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Když prší na Medarda,
namokne každá brázda.

  

pohled na Vrablovec
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Vážení spoluobčané,
tak přece jsme se dočkali! Konečně se rozeběhly první sportovní a kulturní akce.
První vlaštovkou byly 24. 4. Farmářské trhy a následovaly 15. 5. Burza pěstebních
přebytků, 22.5. Ludgeřovická 15 a 29. 5. opět Farmářské trhy. Věřím, že všechny
akce proběhly k plné spokojenosti pořadatelů a teď už se zase v naší obci rozjedeme
naplno. Už v minulém Zpravodaji jsem pak avizoval, že v sobotu 5. 6. 2021 v 19
hodin proběhne v našem kostele sv. Mikuláše koncert Mezinárodního hudebního
festivalu Leoše Janáčka 2021. A zcela nejnovější zprávou pak je, že v sobotu 19. 6.
bude na louce u hřiště již tradiční letní slavnost – Den obce. Letos sice v komornější verzi, ale jsem si jist, že se spolu opět pořádně pobavíme.
Co mne naopak hodně mrzí, je nedokončení letošního ročníku fotbalových soutěží. Po loňském roce se nedohrál ani ten letošní, přitom například družstvu mužů
k regulérnímu dokončení stačilo dohrát pouhá 4 utkání. Mám také obavu, jak se
absence tréninků a zápasů projeví v mládežnických týmech. Děti jsou skoro rok
bez sportovních aktivit a mnohé z nich bude docela těžké donutit se začít zase „hýbat“. Někteří mí kolegové již teď hovoří, že se jim zřejmě už mládežnická družstva
nepodaří dát dohromady. Jen doufám, že Ludgeřovice takto postiženy nebudou.
Hned s několika prosbami se na mne obrátili zaměstnanci OZO Ostrava svážející odpad v naší obci. Množí se zde nešvar vedle popelnic zejména při odvozu
plastů pokládat další pytle. Odvoz plastů je stanoven buď 1x za 14 dnů nebo 1x
měsíčně a myslím, že je tato frekvence zcela dostačující. Nechce se mi věřit, že
běžná rodina např. o 5 lidech je schopna každé dva týdny vyprodukovat plnou
popelnici a ještě dva pytle plastů navíc. Popeláři se na tyto domácnosti chtějí
zaměřit a upozornit je, že nebudou pytle s plastem vyvážet. Často je zde totiž
podezření, že se jedná o odpad například z podnikání. Jsme také dohodnuti,
že nám budou hlásit přesné adresy těchto nemovitostí. Zároveň nás pracovníci
OZO Ostrava upozornili, že je zde také dost nemovitostí, které nejsou označeny číslem popisným a orientačním. Všechny majitele neoznačených nemovitostí
upozorňuji na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení, konkrétně pak
na ustanovení § 31, kde je jasně uvedeno, že budova musí být označena číslem
popisným a orientačním, která přidělí obecní úřad. Každý majitel nemovitosti
má tato čísla přidělena a podle § 32 je povinen na svůj náklad označit budovu
čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu).
V polovině května zasáhly část Hlučínska velmi silné dešťové srážky a postiženy
byly i Ludgeřovice. Cesta kolem Ludgeřovického potoka i několik ulic byly zality
vrstvou bahna, naši hasiči se v podstatě nezastavili při čerpání vody ze sklepů a to
ještě zvládli pomáhat i v Šilheřovicích, které byly zasaženy povodní asi nejvíce.
Další dny jsme pak věnovali úklidu nánosů bahna a likvidaci škod. Velký dík si
mimo zmíněných hasičů zaslouží také zaměstnanci Technických služeb Ludgeřo2
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vice. V souvislosti se záplavami opět začala diskuse nad stavem Ludgeřovického
potoka a vodou z polí. Zaměstnanci Povodí Odry byli při těchto záplavách přímo
u nás na místě a viděli daný stav věci, přislíbili vyčlenění financí na opravy alespoň
nejproblematičtějších míst na potoce, zároveň ale upozornili na několik problémů.
1. Jak je to se stavbami v aktivní záplavové zóně?
2. Proč lidé nechtějí dát souhlas se vstupem na svůj pozemek, který je nutný pro
provedení oprav břehů?
3. Jak mají vlastně lidé napojenu svou dešťovou kanalizaci do potoka, mají toto
napojení schváleno?
4. Mají lidé u dešťových kanalizací zpětné klapky, které brání vracení dešťové vody
do nemovitostí v případě vzedmutí hladiny potoka?
5. Kdo majitelům některých nemovitostí povolil postavit ploty až do hranice potoka?
6. Jak je možné, že někteří občané ukládají odpad (např. posekanou trávu, větve)
na břeh potoka, kde následně dochází k jeho splachu a tvoření překážek na jiných místech potoka?
7. Jak to bude s některými mostky, které si lidé postavili v podstatě načerno a které
dnes zhoršují odtokové poměry potoka?
Je jasné, že s potokem je zapotřebí něco dělat, ale asi si bude muset také dost
lidí „sáhnout do svědomí“ a začít především u sebe. Bez jejich spolupráce zůstane
pouze u diskusí…
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice

