 2020
Červenec
Měsíc začal opravdu letně, prvního bylo
jasno a teplota vystoupila až na +31 °C. Další dva dny byly bouřkové s lijáky, voda v potoce vystoupila až k 3. stupni povodňové
aktivity. Během měsíce pak ještě po další tři
dny vydatně pršelo, vláhy i slunce bylo dost.
Jasných a polojasných dnů bylo 20. Odpolední teploty 3x dosáhly +30 °C, 12x nad
+25 °C, 5x nedosáhly +20 °C. Ranní teploty byly 5x pod +10 °C, jen jednou dosáhly
+20 °C. Skutečně prázdninové počasí se
sluncem a příjemnými teplotami bylo v celé
třetí dekádě července.

Ludgeřovice 28. 7. 2020
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Srpen
Vody z nebe spadlo ještě více
než v červenci, deštivých dnů bylo
8, jasných a polojasných 20. Odpolední teploty 7x dosáhly +30 °C,
18x nad +24 °C, 2x byly těsně pod
+15 °C. Všechny ranní teploty byly
v intervalu +10 °C až +20 °C. V průběhu měsíce byly dva souvislé úseky
krásných teplých slunečných dnů
a to od pátého do čtrnáctého a od
třiadvacátého do osmadvacátého.
Ludgeřovice 2. 8. 2020

Září
První a třetí dekáda měsíce byly
velmi deštivé, bylo celkem 8 deštivých dnů. Značně narostla vlhkost
vzduchu, nastalo období plísní, to
postihlo především rajčata. Slunečných dnů bylo 15. Ranní teploty 2x
dosáhly +15 °C, 12x byly nad +10 °C,
všechny ostatní byly v intervalu
+5 °C až +10 °C. Odpolední teploty
byly 5x pod +15 °C, 10x nedosáhly
+20 °C, 5x byly v intervalu +20 °C
až +25 °C. Posledních 6 dnů měsíce
bylo ošklivo, temno.

Ludgeřovice 5. 9. 2020

Říjen
Byl to mimořádně mokrý a temný
měsíc s minimem slunce. Po 11 dnů
vydatně pršelo, byly jen 4 slunečné dny. Nebyl žádný ranní mrazík.
Ranní teploty byly 3x do +5 °C a 10x
nad +10 °C do +15 °C. Odpolední teploty 4x do +10 °C, 24x nad
+10 °C, 3x těsně nad 20 °C. Voda
v potoce měla prakticky celý měsíc
zvýšenou hladinu, byla plná z polí
splavené zeminy, měla barvu kávy
s mlékem.

Ludgeřovice 2. 10. 2020
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Listopad
Bylo 11 slunečných dnů, v pěti
dnech vydatně pršelo, po většinu
dnů poslední dekády byl velmi silný vítr. Nebyl žádný skutečný ranní
mrazík, po celý poslední týden však
bylo ráno těsně kolem nuly. Jen 2x
dosáhla ráno teplota +10 °C. Odpolední teploty byly v posledním týdnu
v intervalu +1 až +3 °C, v ostatních
dnech 10x dosáhly teplot +10 °C až
+13 °C.
Ludgeřovice 15. 11. 2020

Prosinec
Bylo 10 ranních mrazíků od – 1
do – 7 °C. Ranní teploty 5x dosáhly +5 °C, jednou +10 °C. Odpoledne
byla 4x teplota v blízkosti nuly, 8x
nad +5 °C, 2x nad +10 °C, jednou
+14 °C. Po 5 dnů mírně pršelo. Byly
dva velmi slabé sněhové poprašky,
vydržely jen několik hodin. Byly jen
dva slunečné dny.
Ludgeřovice 31. 12. 2020

Druhé pololetí 2020
Pokračoval trend nadprůměrného množství srážek, začatý už v květnu a červnu. Často
a hodně pršelo, byl to na dešťovou vodu nejbohatší půlrok za 10 posledních let, který v obci
odstranil velký vláhový deficit v půdě. Zcela však chyběla sněhová pokrývka nejen začínající
zimy, ale i celého roku 2020.
AV.

Zima, jak má být!

