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Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
lípová alej s lavičkou na Farské cestě
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Vážení spoluobčané,
celá řada dotazů v poslední době byla směřována na dění kolem našich rybníků. Kdo
je v poslední době navštívil, si jistě všiml velké hromady jílu u rybníka číslo 5 a také se
našli všímaví pozorovatelé, upozorňující na vypuštěný rybník číslo 1. Důvod aktivity je
prostý. Již několik let usilujeme o získání dotace na celkové odbahnění rybníků a jejich
úpravu, v případě rybníka číslo 5 pak také plánujeme celkovou rekonstrukci hráze.
Nyní naše snažení nabralo konečně správný směr, když jsme dostali ze Státního fondu
životního prostředí avízo, ať urychleně zahájíme výběrové řízení na dodavatele stavby.
To již probíhá a velmi vstřícné je také jednání nájemců jednotlivých rybníků. Při společné schůzce jsme dohodli postup vypouštění rybníků tak, abychom neohrozili letošní
rybářskou sezónu, zachránili co největší množství ryb a také neohrozili množstvím vypouštěné vody žádnou oblast naší obce. Přípravy jsou již nyní v plném proudu, rybník
číslo 1 je již vypuštěný a slovený, u rybníka číslo 3 postupné vypouštění také začalo.
Všechny rybáře prosím o shovívavost a trpělivost, odbagrováním množství nánosů se
jistě zlepší kvalita rybaření a navíc získáme mnohem větší retenční kapacitu pro záchyt
vody v případě větších dešťů. Věřím, že do dvou let bude vše hotovo a naše rybníky se
zaskví zase v celé své kráse.
Ani
přibývající
množství
uprchlíků z Ukrajiny nezmírnilo
v naší obci ochotu pomáhat postiženým. V neděli 3. dubna tak
v našem kostele proběhl skutečně velmi narychlo uspořádaný
benefiční koncert pro přátele
z Ukrajiny. Obrovské poděkování zaslouží spoluautor nápadu
Bc. Marek Schneider a také Pavel
Helan, který si pro přítomné hosty i z řad ukrajinských uprchlíků
připravil dokonce několik písní
v ukrajinském jazyce. Atmosféra koncertu byla skutečně výjimečná. Navíc se na dobrovolném
vstupném vybrala částka 17.800
Kč, která je směřována pro potřeby ukrajinských rodin, které
našly útočiště v Ludgeřovicích.
Ve spolupráci s Charitou Hlučín
také probíhá potravinová a materiální sbírka pro Ukrajinu. Kdo
má zájem se zapojit, ať sleduje
zleva – Mgr. Miroslava Poštulková,
podrobné informace ke sbírce na
Bc. Martina Kubec Vjačková
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webovém odkazu https://www.ludgerovice.cz/aktualne/aktuality/probiha-potravinova-amaterialova-sbirka-pro-ukrajinu-1586cs.html.
V neděli 10. dubna proběhl v nafukovací hale při ZŠ a MŠ Ludgeřovice ve spolupráci s naší školou první turnaj žáků v kopané. Když jsme loni v září halu slavnostně
otevírali, netušili jsme, že první větší akci v ní budeme moci uskutečnit až po více než
půl roce. Jako prvním se této pocty dostalo našim nejmenším fotbalistům, pro mnohé
z nich to byly skutečně premiérová fotbalová utkání v životě. Akce se vydařila náramně
a vlastně nešlo ani tak o výsledky, ale o obrovskou radost z pohybu, která z dětí doslova tryskala. Děkuji za organizaci turnaje našim kolegům a učitelům Mgr. Jakubu
Kolenkovi a Mgr. Petru Stočesovi i všem, kteří se na přípravě podíleli. Za to obrovské
množství rodičů sledujících své ratolesti shrnu hodnocení jednoho z nich: „Chlapi,
super, perfektní turnaj!“
Dne 25. března byly na zámku v Kravařích v rámci Dne učitelů oceněny Sdružením obcí Hlučínska jako výrazné pedagogické osobnosti roku hned dvě zástupkyně
ZŠ a MŠ Ludgeřovice. Toto významné ocenění za svou práci získaly Mgr. Miroslava
Poštulková a Bc. Martina Kubec Vjačková. Blahopřeji oběma našim oceněným učitelkám, protože jsem si jist, že si toto ocenění bezezbytku zaslouží. A věřím, že v naší
škole máme podobných skvělých pedagogů mnohem více…
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Velikonoční farmářské trhy
2. dubna jsme se probudili do zasněženého rána, které připomínalo spíše Vánoce
než Velikonoce. Avšak Velikonoční trhy v sále Obecního domu v Ludgeřovicích se
v 8 hodin ráno rozběhly.
Sál byl bezezbytku zaplněn prodejci, kteří nabízeli pestrou všehochuť nejen velikonočního sortimentu, ale i regionálních potravin. A nejen sál! Spousta stánkařů nabízela své produkty v těsné blízkosti Obecního domu, protože se do budovy už prostě
nevešli. V nabídce byly masné a pekárenské výrobky, frgály, koláče, káva, čokoláda,
kosmetické a voskové produkty, knihy, ubrusy, přáníčka, vajíčka, květiny, dřevěné vyřezávané výrobky, hračky, perníkové laskominy, šperky, med, a dokonce i ovocné víno.
Nechyběla ani tradiční zabíjačka.
Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší, pro které byly připraveny dílničky, ve kterých si děti mohly nabarvit vajíčka a vyrobit různé velikonoční dekorace.
Příjemným překvapením pro návštěvníky trhů byla cimbálová muzika, která velikonoční atmosféru jaksepatří dokreslila.
Po dlouhé covidové přestávce byly Velikonoční trhy vítaným zpestřením života
v obci a jedinečnou příležitostí k setkání s blízkými a známými. Myslím, že všichni,
kteří se na trhy přišli podívat, se začali na Velikonoce moc těšit.
3

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

5 / 2022

stánek s velikonoční nabídkou výrobků

zdobená velikonoční vajíčka
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stánek s rukodělnými výrobky

stánky s nabídkou zboží, v popředí dřevěné výrobky
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stánek s velikonoční nabídkou zboží

text: Ing. Alena Janošová
foto: P.K.