;E<DEB1
Farmářské trhy
24. dubna 2021 se na louce u areálu TJ Ludgeřovice konaly letošní první Farmářské trhy. Po mírném rozvolnění to byla první veřejná akce tohoto roku a byla
velmi úspěšná. Nejen, že po celou dobu krásně svítilo sluníčko, což celou atmosféru
umocnilo, ale hlavně, občané Ludgeřovic si konečné přišli na „své“, myslím na své
výrobky, po kterých se jim už dlouho stýskalo. Nakoupili si sazenice a květiny na
své zahrádky, čerstvou zeleninu, chleba z pece, lahodné uzeniny a masné výrobky,
jakož i frgály a koláčky, sýry a mnoho dalších dobrot. Sortiment oproti loňsku rozšířily i stánky se zavařeninami, výrobky z medu, uzené ryby ... .
3

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

6 / 2021

prodejní stánek

prodejní stánky
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prodej sazenic

Text: Ing. Alena Janošová, foto: P.K.

Kalendář akcí v Ludgeřovicích
Naplánované akce se uskuteční, pokud to dovolí aktuální opatření.
5. 6. 2021
9. 6. 2021
19. 6. 2021
19. 6. 2021
26. 6. 2021

Koncert MHF Leoše Janáčka (kostel sv. Mikuláše)
Zastupitelstvo obce (sál Obecního domu)
Vítání občánků (obřadní síň v budově Obecního úřadu)
Letní slavnost obce (areál hřiště TJ Ludgeřovice)
Farmářské trhy (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)

3. 7. 2021
24. 7. 2021
31. 7. 2021

Hurá prázdniny (PONY RANČ Vrablovec)
Farmářské trhy (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)
Pony šampionát (areál u hřiště TJ Ludgeřovice)
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Informace z ministerstva kultury
Vážení občané Ludgeřovic,
v dubnu jsme ukončili program Covid Kultura 3.1, ve kterém bylo podáno celkem 3 464
žádostí například od hudebníků, herců, malířů či spisovatelů. K poslednímu dubnu skončil
také dotační program Covid Kultura 3.2 určený pro pracovníky z oblasti audiovize (režiséři,
herci, kameramani …), ve kterém se ucházelo o dotaci 411 žadatelů. Umělců ve Vašich řadách se skrývala opravdu spousta!
I když programy 3.1 a 3.2 skončily, dohodli jsme se s ministerstvem financí na možnosti
zapojení se umělců do Kompenzačního bonusu pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých
s.r.o. – https://1url.cz/XKJDi.
Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu jsme také spustili nový dotační titul
COVID-Kultura 3.3 pro nestátní organizace (spolky, OSVČ apod.), kteří podnikají v oblasti kultury – provozují hudební klub, výstavní síň, muzeum, pořádají či zajišťují hudební,
hudebně dramatické, taneční či např. divadelní programy – https://1url.cz/LK1Hj (žádosti
se podávají do 30. června). Žadatelé z předchozích výzev mohou kombinovat předešlé žádosti s nově vyhlášeným programem.
Ministr kultury Lubomír Zaorálek se svým týmem usilovně pracuje na plánu rozvolňování opatření v kultuře a podmínkách, za kterých se budou moci kulturně-společenské akce
uskutečňovat. Situace se mění každý týden, a my děláme vše proto, aby se kultura dostala
brzy k Vám! Držte nám, prosím, palce!
Pokud byste měli zájem o více informací, nejen k dotačním titulům, určitě se na mě obraťte
– jiri.vzientek@mkcr.cz či sledujte můj FB@vzientek.jiri. Jsem Vám připraven pomoci.