Vánoce jsou sice už dávno za námi, ale sněhová pokrývka, která přikryla přírodu
kolem nás, evokuje vánoční atmosféru. Radost dětí, které se konečně dočkaly a nyní si
plnými doušky užívají sněhovou nadílku, nezná mezí. Ale nejen děti se těší ze sněhu
23
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pohled na upravenou Farskou cestu

úprava kluziště

děti hrají hokej
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a radovánek, které jim poskytuje. Také jejich rodiče, prarodiče a všichni ostatní se snaží v této koronavirové době najít rozptýlení a oddych při procházkách cestou necestou
zasněženou obcí. Procházky by ale nebyly tak komfortní a pohodové, kdyby alespoň ty
velmi frekventované cesty přírodou nebyly upraveny. Za to patří pochvala klukům od
Škrobánků (myslím tím firmu Škrobánek), kteří pravidelně upravují jak Farskou cestu,
tak cesty kolem rybníků, silnici na „Malánky“ a další.
Velký dík pak patří Jakubovi Škrobánkovi, který si vzal patronát nad „kluzištěm“
u hřiště na Vrablovci a které s přáteli upravili, pečlivě zalévali a hrabali, aby se zde
kluci z celého okolí mohli vyřádit s pukem a hokejkou, když jim nyní moc jiných možností nezbývá.
Tak ať nám ten sníh pro potěchu všech vydrží co nejdéle!

Ing. Alena Janošová

Ludgeřovice z ptačí perspektivy

Během ledna nám krásně nasněžilo, hned jsem toho využil a udělal pár fotek Ludgeřovic z dronu – letová výška 120 metrů. Přeci jen ta bílá vypadá z ptačí perspektivy
moc hezky.

přelet nad kostelem sv. Mikuláše – pohled kolmo dolů – 13. ledna 2021
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pohled na zasněžené Ludgeřovice – 19. ledna 2021

pohled na zasněžené Ludgeřovice – 19. ledna 2021

P.K.

Okruhy na procházky po okolí Ludgeřovic

V rámci posilování imunity proti „kovidu“ pravidelně o víkendu volíme různé trasy – například krásná 10 km trasa je z centra po ulici Lípová a Lesní kolem rybníku a chalupy Nový
26
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dvůr na cyklostezku č. 6185 Ludgeřovickým lesem mezi Nordpólem a Bobrovníky a poté
přes Malánky a Vrablovec, kolem Pony ranče k Ostříži a po Farské cestě zpět do centra.
Příjemný relax, doporučujeme všem.

zasněžený a částečně zamrzlý ludgeřovický rybník – 17. ledna 2021

na cyklostezce č. 6185 kousek od bodu záchrany OP 037 – 17. ledna 2021
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Myslivecká chata Ostříž – 17. ledna 2021

pohled na kostel sv. Mikuláše a sochu Františka z Assisi z Farské cesty – 17. ledna 2021
28
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pár fotek a mapa z procházky – 17. ledna 2021
29
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INFORMACE A OZNÁMENÍ
Blahopřání jubilantům obce

Na jubilanty obce, kteří dosáhli věku 80, 85, 90 a více v měsíci lednu a eventuelně v dalších měsících, jsme nezapomněli. Vzhledem k současné situaci jim bude dodatečně poblahopřáno a předán dar od obce, jakmile to okolnosti dovolí.
úsek správních činností Obecního úřadu Ludgeřovice

Diamantová svatba – manželé Kramní

V říjnu 2020 se manželé Krista a Valter Kramní dožili 60 let společného života ve svazku
manželském. Rádi bychom jim tímto za celou rodinu Kramných poděkovali za jejich trpělivost při výchově dětí, vnoučat i pravnoučat a popřáli jim Boží požehnání, pevné zdraví
a hodně lásky v jejich dalším společném životě.
V naší obci ale žijí i další manželské páry, které se dožívají 50, 60 a více let společného
manželského soužití, a tak bych jim touto cestou také rád ze srdce popřál mnoho zdraví
a radosti z dětí, vnoučat i pravnoučat.

manželé Kramní – výročí 60 let manželského soužití – svatba 22. 10. 1960
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Technické služby Ludgeřovice, s.r.o.
jednatel společnosti
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