Koncert Pavla Helana
3. dubna proběhl v našem kostele sv. Mikuláše
beneﬁční koncert zpěváka Pavla Helana pro přátele
Ukrajiny. Přítomny byly i maminky z Ukrajiny se svými dětmi, které jsou u nás v obci ubytovány. Pavel zpíval na střídačku ukrajinsky a česky. Koncert byl skvělý.

účastníci beneﬁčního koncertu Pavla Helana v kostele sv. Mikuláše

text a foto: P.K.

Pavel Helan
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Kalendář akcí v Ludgeřovicích
Datum

Akce

Místo

02. 05. 2022
06. 05. 2022
07. 05. 2022

Charitativní fotbalový zápas
- benjamini
Koncert ke Dni matek
Jarní ples

hřiště TJ Ludgeřovice
sál Obecního domu
sál Obecního domu

11. 05. 2022

Zápis dětí do MŠ

13. 05. 2022

Oslava dne matek

14. 05. 2022
14. 05. 2022

Zápis dětí do MŠ
Vítání občánků

14. 05. 2022

Ludgeřovický šus
– společenská akce se závodem
Akce pro děti i dospělé
u Společenského domu
na Vrablovci
SDH Vrablovec
Retro zábava
sál Obecního domu
SRPDŠ
Ludgeřovice
Farmářské trhy
areál u hřiště
TJ Ludgeřovice
Obec Ludgeřovice
Kácení májky
Menšíkové louka
SDH Ludgeřovice

14. 05. 2022
21. 05. 2022
28. 05. 2022
28. 05. 2022
04. 06. 2022

TJ Ludgeřovice
Obec Ludgeřovice
Sousedé 55+
Ludgeřovice
ZŠ a MŠ Ludgeřovice ZŠ a MŠ
Ludgeřovice
sál Obecního domu
Klub důchodců
Ludgeřovice
MŠ Liščata
MŠ Liščata
obřadní síň
OÚ Ludgeřovice
Obec Ludgeřovice
u chaty Ostříž
BK Ludgeřovice

04. 06. 2022

Koncert v rámci
MHF Leoše Janáčka
Dětský den

08. 06. 2022
10. 06. 2022

Zastupitelstvo obce
Noc kostelů

kostel sv. Mikuláše
nafukovací hala
ZŠ Ludgeřovice
sál Obecního domu
kostel sv. Mikuláše

11. 06. 2022

Jarní farní bál

sál Obecního domu

17. 06. 2022
18. 06. 2022

Setkání jubilantů obce
Farmářské trhy

25. 06. 2022
28. 06. 2022
29. 06. 2022

Pořadatel

sál Obecního domu
areál u hřiště
TJ Ludgeřovice
Letní slavnost s gulášfestem areál u hřiště
TJ Ludgeřovice
Slavnostní předání vysvědčení sál Obecního domu
žákům 9. tříd
Slavnostní předání
sál Obecního domu
vysvědčení žákům 9. tříd
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Janáčkův máj
Obec Ludgeřovice
Obec Ludgeřovice
Farnost
Ludgeřovice
Farnost
Ludgeřovice
Obec Ludgeřovice
Obec Ludgeřovice
Obec Ludgeřovice
ZŠ a MŠ
Ludgeřovice
ZŠ a MŠ
Ludgeřovice
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Jaro je tady!
Ještě když se za okny proháněl sníh a foukal studený vítr, nám už ze semínek začaly klíčit první sazeničky rajčat a okurek. Nechali jsme je pořádně zesílit
v malých pařeništích, abychom je, až přijde ten správný čas, přesadili do skleníku. Tam už se dnes zelenají
v řádcích hezky srovnané ředkvičky, ke kterým brzy
přisadíme salát a kedlubny. Všechny tyto rostlinky
budou žáci v hodinách pracovních činností zalévat, až
z nich nakonec vyroste chutná zelenina, na které si
všichni pochutnáme v pokrmech školní jídelny. Tak
hurá a s chutí do práce!
Mgr. Hana Halodová

sazenice

Valentýnský charitativní týden
Pořádání Valentýnského charitativního týdne je na naší škole již několikaletou tradicí.
V letošním roce navrhli zástupci školního parlamentu hned dvě organizace, ke kterým by
vybrané věcné dary a ﬁnanční prostředky poputovaly. Tou první byl Útulek pro nalezené psy
v Ostravě-Třebovicích a tou druhou nadace Mary‘s Meals, která poskytuje jedno vydatné
jídlo každý školní den nejchudším dětem po celém světě. V pondělí 14. února samozřejmě
nechybělo ani tradiční rozdání valentýnské pošty, kterou mohli žáci házet do předem připravených valentýnských krabic.
V průběhu celého týdne od 14. do 18. února mohli tedy žáci a učitelé nosit do školy
stravu, doplňky stravy, hračky a nejrůznější další pomůcky pro péči o čtyřnohé mazlíčky.
Ve čtvrtek (pro nižší stupeň) a v pátek (pro vyšší stupeň) pak probíhal ve
foyer školy prodej valentýnské buchty, výrobků z naší 3D tiskárny nebo
ručně dělaných mýdel. Vybraná částka, neuvěřitelných 12 000 Kč, nám
udělala obrovskou radost.
Vzhledem k aktuální situaci v Evropě vytvořil školní parlament hlasovací formulář, v němž mohli žáci
a učitelé vyjádřit svůj názor, zda ﬁnanční pomoc poputuje na původně
vybranou nadaci, nebo bude věnována lidem, které zasáhla válka na
Ukrajině. Téměř 90 % dotazovaných
hlasovalo pro druhou možnost.
prodej valentýnských buchet
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Zatímco ﬁnanční částka byla na příslušný účet odeslána ihned, pejsci si museli ještě týden, kdy jsme si mimo školu užívali jarních prázdnin, na své dobrůtky a hračky počkat.
Každým rokem jsou učitelé, vedení školy i samotní žáci překvapeni, kolik věcných darů
a ﬁnanční podpory se pro vybrané organizace získá. Doufáme, že i v příštím školním roce se
bude tato akce těšit takové oblibě jako doposud.