zleva Jiří Vzientek, Lubomír Zaorálek při jednání
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Koncert v kostele je zážitek
Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne ve dnech 3. – 28. září 2021 již 18. ročník Svatováclavského hudebního festivalu. Náš největší mezinárodní festival duchovní
a tzv. staré hudby opět rozezní kostely celého Moravskoslezského kraje díky obdivuhodným
29 koncertům, z nichž 15 se bude konat v Ostravě.
Zářijový hudební maraton bude zahájen 3. září v ostravské Katedrále Božského Spasitele,
a to Rossiniho monumentální slavnostní mší provedenou Národním orchestrem Polského rozhlasu – NOSPR společně s Českým filharmonickým sborem Brno a sólisty. Jedním
z nejzajímavějších projektů bude provedení Dvořákova oratoria Svatá Ludmila na den přesně
1100 let od zavraždění světice (15. září) či závěrečný koncert věnovaný Stabat Mater Francise Poulenca pod taktovkou francouzského dirigenta Philippa Bernolda. Těšit se můžete také
na hudební pohlazení v podobě barokních projektů v čele s ansámbly Collegium 1704, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, francouzským Ensemble Castelkorn či na koncerty
italského kontraaltisty Filippa Mineccii. Komorní řadu obohatí recitál světoznámého pianisty Federica Colliho, Bennewitzovo kvarteto s pianistou Martinem Kasíkem, či Motiečius & Kiminius – akordeonista spolu s virtuosem na litevský birbyne (u nás neznámý dechový
lidový nástroj). Pestrý program zahrne i netradiční projekty, a to Bigbandovou elektroniku
Cotatcha Orchestra s nominací na Cenu Anděl, koncertní verzi slavné Balady pro banditu
s Jihočeskou filharmonií či vystoupení ukrajinského pravoslavného sboru Orpheus.
Nechte se již nyní zlákat díky SHF YouTube kanálu nabitého záznamy koncertů a zajistěte si nejlepší vstupenky přes www.shf.cz

JÕ;<14>ØÏ;?<11=1D5ÉC;rÏ;?<I
Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
10. dubna 2021 proběhl zápis budoucích prvňáčků. Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na
školní rok 2021/2022 se týkal dětí narozených v období od 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem
docházky z loňského školního roku.
Letošní zápis probíhal v souvislosti s protiepidemickými opatřeními bez osobní přítomnosti dětí ve
škole v tzv. distanční podobě – registrací a vyplněním elektronické přihlášky, popřípadě vyplněním žádosti o odklad školní docházky. Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání byly zveřejněny na webových stránkách
školy. Zveřejněn byl seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem uchazeče.
Naše škola přijala celkem 61 dětí, které 1. 9. 2021 poprvé usednou do školních lavic a na
které se už moc těšíme.
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků proběhne dle aktuálních epidemiologických opatření
v měsíci červnu na hlavní budově základní školy. Podrobnější informace ke schůzce budou poslány zákonným zástupcům na e-mailové adresy a budou zveřejněny na webových stránkách školy.
Mgr. Vladimíra Lišková
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Mláďátka
Děti ze třídy Hvězdiček z Církevní mateřské školky Ludgeřovice se učí, jak se jmenují
mláďátka našich domácích zvířátek, jak vypadají a zkoušely je i nakreslit J

duben 2021 – poznáváme mláďátka našich domácích zvířátek – CMŠ Ludgeřovice

duben 2021 – poznáváme mláďátka našich domácích zvířátek – CMŠ Ludgeřovice

P.K.
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Poděkování společnosti Severočeské doly a.s. za finanční dar
Finanční dar společnosti Severočeské doly a.s. je poskytován každoročně církevním školám v ČR. Tímto rokem jsme byly osloveny my s naší Církevní MŠ Ludgeřovice.

Velice si finančního daru vážíme a děkujeme za něj. Finanční dar můžeme využít dle
vlastního výběru. My jsme se rozhodly zřídit prostory pro odkládání učebních a didaktických pomůcek, protože k tomu nemůžeme využít státní dotaci.

Za kolektiv CMŠ Ludgeřovice
Mgr. Lucja Kowalcze, ředitelka

C@?<;I
Velká voda
Jednotka byla dva dny na nohou, obec a okolí zasáhla povodeň.