provozní elektromontér, údržba obce.
Počet obsazovaných míst: 1
Zařazení: údržba, opravy a montáže elektrozařízení, údržba obce
Místo výkonu práce: obec Ludgeřovice a okolí
Charakteristika vykonávané práce:
• opravy elektrozařízení v majetku Obce Ludgeřovice
• údržba elektrozařízení v budovách majetku Obce Ludgeřovice
• údržba veřejného osvětlení
• údržba v Obci Ludgeřovice
Požadované vzdělání: vyučen v oboru elektro, vyhláška 50/1978 sb., §6 a výše
Jiné požadavky: praxe min. 3 roky, řidičský průkaz sk. „B“.
Předpokládaný nástup: ihned
Přihlášku, obsahující strukturovaný životopis a kopii dokladů o dosažení požadované úrovně vzdělání, zašlete (nebo doručte osobně v kanceláři TS Ludgeřovice, s.r.o.) na adresu:
Technické služby Ludgeřovice, s.r.o.
Josef Balgar, jednatel společnosti
Markvartovická 42/33, 747 14 Ludgeřovice
Bližší informace podá jednatel společnosti p. Josef Balgar osobně, případně telefonicky na číslech 597 582 770, 602 750 081 nebo prostřednictvím e-mailové
pošty na adrese: balgar@tsludgerovice.cz.
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Technické služby Ludgeřovice, s.r.o.
jednatel společnosti
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

řidič traktoru nebo nákladního vozidla.
Počet obsazovaných míst: 1
Zařazení: údržba, řízení traktorů a komunálních strojů, údržba obce
Místo výkonu práce: obec Ludgeřovice a okolí
Charakteristika vykonávané práce:
• letní údržba v Obci Ludgeřovice
• zimní údržba v Obci Ludgeřovice
• doprava materiálu
Požadované vzdělání: vyučen
Jiné požadavky: praxe min. 3 roky, řidičský průkaz sk. „T“, popř. „C“
Předpokládaný nástup: ihned
Přihlášku, obsahující strukturovaný životopis a kopii dokladů o dosažení požadované úrovně vzdělání, zašlete (nebo doručte osobně v kanceláři TS Ludgeřovice, s.r.o.) na adresu:
Technické služby Ludgeřovice, s.r.o.
Josef Balgar, jednatel společnosti
Markvartovická 42/33, 747 14 Ludgeřovice
Bližší informace podá jednatel společnosti p. Josef Balgar osobně, případně telefonicky na číslech 597 582 770, 602 750 081 nebo prostřednictvím e-mailové
pošty na adrese: balgar@tsludgerovice.cz.
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Davy turistů mohou na horách třídit odpady
do speciálních třikošů
Tisková zpráva ze 14. ledna 2021:

České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily davy návštěvníků a turistů. Bohužel například v Krkonoších a Beskydech po některých zůstává velké
množství odpadu odhozeného mimo kontejnery a koše. To i přesto, že lidé mohou
v mnoha horských střediscích odpady nově třídit do speciálních třikošů přistavených u parkovišť, výchozích míst na túry nebo u výdejních okének.

třikoše
Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských resortech od loňského
roku síť tradičních velkých barevných kontejnerů na třídění odpadů. Menší speciální koše na plasty, papír a směsný odpad jsou díky projektu společnosti EKOKOM s názvem Třídíme na sněhu umístěny přesně tam, kde vzniká odpad z obalů,
ale kam se zároveň nedostanou těžká svozová auta. Tříděný odpad z třikošů je tak
svážen ve spolupráci s lyžařskými areály například skútry nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, protože jsou téměř celé
včetně výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná konstrukce je navíc vyrobena tak, aby odolala náročným zimním horským klimatickým podmínkám. Před uvedením do provozu byly pilotně testovány například na
krkonošské Černé hoře nebo na hoře Slamník v resortu Dolní Morava. V současnosti mohou návštěvníci využívat třikoše kromě Krkonoš a Králického Sněžníku
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také v Krušných horách, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, Javornících,
ale také v Novém Městě na Moravě.
Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM si chování zodpovědných třídících návštěvníků hor zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů
v českých a moravských horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu již do nich
lidé vytřídili přes dvacet dva tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě větší zájem,
protože jakmile to epidemiologická situace dovolí, podpoříme třídění v zimních areálech
promo akcemi a brožurkami v infocentrech a pokladnách. Zájemci již nyní najdou informace o třídění na horách na Facebooku, Instagramu a webu tridimenasnehu.cz.“