dárky pro psy

žáci před vchodem do Útulku pro nalezené psy
v Ostravě-Třebovicích

Krabice od srdce: sbírka pro děti z Ukrajiny
Každým rokem se naše škola zapojuje do projektu Krabice od bot, který je určen pro děti
v nouzi. Nyní nouzi zažívají děti z Ukrajiny, proto Diakonie založila nový projekt s názvem
Krabice od srdce. Do této sbírky se zapojila i naše škola s pomocí rodičů. Díky vám se
vybralo okolo 50 krabic. Pořídily se pro děti nejen pomůcky do školy, ale i hračky a sladké
odměny. Mockrát děkujeme za pomoc a přejeme, ať dětem udělají radost a pomůžou v těchto nelehkých časech.

žáci 4. A s krabicemi s dárky
15
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Sponzorský dar ukrajinským dětem
Také bychom rádi poděkovali ﬁrmě Glocin Limited – Czech branch za psací potřeby,
další školní pomůcky a nejmenované ostravské ﬁrmě za věnování školních batohů pro ukrajinské děti.

školní potřeby

ukrajinské děti

Sponzorský dar
Díky ﬁnančnímu daru naše škola zakoupila sluchátka, která žáci využijí nejen při
hodinách informatiky a výuky cizích jazyků,
ale i při výuce jiných předmětů. Každý žák
může poslouchat samostatně a navzájem se
při práci a poslechu neruší. Kromě sluchátek
jsme pořídili bílou keramickou tabuli, která
slouží žákům prvního stupně a také družině.

žáci při práci s iPady

Tabule je umístěna na stěně hlavní chodby prvního stupně.
Děkujeme Taros-Nova a.s. za
sponzorský dar, který jsme využili na zakoupení těchto nových
pomůcek, které budou sloužit
našim žákům.

žáci před novou tabulí
16
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Sběr víček
Již několik roků sbíráme víčka pro Lukáška. Za tuto pomoc děkujeme a jsme rádi, že
svým aktivním přístupem ke sběru víček pomáháte budovat v našich dětech povědomí o pomoci znevýhodněným lidem.

Lukášek a nasbíraná víčka
17
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Angličtina trochu jinak
Když se spojí příjemné s užitečným, může z toho vzniknout zajímavý projekt. V hodinách angličtiny jsme s žáky 6. ročníků vytvořili historicky první anglickou kuchařku. Nejprve bylo třeba si vybrat recept, pak pečlivě rozepsat, co je k tomu třeba a nakonec se pustit
do práce. S malou či větší pomocí vznikaly fantastické muﬃny, buchty, koblížky, ale i slané
pokrmy – těstoviny, slaní šneci či jednohubky. Ve čtvrtek 7. dubna proběhl třídní „piknik“
s ochutnávkou. Kuchařka bude vystavena ve foyer školy – přijďte načerpat inspiraci. Děkujeme rodičům za pomoc a žákům za skvělou prezentaci.

žáci 6. A a B

žáci 6. A a B
18
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Třeťáci v planetáriu
Učivo o vesmíru ve středu 2. března třetí třídy završily exkurzí v planetáriu. Děti se dozvěděly spoustu nových informací a den si moc užily. Na začátku exkurze viděly promítání
hvězd a pohádky přímo nad hlavami a zbytek času si mohly projít celé tzv. Experimentárium, které tvoří expozice s interaktivními exponáty, rozmístěné ve všech patrech budovy.

žáci 3. ročníku před planetáriem

žáci 3. ročníku před planetáriem

Mgr. Michaela Kryglerová, Mgr. Natálie Nevřelová, Mgr. Klára Martišovská
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Cambridge Exams
22. března proběhlo na Obecním úřadě v Ludgeřovicích v obřadní síni slavnostní předávání certiﬁkátů za složené mezinárodní zkoušky z anglického jazyka – Cambridge Exams.
Žáci skládali zkoušky na úrovních KET a PET (for Schools) a téměř všichni dosáhli maximálního počtu bodů, což svědčí o jejich výborné jazykové vybavenosti a připravenosti do
dalšího studia. K jejich úspěchu jim velmi blahopřejeme.

žáci 9. ročníků s certiﬁkáty

Mgr. Jitka Šílová

Deváťáci tanečníky

žáci při tanci

Žákům devátých ročníků se dostalo velmi
štědré nabídky, a to absolvovat taneční kurz
s těmi nejlepšími v Obecním domě v Ludgeřovicích. Lucie Skopalíková a Lukáš Čep jsou
výbornými tanečníky a hlavně trenéry. Díky
velkému zájmu obou stran se každý pátek hodinu a půl uskutečňovaly taneční kurzy. První
hodina byla samozřejmě poznávací. Žáci si
postupně na sebe zvykali, jak na tempo, pohyb toho druhého, rytmus, tak i na stavbu těla
a správné vedení. Partnera si každý vybíral
sám. A co za tance už žáci zvládají? „Poslední
lekci jsme trénovali skoro celou hodinu polku,
protože je to velmi náročný tanec. Dále umíme cha-chu, waltz a valčík. Docela nám to jde
až na to, že je občas jeden rychlejší než druhý
nebo naopak, nebo se zapletou kroky. Každý
20
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žáci při slavnostním ukončení tanečních