zaplavené louky
14
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zaplavené zahrady, rozvodněný Ludgeřovický potok

zaplavené zahrady, rozvodněný Ludgeřovický potok
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V podvečer středy 12. května začalo v obci mírně pršet. Nikoho z nás v té chvíli nenapadlo,
co následné hodiny a dny přinesou. V dálce však byl již vidět temný mrak nad hranicí ČR/PL.
Téměř s ukončením deště aktivovalo operační středisko naši jednotku. Ihned, oběma vozidly,
což je velmi nestandardní. V popisu pak poznámka, že hrozí protržení rybníka nad Šilheřovicemi. Postupně zjišťujeme, že zasaženy byly téměř všechny pohraniční obce. V Šilheřovicích
to opravdu nevypadalo dobře. Potok je zde provázán s hlavní silnicí. Některé úseky se tak nedaly projet, řada řidičů neprojela, či svá vozidla utopila. Naše jednotka měla za úkol postupovat
od polských hranic směrem na Hlučín, čili operovat v dolní oblasti obce. Zde mapovala situaci
a pomáhala společně s jednotkou místní. Po zmírnění situace pak mohlo započít čerpání vody,
celkem jsme čerpali čtyři rodinné domy. V obci samotné zasahovalo několik hasičských jednotek současně. Zásah trval zhruba od osmé večerní do třetí hodiny ranní.
Ráno pak šli naši hasiči do práce a ti, kteří se z ní vraceli, popř. měli volno, se věnovali
velkému úklidu. Aby byla zase základní výbava v pořádku. Typicky, aby měl každý hasič zase
čistý a suchý zásahový oblek. Na odpoledne byl pak plánován úklid velkých čerpadel, hadic
apod. Protože to má čas větší počet našich členů.
Tento postup vzal za své výjezdem do Hati. Byli jsme požádáni o pomoc již zasahujícím jednotkám, které stále bojovaly s následky předchozího dne. Jednotka na místo vyjela
cisternou. Zhruba po hodině práce se však přihnala druhá vlna. Tentokrát pořádně zasáhla
i Ludgeřovice. Následoval opět výjezd obou vozidel. Cisternu jsme kvůli situaci během přívalu
odvolali zpět do obce.
Prakticky celý večer pak jednotka řešila události v rámci obce. Bylo jich šest. Vždy se jednalo
o čerpání vody. Zásahy si rozebraly obě naše posádky. Centrálním bodem byla naše zbrojnice,
ovšem moc jsme se tam neohřáli. Když pominul největší nápor, na zbytek noci jsme si naplánovali posádky. Je to důležité z hlediska sil lidí při déle trvajícím zásahu. Není žádoucí vyjet
v maximálním počtu celé jednotky a unavit celý kolektiv najednou. Navíc do toho vstupují
osobní potřeby členů – vyzvednout dítě, jít do práce, dodržet důležitou schůzku, nebo třeba
odčerpat vodu i ve svém vlastním domě. Takto naplánovaní členové byli až do druhého dne.
A opět se vyplatilo. Ráno sice čerpání už nebylo, ale celá vesnice od bahna. Starosta
vznesl požadavek na očistu několika obecních cest od nánosu bahna. Hasiči cesty čistili

Ludgeřovický potok
16
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cisternou prakticky od rána až do odpoledních hodin. I během této činnosti se posádky opět
aspoň jednou opět vystřídaly. Další členové, kteří díky práci mohou pomoci, až k večeru
zase alespoň pomohli opět očistit nejnutnější výbavu.
Přečkali jsme tak nejtěžší dny. V těch dalších už bylo nutné zabezpečit ty méně akutní
věci. Zkontrolovat výbavu, zda se jí něco nestalo, doplnit provozní náplně do zásob, vypsat
zprávy o zásahu, vrátit usušené hadice zpět do zásoby apod.
Moc děkuji všem, kteří se podíleli na zvládnutí těchto náročných dní.
Aktuální info vždy na webu http://hasici-ludgerovice.g6.cz nebo facebook skupině Hasiči Ludgeřovice a jejich přátelé.

čerpání vody na ul. Boční
17
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Burza pěstebních přebytků na moštárně
Patnáctý květen začal slibně, slunce svítilo, oteplovalo se. Zahrádkáři pořádali svou tradiční jarní burzu pěstebních přebytků, vládla pravá jarní pohoda.

burza pěstebních přebytků ludgeřovických zahrádkářů

burza pěstebních přebytků ludgeřovických zahrádkářů
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Večer patnáctého však bylo opět jinak, ochladilo se, zatáhlo, začalo lít jako z konve. Deštivá a chladná byla i neděle šestnáctého. Prostě na slunce a teplo si asi budeme muset počkat
do června.
AV.