SPORT
Zimní běh Hlučínem

Sobotní odpoledne a v hlavě je dilema. Vyrazit v neděli do Beskyd na běh přes
nějaké kopečky ve volném tempu nebo zajet do Hlučína na Zimní běh? Společných běžeckých akcí v blízkém budoucnu moc nebude. Je potřeba tak podpořit
snahu odvážlivců, kteří se nebojí něco podobného svolat. A hlavně nebude třeba
tak brzy vstávat. Volba tedy jasná. Jedu do Hlučína. Nedělní ráno je pro běh jako
stvořené. Modrá obloha. Teplota kolem nuly. Bláto se změnilo v pevnou hmotu.
K areálu firmy Gras servis přijíždím těsně před desátou. Nejsem sám. Tichá výzva se mezi podobnými závisláky rychle rozšířila. Je nás více, než by nás asi mělo
být. Držíme se od sebe a neshlukujeme se. Nikdo se s nikým nebaví a pokud ano,
tak jen s rouškou a na vzdálenost ležícího muže. Není tedy na co čekat. Úderem
desáté se rozprchneme po okolí. Obkroužíme místní čističku odpadních vod a po
asfaltové cyklostezce utíkáme k Jasénkám. Pohodový rozběh je ukončen stoupáním
na Vinnou horu. Peloton se roztrhá. Už to opravdu vypadá jako nahodilí běžci na
nedělním výběhu. Při stoupání stihnu udělat první a poslední fotku ze závodu. Pak
už jen funím. Slyším své srdce bít. Nahoře mě předběhne Petra Pastorová. Ladný
pohyb je v těžkém kontrastu s mým pokusem se posunout o kus vpřed. Nechávám
to tedy na gravitaci. Pouštím se z kopce dolů a kličkuji ve zmrzlém blátě. Následuje
ta příjemnější část. Běh podél řeky Opavy mám rád. Škoda jen, že na kochání není
moc čas. Na záda mě dýchá běžecký pár Kokoškových. On povzbuzuje ji a to tak,
že to opravdu pomáhá. Snažím se utéct, ale nejde to. Za chvíli kolem mě proletí
ještě Markéta. Upozorní mě na rozvázanou tkaničku. Vím o ní. I tak díky. Nechce
se mi zastavovat. Už mám odzkoušené, že i s ní to jde. Markéta utíká, ale Kokošky
nepustím. Nechávám je kousek za sebou a v kopci na Bobrovníky jim uteču. Takový je plán. Ne vše jde podle plánu. Kopec nějak vyrostl od doby, co jsem tu byl
posledně. Zjišťuji, že s rozvázanou tkaničkou to nejde a musím zastavit. Nebo jsem
už fakt nemohl a potřeboval jsem nějakou záminku? Za b) je správně. Běžím dál
kolem milé pořadatelky. Prý už poslední kopeček a teď už to bude na pohodu... Má
štěstí, že nevím, kdo to byl. Co už ale vím je to, jak se cítí děti, když jim na výletech
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říkám že „už za touhle zatáčkou tam budeme“. Kokošci mi utíkají. Definitivně.
Smířil jsem se s tím. U tělocvičny v Bobrovníkách už i já vím, že teď to bude opravdu z kopce. Čekají mě poslední dva kilometry přes Malánky zpět ke startu. Krásný
výhled na Hlučín a okolní krajinu. A pak už i na Michaela Kašného a Ottu Seitla,
kteří s foťákem loví vyčerpané běžce. Uloví 85 kusů. Do cíle to už bude jen kousek.
A bylo. Dobíhám vyčerpán a odměnou je teplý čaj a chleba se sádlem. Co více si
přát? Snad jen lepší čas i umístění. To se podařilo Markétě Kašné a Aleně Sobkové,
které doběhly na prvním, resp. druhém místě v kategorii. Jsou takovou naší jistotou. Svoji pomyslnou bednu si užil i Valda, protože se vyhlašoval závod Segment
cup. A kdo vyhrál absolutně? Taky to bylo nečekané. Petra Pastorová a toho času
jednoruký Jirka Pytlík. Byla to super akce a velké díky patří všem, kteří pomohli
tomu, aby se tato akce stala skutečností. Přežili i ostatní běžci našeho klubu. A jak
si vedli? To lze vidět v přiložených výsledcích nebo v Lize BKL. Když se tak na to
dívám, tak si příště ta pravidla vymyslím nějak lépe. Každopádně budu mít brzy
další pokus. Kdy? Přesně 6. března 2021 na Ludgeřovické 15. Přidej se k nám.

Tomáš Pormann
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INZERCE

Ceník inzerce
v Ludgeřovickém zpravodaji
Tisk černobílý formátu A5 – 500 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk barevný formátu A5 – 1000 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk černobílý formátu A6 – 250 Kč (+ 21 % DPH)
Tisk barevný formátu A6 – 500 Kč (+ 21 % DPH)
38

2 / 2021

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line
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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 550 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: 29. 1. 2021, evidenční číslo MK ČR: E 12506
Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky
Uzávěrka každého čísla: 20. den v měsíci.
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