pár funguje jinak. Kluci mají trochu nevýhodu, neboť je jich méně než holek. Z 9. A má
taneční zkušenosti akorát Kája Rumpová a z 9. B Adri Čepová. Myslíme si, že to je velmi
pěkná akce, kde se sejdeme mimo školu. Je fajn, že se všichni dohromady bavíme. Těšíme se,
že se večer hezky upravíme jinak než do školy,“ říkají naši deváťáci, kteří se tak po náročném
týdnu ve škole mohou pobavit, zasmát se a uvolnit se. V sobotu 26. března se uskutečnilo
slavnostní ukončení tanečních, kde si mohli žáci pozvat své rodiče a také učitele a kde zúročili všechny dovednosti získané na trénincích. Akce byla velmi vydařená, věříme, že příští
rok bude možné taneční uskutečnit znovu.

Vědomostní soutěž o knihu
Hasičských pohádek 2
V rámci výuky požární ochrany a ochrany obyvatelstva se žáci naší školy zapojili do celorepublikové vědomostní soutěže, jejímž organizátorem
byl Hasičský záchranný sbor České republiky.
Výherkyní březnového kola 2022 této soutěže se
stala Michaela Čermáková z 9. A. Srdečně blahopřejeme a výherkyně obdržela knižní odměnu.

Ing. Marie Plačková
obal knihy
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Fotbalový turnaj přípravek
10. dubna jsme zorganizovali v naší nové nafukovací hale turnaj pro nejmenší fotbalisty.
Do turnaje se nám přihlásilo 7 „manšaftů“ z Prajzské, což zapříčinilo, že o derby rozhodně
nebyla nouze. Samozřejmě šlo především o to, ať si špunti užijí hezkou neděli a trenéři se
mezi sebou mohou domluvit na další případné spolupráci při organizování přátelských zápasů. Kdo tedy vyhrál, nebylo tak úplně důležité, ale prozradíme, že to všem natřeli šikovní
fotbalisté z Hati. A jelikož téměř všem hráčům přijeli fandit i rodiče a známí, sešlo se nás
v nafukovačce opravdu mnoho a musíme říct, že tento pohled na sportující nadšené děti
a spokojené rodiče předčil všechna naše očekávání. Děkujeme za podporu nejen škole, ale
také vedení obce Ludgeřovice, které nám zajistilo poháry pro všechny účastníky turnaje.
A protože se turnaj nadmíru vydařil, pokusíme se na něj v budoucnu navázat a pro děti
opět něco vymyslíme: -)

fotbalisté TJ Ludgeřovice

slavnostní vyhlášení výsledků

Mgr. Petr Stočes, Mgr. Jakub Kolenko
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Z dění v církevní mateřské školce
Na přelomu března a dubna to v Církevní mateřské školce Ludgeřovice skutečně žilo
– děti všech tříd se zúčastnily představení s Hopsalínem – tentokrát z prostředí venkova
a selského dvoru. Děti soutěžily například v nošení vajíčka na lžičce, v tanečních kreacích
a na závěr všechny dostaly nafouknutou hračku dle vlastního přání.

děti na představení klauna Hopsalína

Brzy nato proběhl v celé školce Den mléka. Děti napřed vytvořily obraz kravičky na velkém papíru, který společně vymalovaly, dozvěděly se, co vše se dělá z mléka a samozřejmě
různé výrobky i ochutnaly. Nejlepší však bylo, když si děti vyzkoušely dojení kravičky. Sestřičky vytvořily vemínko z rukavice, do něj nalily mléko a děti si sedly na stoličku a dojily.
Byly přímo nadšené!
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děti při tvorbě obrazu kravičky

děti při dojení kravičky
24
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V rámci dalšího vzdělávání děti navštívily knihovnu, šly hledat velikonočního zajíčka,
naučily se, jak se na jaře sadí do země semínka a co z nich může vyrůst, že je potřeba zalévat,
aby květinky rostly. Děti se dozvěděly a naučily spoustu dalších úžasných věcí.

dílničky dětí

děti na Vrablovci na prolézačkách
25
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příprava na sázení semínek v rámci jarních dílniček

děti v obecní knihovně
26
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Akce Klubu důchodců Vrablovec
Výroční členská schůze
Schůze se konala 29. března ve Společenském domě na Vrablovci. Pozvání přijali starosta
Mgr. Daniel Havlík, místostarostka Ing. Alena Janošová, starostka sboru dobrovolných hasičů p. Marie Blokešová. Pozvání přijali i z MěÚ Hlučín, ale nemohli se tentokrát zúčastnit
z důvodu pořádání Dne učitelů v Kulturním domě Hlučín.
Zprávu o činnosti klubu za rok 2021 přečetla předsedkyně Eva Vojevodová. Klub byl velmi aktivní, i když se scházel z důvodu Covid-19 pouze od 17. června do konce října. Uspořádal 3 přednášky na téma: Syndrom únavy po covidu, Trénování paměti, První pomoc,
2 zájezdy: Hradec nad Moravicí a Rožnov pod Radhoštěm. Členové klubu se zúčastnili Dne
zdraví na hlučínském náměstí, sportovního dopoledne pod názvem Den legionářů, akce
Kluby klubům a turnaje v bowlingu v Selském dvoře. Dále předsedkyně seznámila členy
s naplánovanými akcemi v letošním roce a poděkovala za dobrou spolupráci obci Ludgeřovice a městu Hlučín. V diskuzi vystoupil starosta Mgr. Daniel Havlík a pozval přítomné na
akce pořádané v obci.