J1:Ø=1F?CD9
Zamyšlení nad „Ukliďme Česko!“
Když se tak procházím po naší vesnici a rozhlížím se
kolem sebe, perou se
ve mně dva pocity.
Oku lahodící pohled
na nádherně upravené zahrádky kolem domečků našich
obyvatel a pohled na
místa, na která když
člověk zaostří, vhání
mu to slzy do očí.
V minulých letech
pravidelně probíhaly
a stále probíhají akce
„Ukliďme Česko“. Je
to bezesporu ušlech-

děvčátko uklízející odpadky

tilá a chvályhodná iniciativa, do
které se zapojuje čím dál více lidí.
Bylo by ale co uklízet, kdyby si
každý udělal pořádek kolem svého obydlí a hlavně, kdyby lidé neodhazovali odpadky všude, kam
je napadne, a kdyby nevznikaly
černé skládky? Docela často také
vidím děti, které posedávají třeba na lavičkách dětského hřiště

posbírané odpadky
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nebo na volných prostranstvích např.
u fotbalového hřiště a po jejich odchodu tam zůstanou rozházené plastové láhve od nápojů a prázdné obaly
od chipsů? Vždyť přece doma si taky
nepohazují odpadky na podlahu nebo
koberec v obýváku, ani na zahradě
pod stromečky! Proč ale toto dokáže
někdo udělat na veřejných místech
u cesty, chodníku, v lese, na polní
cestě, ….
Zkusme se zamyslet a začít u těch
nejmenších, vždyť to, co do nás vepsali naši rodiče a prarodiče, to si
s sebou neseme po celý život. Nechce
se mi věřit, že je naše mládež zkažená,
vždyť jsme ji přece sami vychovali, jak
nejlépe jsme uměli a umíme! Jen si na
ně musíme udělat čas a vysvětlit jim,
jak je to správně. Co říkáte?
Ing. Alena Janošová

odpadky pod mostem – ul. Lípová

Vrablovec – foto z dronu
Ahoj, sousedi, posílám pár fotek z dronu – pohledy nad chatou Ostříž, na Vrablovec,
Pony ranč a zase jiný výhled na kostel kousek od Farské cesty.

pohled na mysliveckou chatu Ostříž
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pohled na Vrablovec

pohled na Pony ranč
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pohled na Farskou cestu a kostel sv. Mikuláše

Ještě info ke značce Vrablovec. Na této fotce jsem fotil značku obce Ludgeřovice – byla
zde v minulosti značka pro část obce Vrablovec. Vysvětlení níže od starosty, proč tomu už
tak není a i tady už jsou „jen“ Ludgeřovice:

cedule Vrablovec už není – místo ní cedule Ludgeřovice
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Starosta Daniel Havlík: „změnu dopravního značení jsme museli udělat na pokyn dopravní
policie, protože Vrablovec je ulice a nikoli místní část, a tedy značení Vrablovec neodpovídalo legislativě. Policie nám původní značení napadla jako nelegální po vyšetřování podzimní dopravní
nehody mezi Vrablovcem a HP Trendem. Museli jsme upravit dopravní značení v celém úseku od
Ludgeřovic až po Vrablovec. Spíše uvažujeme, že při vjezdu dáme nějakou infotabuli typu “Vítejte
na Vrablovci” nebo “Vítá vás Vrablovec”, takový typ není brán jako dopravní značení a nemusí ho
schvalovat dopravka...“

P.K.

Z letošní první poloviny měsíce května
V prvních třech květnových dnech lilo jako z konve, odpolední teploty kolem +10 °C.
Do osmého bylo proměnlivo jako v dubnu, přeháňky a sem tam na chvilku i sluníčko, stále
chladno, teploty nepřesáhly +10 °C.
Ve dnech devátého až jedenáctého bylo úplně jinak, vtrhlo k nám na chvíli léto plné slunce, s odpoledními teplotami nad +25 °C. Bylo prostě krásně.

zahrádka plná květů
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Zato dvanáctého až čtrnáctého určitě pěkně nebylo. Nebe bylo šedě zamračené, byly silné
bouřky s průtržemi mračen, teplota nepřesáhla +15 °C. Z polí se do vesnice valily proudy
vody plné splavené hlíny. Potok se dvakrát vylil z břehů a voda v ulici Na Návsi na několika
místech poškodila zahrady, cesty a zaplavovala sklepy.
Jediné, co se dá přičíst těmto dnům k dobru je skutečnost, že ač to byly dny „ledových
mužů“, obešly se bez ranních mrazíků.

ul. Uzavřená 13. 5. 2021

ul. Na Návsi 13. 5. 2021
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ul. Na Návsi 13. 5. 2021

AV.