členové klubu důchodců na výroční členské schůzi
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členové klubu důchodců na výroční členské schůzi

Jarní květinkový ples
Ples se konal 8. dubna v Obecním domě v Ludgeřovicích. Na pozvání přišli členové
Klubu seniorů Bobrovníky, Ludgeřovice, Hošťálkovice, Petřkovice, Hlučín, Markvartovice,
Poruba, Darkovičky, Krásné Pole a turisté z Poruby. Sál byl zcela zaplněn, všichni se výborně bavili. Jsme moc rádi, že se setkáváme s okolními kluby a také mezi jejich členy přijdeme,
když pořádají nějakou akci. Děkujeme všem, kteří mezi nás přišli.

účastníci květinkového plesu při tanci
28
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členové Klubu důchodců Vrablovec se zajícem

Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec

Bowlingový přátelský turnaj
30. března se konal přátelský turnaj v bowlingu Klubu důchodců Ludgeřovice. Na třech
bowlingových drahách v Selském dvoře soutěžila smíšená družstva mužů a žen. Pro všechny

ženy při hře bowlingu
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účastníci sledující průběh turnaje

to bylo příjemně strávené odpoledne a moc jsme si to užili. Nebylo důležité vyhrát, ale zahrát si.

Dagmar Seidlová
Klub důchodců Ludgeřovice

Závod světlušek a vlčat

skauti při práci s buzolou

9. dubna se uskutečnil v ostravském Bělském lese závod vlčat
a světlušek. I my jsme měli svá želízka v ohni. Přihlášeno bylo pět
šestek, tedy družstev. Dvě dívčí a tři
chlapecké. Ani ranní nepříznivé počasí neodradilo třicet dětí a pět vedoucích od odhodlání změřit síly s ostatními družinami z ostravského
okresu. Na startu se sešlo 24 šestek, z toho jedenáct
nesoutěžních, které nesplnily předepsané podmínky.
Bohužel k nim patřila i jedna z našich družin, protože
z důvodu nemoci neměla dostatečný počet závodníků.
Všichni se ale mohli zapojit do sbírání bylin na léčení
nemocného zubu pana krále. Družstva byla vysílána
postupně k plnění úkolů na soutěžních stanovištích.
V lese plném pohádkových bytostí museli poznat
spoustu bylin, vědět, které jsou jedovaté, umět hledat
30
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v jízdním řádu i luštit šifry. Nejtěžší bylo ošetřit zraněné skřítky, nejzábavnější zase bylo
vyrobit dřevěného panáčka nebo přes pavoučí jeskyni donést cukroví od Karkulky babičce.
Všechny týmy nakonec uvařily panu králi odvar z nasbíraných bylinek a královský zub byl
vyléčen. Radostné pro nás bylo i vyhodnocení soutěže: kluci obsadili šesté a páté místo,
holky čtvrté a druhé místo. A tak nás družina světlušek bude zastupovat i v krajském kole
v Kunčicích pod Ondřejníkem.

skauti při poznávání rostlin

světlušky na startu
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vyrábění dřevěného panáčka

Lucie Kajzarová

Když zahoří saze…
V souvislosti s nedávným zásahem trochu osvěty směrem k občanům.
Topná sezóna pomalu skončila. Snad zdražování paliv pak má za následek, že se
v obci opět objevuje možnost topit tuhými palivy. Ono střídání a nepravidelné topení
může také přispívat k problému požáru sazí.
Jeden takový požár likvidovala jednotka na ul. Luční v Ludgeřovicích. Zásah se
obešel bez významných škod. Zasahovali jsme společně s jednotkou z Ostravy–Přívozu. Při té příležitosti mě zpětně napadlo vám, občanům, sdělit několik cenných rad
a informací. A možná také osvětlení celé situace z našeho pohledu.
Tak předně, požár sazí nehasíme. Děláme stejnou práci, jako kominík. Rozdíl je
v tom, že jemu při vymetání komína saze nehoří. A taky má mnohem lepší výbavu, aby
to udělal pěkně dočista. My srážíme nahrubo. Proto je třeba po naší návštěvě komín
nechat dočistit a zrevidovat odborníkem. Naše vymetení nestačí.
Hukot jako na nádraží. Jako by duněl vlak, který kolem komínu projíždí. Z komína
mohou létat jiskry. Tak přesně to asi vypadá. Volat hasiče je třeba vždy. Protože většina
pojišťoven při uplatnění škody po vás následně chce potvrzení od hasičů. Dále, někdy
může jiskra zaletět, kam nemá. Může tak hořet nejen v komíně, ale následně i mimo
něj. Například půda, střecha, v komíně může být zazděný trám apod. Kontrola pomocí
termokamery je tak vždy žádoucí. Máte prostě klid. Ano, hrozí pokuta ze strany hasičů.
Její hodnota ale bývá rozumná, určitě nesrovnatelná s případnou škodou na majetku.
Komín si můžete čistit pravidelně sami, ovšem dle druhu vašeho topidla stejně jednou za čas potřebujete potvrzení, že kontrolu provedl odborník. Toto potvrzení uchovejte. Chce ho vidět hasič i následně pojišťovna. Musí tedy být platné.
A co dělat, pokud k zahoření dojde? Určitě volat i jen po případném podezření na
saze. Výjezd v takovémto případě nic nestojí. Dále je dobré požáru omezit vzduch. Čili
co nejvíc otevřených otvorů v komíně uzavřít. Prostě hoření dále nepodporovat.
32

5 / 2022

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

Měli byste mít ujasněn výstup na
střechu. Dost nám ta rychlá informace pomůže. Např. žebříkem, vikýřem
a dobrá je i pracovní lávka u komína.
Dále o komínu něco vědět. Hlavně to,
kde máte vymetací otvory a zda je k nim
dobrý přístup. Vyplatí se taky uzavřít
proti kouři dosud nezasažené místnosti.
Např. si kouř ze sklepa nezatáhnout do
obytného přízemí. Při zasažení místností pak dle možností naopak větrat.
Samotné hašení sazí by bylo možné
práškovým hasicím přístrojem (třeba
typ ABC), který pod tlakem umí hořící saze strhnout nebo požár přidusit do
našeho příjezdu. Ale záleží, kolik sazí
tam opravdu máte a kde (např. zcela
neúčinné, pokud máte v komíně ze sazí
už vysloveně „špunt“.). Do komína lze
dát taky např. písek a opět saze strhávat.
Ale písek musí být suchý. Rozhodně nikdy do komína nepatří voda v jakékoliv
formě. Vodou se vysloveně hořící saze
hasičská auta při zásahu
nehasí.
Při každém vašem pokusu, pokud se jej rozhodnete podniknout, pak myslete na vaše
zdraví. Jednak v oblasti nadýchání se kouře a také „bacha“ na popálení při snaze požár
krotit. Hlavním motem je ale nepanikařit a zachovat klid.

Ing. David Lange

Krátké ohlédnutí za šedesáti léty ludgeřovického
spolku zahrádkářů
Spolek byl založen v roce 1962. Jedním ze zakladatelů byl i pan Bruno Drobík. V letech
1989 až 2019 byl jeho předsedou. Zde je několik jeho vzpomínek:
„Iniciátory založení spolku byli Jindřich Bařina, Bernard Dinter, Jan Káňa a Josef Vjačka. Po vyřízení potřebných formalit na Okresním výboru v Opavě se první ustavující schůze
konala 1. 4. 1962 za účasti 22 členů. Předsedou byl zvolen Josef Košák.
Počáteční roky nebyly snadné. Chyběly zkušenosti, místnost pro schůzky atd. Díky velkému elánu všech se práce dařila, přibývali další členové, mezi zahrádkáři v obci úspěšně šířili
povědomí o výhodách pěstování ovoce intenzivním způsobem i na malých plochách na nízkých stromech pěstovaných na málo vzrůstných podnožích s novými, úrodnějšími a kvalitnějšími odrůdami. Už v prvním roce spolek uspořádal vydařenou a velmi úspěšnou 1. výstavu
ovoce v místnosti restaurace Na Rozcestí. Shlédlo ji hodně lidí, přilákala do spolku nemálo
nových členů.
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Významná pro spolek byla přednáška Ing. Brabce z Výzkumného ústavu ovocnářského
v Holovousích, dala podnět k vysazení moderních ovocných stromů novým způsobem na Farskou zahradu, která byla plná přestárlých vysokokmenů a zanedbaných ovocných keřů. Po
projednání s farním úřadem v roce 1965 členové spolku vykáceli staré stromy i keře a vysadili
zákrsky a ovocné keře, které úspěšně pěstovali a sklízeli až do roku 1995, kdy skončila nájemní smlouva s farním úřadem.
Spolek pro další činnost potřeboval skladový prostor a místnost pro konání schůzek. Od
MNV se podařilo v roce 1964 získat k užívání pozemek v ulici U statku, který je v současné
době ve vlastnictví spolku. Ještě téhož roku si členové spolku svépomocí postavili z materiálů z bouraček malou dřevěnou budovu, tu během let postupně dostavovali, rozšiřovali
a upravovali do současné podoby budovy se zasedací místností a moštárnou. Na vybudování
moštárny spolek pracoval od roku 1968. Sháněly se dokumentace, zkušenosti, materiály atd.
Provoz byl zahájen v roce 1972 a už v první sezoně byla zpracována první tuna ovoce.
Spolek s přispěním finanční dotace od obce získal malý traktor, který pak až do roku 1989
dobře sloužil zejména při obrábění půdy členům spolku i ostatním zájemcům v obci.
Od samého začátku byl spolek velmi aktivní v oblasti propagace pěstování ovoce a zeleniny, pořádal řadu hojně navštěvovaných zajímavých a užitečných odborných přednášek, besed,
zájezdů, výstav ovoce, zeleniny, květin. Nezanedbával ani společenské aktivity. Například
plesy zahrádkářů každým rokem spolehlivě zaplňovaly sály do posledního místa. Členů spolku rychle přibývalo až na několik stovek.
Až do konce osmdesátých let spolek fungoval v tehdejších společenských poměrech všeobecného nedostatku, kdy občané velmi vítali vše, co se podařilo na zahradách vypěstovat. Spolek
jim vydatně pomáchal i tím, že dokázal ve velkém a za přijatelnou cenu zajistit moderní
pěstební substráty, umělá hnojiva, postřiky a podobně, které byly pro jednotlivce tehdy nedostupné.
V nových společenských poměrech po roce 1989 se podmínky fungování spolku výrazně
změnily, obchody začaly být celoročně plné ovoce, zeleniny a všeho, co je k pěstování na zahradách potřeba. Zákonitě proto výrazně ubylo členů spolku a změnila se jeho činnost tak, že
vedle tradičního pěstování ovoce a zeleniny se více věnuje i úpravám zahrad pro odpočinek
a okrasu.“
AV.

Klub turistů Ludgeřovice připravuje letní dětský tábor
První jarní dny již každoročně znamenají pro členy zájmového spolku Klub turistů
Ludgeřovice začátek prací na letním dětském táboře. Příprava začíná volbou tématu celotáborové hry, jejíž děj děti doprovází celý čtrnáctidenní pobyt. Pro letošek jsme si zvolili
téma prvních osadníků, kteří osidlovali nový kontinent a tak stejně jako oni před 180 lety
nasedneme i my na loď a vydáme se za oceán vstříc novým dobrodružstvím. Pojedeme přes
širé prérie, zastavíme v casinu v Dodge City, stanou se z nás jezdci Pony Expressu, budeme obchodovat s indiány a chytat desperáta na útěku. Budeme řešit záhadu Skalistých hor
a účastnit se osadnických válek tak, abychom mohli po čtrnáctidenním snažení vyhlásit a po
zásluze obdarovat ty nejlepší z nás. Pokud máš dobrodružného ducha a nevadí ti nocování
ve stanu pod oblohou plnou hvězd daleko od civilizace, připoj se k nám a staň se členem
kolektivu 48 dětí, kteří s námi na letní tábory jezdí.
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stanová základna V Údolí Seziny

Radek Plaček
Klub turistů Ludgeřovice z.s.