Virtuální exkurze v elektrárnách:
Díky obřímu zájmu připravil ČEZ nové studio i program
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do
nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktivního TV studia.
Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným
obnovitelným zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny.
Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků
i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je
list větrné elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, které
začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení
elektrárenští průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických
energetických provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné
dny bez zábavy.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu
www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do
konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí
– dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS
Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
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virtuálně v elektrárně

Vladislav Sobol
Tisková zpráva z 23. dubna 2021

Prajzské okénko Hedviky Jandové
Zahrada
Fajna furtka v plotě, to je zaklad. Za ňu byvaly zlate a svicate kule na tyčach, trpasliky a aji malučke hrady. Zavistně jsme visely na plotě a zahlidaly na tu přenadheru.
My měli zahradu taku obyčejnu, kaj mě hned po ranu poščipala včela. Po obědě jsem
zaš zdepla na druhu pěrunu. Jak chčeli ve škole cošik do herbařa, tak my měli kolem
všecke druhy lučnich kvitek a aji všelijake jeteličky. Včely, osy, čmelaky měli co cumlat. Jak nam kvitly stromy, tak to vonělo ani v parfumerii. Uplny raj. Měli jsme třešně,
slivy, jabka a hrušky posazene tak, aby byly včasne i pozdni. Zaslužil se o urodu naš
ota, byvaly haviř. Raz měl jet do lazni, a po paru dňach přijel dodom, bo horši nudu
nezažil. Škoda, že se nam skoro ztratil, měl zaprašeny pajšel a nedožil ani padesatky.
Vzpominku nam ale nechal. Všecke křaky, liskove stromky a zahradu zrobenu selskym
rozumem. Vitaminu bylo dost, nemuselo se nic kupovat. Enem se zakulatily keleruby,
už neměly šancu, mrkva se otřela o teplaky a tež skončila v břuchu. Zavařovaly se metraky ovoce. Jedly se i zagaly, kudlačky, rybiz a žaden neznal co to je alergie. Pozdějši
jsem se o tym dočitala. Bazen byly troky a giskana. Osvěžujici, no plavat se v tym
nedalo. Dneska su na zahradach fotely, ani v obyvaku. V kutě bazen, vydrži tak dluho,
miž pukně a třa kupit novy. Dookola cizokrajna trava, ani v Africe. Fajna travička zarovnana, ani vlasy fotbalisty, běda, ktera vykukně, už je fuč. Jeteliček nenajdeš. Sušedi
zahlidaju, oči se možu vyhledět, no přes raju tuji nemaju šancu. Šlus. Vypada to ani na
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krchově, a aji to tak voni. Naši předci se nam tam včil obracaju raz na levu a potem na
pravu stranu.
Děti maju trampoliny, skluzavky a vybetonovany plac. Osy se vybijaju ve velkym a pro
ostatni hmyz se postavi hotel. Včelky maju žradla, co enem, dookola je polo řepky. Ovoce
plne vody a bez chuti se kupuje v obchodě, procestovalo pul Evropy, zatym co my seděli