J1:Ø=1F?CD9
Počasí v dubnu – prostě tak, jak má být – aprílové
Hned 1. dubna dala příroda vědět, že nás čeká měsíc aprílového počasí a paní zima ještě
neřekla své poslední slovo. Ráno jsme se probudili do nádherně zasněžené krajiny, jako by
byl prostředek ledna a ne jaro.

zasněžená zahrada církevní mateřské školky – 1. dubna 2022 v 8:00 ráno
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Zato už v průběhu dalších týdnů se teploměr vyšplhal až na velmi krásných 20 °C. Rozkvetly nádherně sakury, ale také přišly mrazíky. Doufejme, že moc rozkvetlých stromů nepomrzlo.

rozkvetlé sakury u areálu HP Trendu – neděle 17. dubna 2022

text a foto: P.K.

Nové lavičky na Farské cestě
Jistě jste si již všimli, že na Farské cestě se objevily nové lavičky. Je to fajn odpočinout si,
nebo se jen tak zastavit, posadit se a kochat se. Děkujeme Technickým službám Ludgeřovice
za namontování!

nová lavička na Farské cestě
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Lavička na tzv. Pavlíkové cestě
Děkujeme neznámému zhotoviteli lavičky na tzv. Pavlíkové cestě vedoucí ze „staré“ Hlučínské cesty na Vrablovec. Je to při procházce příjemné místo k odpočinku.

lavička na tzv. Pavlíkové cestě

V.B.

Procházka do Bobrovníků a zpět na křižovatku „U dubu“
V rámci zdravotních procházek okolo komína doporučuji cca 8,5 km dlouhou trasu
směrem z centra Ludgeřovic po Farské cestě na Ostříž, dále na Vrablovec, ale neodbočíte po lesní cestě doleva k rybníkům, ale půjdete stále rovně do slepé ulice, na jejím
konci pak po malé lesní pěšince stále rovně, až vyjdete na křižovatce na okraji Bobrovníků s lavičkou na posezení – z křižovatky je to, co by kamenem dohodil – k hošťálkovickému TV vysílači.
Z křižovatky se dáte směrem na Petřkovice z kopce dolů, ale po pár desítkách metrů
odbočíte doleva směrem na Vrablovec, až dojdete na konec prvního rybníka, který je
mimochodem aktuálně vypuštěný, na křižovatku „U dubu“ nebo „U posledního“ a z ní
se dáte nahoru směrem na Vrabloveckou ulici. Přejdete pár metrů po asfaltu (kde již
snad v brzké době bude chodník a po Lípové zpět do centra.
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pohled na novou zástavbu u Vrablovecké ul.

vypuštěná hráz u prvního rybníka
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mapa – trasa 8,5 km – centrum Ludgeřovic, Vrablovec, Bobrovníky a zpět

text a foto: P.K.

Prajzské okénko Hedviky Jandové
Cilka a Marek
Ti dva po sobě pokukovali už v sedumnacti rokach. Cilka vyvalila černe kukadla a našpulila gembu a Marek byl z teho hin, jak viděl telaj nadhery. Kdysik se nečekalo až do třicitky, ale
enem měli ti dva na dortě osumnact sviček, tak do teho třiskli. Zrobilo se tajak vždycky fajne
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a bohate veseli. V chalupě nebylo ku večeru ani misto, bo v každe izbě spala tante s onklem
nebo omy z daleka. Svadebni noc ti dva boraci přetrpěli na fajnym hotelu a nebyly to prošustrovane penize, bo učeklo devět měsicu a na svět vykukla děvuška. Taka fajna lalinka. Cilka měla
taku obrovsku radost, že se honem učekala kupit ten nejfajnějši burdak. Vyběr byl tehda maly,
ale taky manšestrovy, kulaty ji padnul do oka. Marek šel s ňu, bo znal Cilku. Tuž ho kupili.
Oba byli mladi a trošku rozežrani. Marek viděl velaj to stoji, tak cely frustrovany z te ceny,
z jedne kasle serval nalepku s napisem ,,křehke,neklopit“ a nenapadně ju přilepil svoji robě dozadku na halenku. Ta šla duležitě přes cely Hlučin s novym burdakem a zahlidala do všeckych
vykladu, jak ji to pasuje. Aji se nesla přes cely rynek s vizitku a nosem navrch. Tež byla i na
poště a na obci. Marek se enem smjal, bo se za jeho fryšnu robu všeci ohlidali ze všeckych stran
a ona to nechapala. Radši ji ten papir dal nadul, bo by bylo doma zle.
Přešel rok a už vozili druhe děcko. Cilka měla roboty endelevendele. Při dvuch děckach
bylo u mamy malo mista, tak mladi dostali kvartyr na nove Dubině a už sami hospodařili.
Potřebovali penize a Marek začnul jezdit lokalku po Ostravě. Cilku to občas tahlo do Hlučina, bo při dvuch děckach je vlastni mama poklad. Raz rano, Marek spal po nočni, chachaři mu buchali na dveři, třiskali hračkama, tak Cilka chlopa přimkla v izbě, aby mu tam
děcka nelezli. Cošik uvařila, nechala vzkaz „jedu ku mamě“a jela lokalku do Hlučina. Marek měl ještě ten den odpoledni šichtu. Obudil se a co to? Dveři zamknute. Meškali v šestym
patře bez balkonu a mobily nebyly. Všudy ticho. Cilka cela rozjařena, pila už druheho turka
a mama se naraz zeptala ,,co tež Marek, ma šichtu“? Cilce vypadla ležka z pazuru, bo ji to
včil všecko naskočilo. Děcka nechala mamě na hrtanu a hupla na autobus ku Dubině. Cesta
dluha. U dveři potichučku klepala a pravjela ,,Marečku, maš mě rad “? Ozvalo se take zabučeni, že hned radši odemkla. Marek valil prvni na zachod, bo všecke vazy, lekovky aji baňa
z lustru už byly plne. Na šichtu by stejně přišel neskoro, tak Cilka musela povinně z budky
zavolat a vysvětlit nadřizenym, co se doma stalo. Tak včil se byli oba kvit.
Nordpol
Z Prahy se ﬂigry rozletaju do celeho světa. My tu mame kopec Nordpol a nemusime
kajsik letět a tež jsme světovi. Jak jedu autobuskem navrch tak vidim Američanky, Mexiko, mezi polama mam vyhlidku na Ostravu jak na Pařiž z Montmartru a vpravo su ﬁnske
domky. Ohlednu se a vidim do Polska, potem panoramata Beskydy, Javorniky a aji sopku
Emu. U nas je fajně, take naše male divy. Enem ten les řidne a neni, co byl předy. Každe
prazdniny jsme se sestru jezdily ku druhe omě na Nordpol. Od nas lokalku a potem pěšky
do teho kopca, bo oma meškala na samym vršku. Smrkove lesy byly huste a hraly se tam fajne hry a skovky s děvuchama a synkama od sušedu. Byly jsme jim vzacne, bo z Ludgeřovic,
take cizokrajne. Oma byla razna. Po snidani jsme do lavoru musely otrhat rybiz na vino a aji
kolač a že tych křaku bylo endele vendele. Naša oma byla vyborna kuchařka, moc nam u ni
šmakovalo. Po obědě se džeprem šlo na litačku. My oblekly tričko a trenky a šlo se. Tu ale ni.
Inši kraj, inši mrav. Děvuchy tu nosily sukenky. Mladši sestře to bylo jedno, ale mi jak by dal
vpysk. Oma vzala kusek stareho zeleneho ﬁrhanku a ušila nam take dvě trubky, dala do pasu
kusek gumy a dilo bylo hotove. Z jarmilek, ktere byly vydřene, vylizal kusek palca, ale model
byl dokonaly. Vypadala jsem ani jelito, sestra se sukenku dala hned za rohem nadul a strčila
ju do trenek, bo nemohla učekač. Všeci nas čekali u vody, ktera pramenila v kopcu. Pro děti
pravy raj. Robily jsme na vodě mlynky a hraly se. Ty hromske sukně překažaly, tak šly nadul
a hodily jsme jich na strom, kaj splynuly s přirodu, bo i ta barva ku temu lesu pasovala. Zas
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jsme litaly v trenkach. Ku večeru se šlo dodom a hadry zostaly viset na haluzi. Oma se tvařila
přisně, že jeji robota byla pohaněna a dostaly jsme ostre kazani. Druhy den jsme s celu partyju sukně hledaly, ale nenašly. Visu tam dodneška. Obraly jsme u omy všecke křaky rybizu
i s kudlačkama, pomohly přenest dlažbu na chodniky, aby jsme ty hřichy odpykaly. Mama
se na nas přišla v prostředku tydne podivat po šichtě, ale my už chčely jit dodom, bo u nas
trenky žadnemu nikdy nevadily.

9>6?B=1351?J>Õ=5>Ø
Jubilanti – duben 2022
Jaroslav Kurečka
Valdemar Kozub
Eliška Kubíková
Anna Pormanová
Ján Šimek

93 let
91 let
85 let
80 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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OZNÁMENÍ
Ve čtvrtek 9. června 2022 proběhne v obci Ludgeřovice očkování psů.
Očkování proběhne na těchto místech:
od 8,00 do 9,00 hod.
od 9,30 do 11,00 hod.
od 11,30 do 12,30 hod.

– na Vrablovci
– na parkovišti před Obecním úřadem
– před hřištěm TJ Ludgeřovice

II. etapa proběhne v sobotu 11. června 2022 na parkovišti u Obecního úřadu
Ludgeřovice v době od 8,00 do 9,30 hod.
S sebou si přineste očkovací průkaz.
Držitel psa si hradí očkování sám.
Očkovací vakcína proti vzteklině 225 Kč.
Kombinovaná očkovací vakcína ve společné injekci se vzteklinou 395 Kč.

Autovrakoviště Ludgeřovice
Vážení občané Ludgeřovic,
chceme Vás informovat, že petice s celkovým počtem 1 605 podpisů proti Autovrakovišti
v Ludgeřovicích byla dne 1. 12. 2021 předána na Obecní úřad Ludgeřovice. Na zasedání zastupitelstva dne 8. 12. 2021 bylo odhlasováno, že autovrakoviště v obci nepotřebujeme. Kopii petice jsme předaly také na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, kde jsme
se zúčastnily několika jednání. V tuto chvíli probíhá na krajském úřadě zjišťovací řízení
posouzení záměru Autovrakoviště Ludgeřovice v celém rozsahu dle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí (EIA).
Dle informace krajského úřadu nebyly ke dni 19. 4. 2022 předloženy žádné nové podklady v tomto řízení. Posledním úkonem bylo vydání závěru zjišťovacího řízení v říjnu 2021, viz
portál cenia – https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2237?lang=cs
Za petiční výbor:
Martina Thielová a Renáta Dardová
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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: 29. 4. 2022, 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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