doma na řiti, tajak se pravi. V sobotu ryču sekačky, vertikutatory, bruču čističky, u chalupy
hvizda čerpadlo, až se ve fotelu ruka s kafejem třepe. Aby se ještě lepši žilo, kupi se socha
Diany, diskobola nebo amorka. U sušeda maju tragač s kvitkami, pche, mramor je mramor,
ni?
Roman v ZOO
Venku je furt žima, v radiu zpiva Nohavica. Nuda, bo doma mam enem psa a sušed David kočku. Oma tři kury, bo snašaju biovajca. V telce vidim všelijake zviřata,
kobry, pandy, chameleony a krokodily, ale pořadneho, živeho slona jsem ještě neviděl.
Zajimave nebyvaju na podivani ani rybenky v kupelce, bedrunky, co lezu po okně a ani
vruboun posvatny, ktereho jsem přehryz sušeneho ve fiku a grcal potem hodinu. Fajna
nova zprava, pravjeli, že včil v Ostravě otviraju ZOO. Oma se za mě přimluvila bo ma
lutostivu povahu. Zato mi vysypali šporkasu a dobře jim tak, nekupim jim nic na geburctag. Tata je včil švorc. Musel jsem oblect sveter, co oma uštrykovala, abych neprochladnul. Bo furt, Roman je tam žima. Dostal jsem nove butky, vyguglovane z počitača, tuž byly trochu menši, bo noha mi mezitym porostla. Do ruksaku mi mama včisla
krajic chleba s lebervuřtem a ještě pravjela ,,Roman ty viš“. Ja vjeděl. Tata nastartoval
oktavku a dobru hodinu jsme jeli. Jak ja se v autě radoval. U ZOO fronta jak byk, až ku
furtce. Pokladni s přikrytym pyščiskem nervozni, bo už dluho neviděla telaj ludi, enem
ptaky a opice. Pravjela, že nas nepusťu dovnitřku, jak nas bude vic. To by mně asi jeblo,
tajak teho Nohavicu. Až se mi cošik zachčelo od hruzy. Za nama klapla branka a už
potem žadneho nepustili. Ha, ha a to nebyvam škodoliby. Viděl jsem tam ptaky v luftě,
pěruny jeleny otočene ku mně zadkem a bez respiratoru. Přežvykovali uplně v klidu,
tajak nic. Kusek dal hyeny a v tych svojich chlivkach, kaj jsme nesměli nakuknut, bo
bysme ich asi nakazili. Z některych tygru jsem viděl enem ocasy. Tata strčil hlavu do
budky u cesty a nalal do sebe štamprlu, bo u teho se moh aspoň na chvilku pořadně
nadechnut. Mi kupil tytku popkornu, abych doma mamě nic nevyžlampal. Chčel jsem
prvni vidět slona, nuž kozy se mi tež podobaly, male i velke. Litaly tam ve vyběhu, ani
jedna neměla zakryty pysk, byly take švarne. Mamě bych přinis darek, enem kdyby mi
ten pav, co jsem mu chčel zdepnut na ocas a vyrvat pero, nezdrhnul. Muj kamoš David
by měl beztak ty pera dvě, bo je rychlejši. Pavisko roztahlo vějiř a vyhružně se na mně
divalo, beztak se chvalilo. Bo kdo ma taky široky a barevny ocas? Až jsem se zleknul.
Slona jsem zahlednul. Veliky, duležity, ani byk. Tuž teho tak mět na placu u nas, tante
Zofia by přestala dřistač a valila by ku chalupě ani tryskač a byl by klid. Měl jsem taku
radost, že jsem ty chleby od mamy zpucoval, ani nevim jak, a u teho jsem přežvykoval,
ani ten jelen. Zachody měli otevřene a to zrobili dobře. V ZOO jezdil taky fajny vlaček,
akurat by mně vyvez s tatu do kopca, ale un mi ukazal geltašu, kaj měl enem odisku
a dvacet korun. Tuž navrch pěšky a dodom, bo butky čisly. Ve škole, kaj raz možna
pujdu, všecko povim kamošum, velaj jsem tam viděl koz.
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Jubilanti – květen 2021
Gertruda Bindačová
Ema Grucmanová
Valter Kramný
Žofie Kupcová
Erna Placková
Anna Závadová

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

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Den matek v charitním domově
Jako tradičně jsme v našem Charitním domově sv. Mikuláše přivítali představitele obce
při příležitosti Dne matek. Paní místostarostka Ing. Alena Janošová klientkám popřála
a předala krásnou kytičku. Klientky měly z návštěvy radost. Děkujeme.

gratulantky

blahopřání klientce domova

Mgr. Ivana Kostková
vedoucí DSVM
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Zahrádka pro seniory
Díky Nadačnímu fondu TESCO, který nám přispěl částkou 20 000,– Kč, jsme v našem Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích zrealizovali projekt „ Zahrádka
pro seniory“ a naši klienti se tak dočkali dvou mobilních zahrádek.
Jakmile se objevily první jarní sluneční paprsky, nakoupili jsme zeminu a nářadí
k pěstování a naše dvě nové zahrádky osázeli. Vysázeli jsme s klienty saláty, kedlubny,
cibulku i pažitku, vyseli semena ředkviček a místo nám zbylo i na krásná keříková
rajčata.
Věříme, že počasí nám bude přát a klienti se budou moci těšit z vlastní úrody vitamínů.

klientky charitního domova při sázení zeleniny

Bc. Jana Machalová
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Z celého srdce děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům, zástupcům obcí
a farností. Sbírku zásadním způsobem ovlivnila protiepidemická opatření a nemohlo proběhnout fyzické koledování. I přesto se na pomoc potřebným podařilo vybrat obrovskou částku. A to jen díky vašim otevřeným srdcím a ochotě
pomoci. Moc si toho vážíme.
Vaše Charita Hlučín
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Odchody a příchody v Technických službách Ludgeřovice
Tak jako jsme Vás občany v minulých zpravodajích informovali ohledně nákupu nových strojů – štěpkovače dřevin a mulčovače za traktor, tak se také nyní můžeme pochlubit dalším novým pomocníkem v rámci sečení vysokých a přerostlých travin, které
rostou na nepřístupných místech a svazích. Je to nové příkopové rameno ORSI RIO,
které jsme zakoupili v rámci různých nabídek a po konzultacích od firem zabývajících
se zemědělskou technikou v Opavě – Agroservisu.
Příkopové rameno se zapíná pomocí třetího bodu za traktor, jehož rameno v plné
provozní délce dosáhne šířkou sečení 5 metrů a tím nahradí práci několika pracovníků. Ušetří se nejenom čas, pohonné hmoty, ale také námaha za pracné ruční sečení
křovinořezem. Velkou předností je sečení a mulčování jakékoliv trávy i o výšce jeden
metr a více. A tak se tento stroj hodí na příkopy, svahy a kraje kolem komunikací či
potoků s trávou, různými stébly, kdy tuto rozdrtí na drobné kousky, které se samovolně
rozpadají a mulč se ponechá na zemi, který časem shnije, čímž slouží také zároveň jako
přírodní hnojivo. Při sečení příkopovým ramenem tak odpadá potřeba trávu sesbírat
a likvidovat. První ostrý start stroje byl proveden na komunikaci mezi Ludgeřovicemi
a Vrablovcem. V příštích týdnech si určitě „poradí“ na dalších zarostlých a svažitých
obecních travnatých plochách.

příkopové rameno ORSI RIO
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Závěrem mého příspěvku, bych Vás chtěl informovat o jednom pracovním odchodu.
K datu 1. dubna 2021 ukončil svou pracovní činnost pan Petr Konečný. V rámci Obce
Ludgeřovice a Technických služeb Ludgeřovice odpracoval 28 roků a to i v pokročilém
důchodovém věku. Patřil mezi zkušené a obětavé pracovníky hlavně v řízení traktoru
a pomocných strojů. Panu Konečnému děkujeme za odvedenou práci v obou institucích
a do dalších let přejeme hodně pevného zdraví a radosti ze života.

zleva p. Petr Konečný, p. Josef Balgar

Josef Balgar
Technické služby Ludgeřovice

Vyhněte se sousedským sporům.
Nechejte si napustit bazén rychle
a pohodlně!
(Tisková zpráva SmVaK Ostrava z 12. 5. 2021)

Více než 260 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou
společnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným problémům ve vodovodní síti i sousedským sporům.
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Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody do bazénu cisternou SmVaK Ostrava. Tato varianta je výrazně rychlejší
a nedotkne se negativně okolních odběratelů. Zájem o službu byl v uplynulých
letech vysoký – předloni šlo o více než 300 navezených bazénů, loni o více než 260.
Češi tím potvrzují pozici velmoci v počtu zahradních bazénů na počet obyvatel.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si
nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby –
kromě bezplatné zákaznické linky je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK
Ostrava rozhodly nabízet službu i v letošním roce poznamenaném v naší zemi
pokračující epidemií nového typu koronaviru. Služba bude samozřejmě poskytnuta při přísném dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo
zdravotní riziko minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních ochranných pomůcek v podobě rukavic, ochrany dýchacích cest a odpovídajícího oblečení, nebo
bezkontaktní způsob platby.
Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénů na počet
obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti (letošní rok je v tomto ohledu výjimkou). Proto jich u domů v našich městech a vesnicích
s rozšiřující se zástavbou stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský region.
Svůj dopad na zvyšující se zájem o zahradní bazény má samozřejmě již druhé
jaro a léto, které budeme trávit v době pandemie nového typu koronaviru a rizika
onemocnění COVID-19. Omezení týkající se cestování vede k tomu, že lidé tráví
více volného času u svých domů nebo na svých chalupách. Zájem o rekreační nemovitosti zároveň trhá i přes nejisté vyhlídky tuzemské ekonomiky rekordy.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí?
Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc
napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek
uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních
odběratelů, kteří mohou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
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Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel.
Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové
špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.
„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do
bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou mít
navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy, a předejdou tím případným sousedským
sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více než dvě stě
šedesát bazénů,“ vysvětluje Koníř.
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, kteří si nechali loni napustit téměř 100 bazénů, naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku s téměř 40 napuštěnými bazény. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku
si nechali navézt vodu do 50 bazénů, na Karvinsku do 80.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit
na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty
detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu poskytuje, a objemu bazénu. V případě, že je možné ho navézt
jednou cisternou (průměrně 10 kubíků vody dle typu vozu), činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1 195 korun bez DPH.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny.
Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke
koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti VodoTech (www.vodotech.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody
doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci
s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen
tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu
vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti VodoTech Pavla Veselá.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
tel. 725 500 509
e-mail: marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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