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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v podstatě už dva měsíce se na ulicích potkáváme v rouškách a mnohdy tápeme,
kdo nás to vlastně „maskovaně“ zdraví. Úsměv pod rouškou vidět není, přesto však
stále z drtivé většiny z vás cítím optimismus, že i tyhle problémy zvládneme. Možná
to vychází z našeho „prajzského“ naturelu, který nás naučil se s osudem rvát všemu
navzdory. Chodit na veřejnosti v rouškách určitě není úplně příjemné, ale možná právě
dodržování tohoto nepříjemného opatření pomáhá udržet v Ludgeřovicích pomyslnou
nulu na kontě nemocných koronavirem, i když se stav může kdykoli změnit (informace
je k 20. 4. 2020). Občasné problémy nám přidělávají jen někteří mládežníci, kteří se
bez školní docházky zjevně nudí a tak si občas dávají v různých částech obce schůzky,
spojené s poslechem hudby, cigaretkou a lahvinkou něčeho ostřejšího. Prosím proto rodiče, aby na své ratolesti dohlédli, protože pokuty za nedodržování nařízení spojených
s nouzovým stavem mohou do stavu rodinných financí citelně zasáhnout.
Opatření související s nouzovým stavem drtivě dopadly také na kulturu a sport
v obci. Fotbalová sezóna je předčasně ukončena. Dnes je již jasné, že se nebude konat žádná akce v květnu a s velkou lítostí jsme rozhodnutím Rady obce v pondělí
20. 4. definitivně zrušili letošní Letní slavnosti obce, které se měly konat ve dnech
19. – 21. 6. 2020. Stejně tak se už jistě nebude konat letošní koncert Mezinárodního
hudebního festivalu Janáčkův máj v pátek 19. 6. 2020. Country karneval, původně
plánovaný na sobotu 1. 8. 2020, jsme posunuli na září, zde ještě termín upřesníme.
Snad se alespoň na této akci budeme moci společně sejít.
Všichni teď trávíme více času doma a tomu odpovídá také zvýšení produkce odpadu.
Naštěstí se nám podařilo do praxe zdárně uvést svoz bioopadu a na sběrném místě
na Vrablovci je nově umístěna nádoba určená pro sběr jedlého oleje. Na druhé straně jsme však museli dočasně zrušit termíny svozu velkoobjemového odpadu. Možná
proto se nám na sběrných místech začaly vršit například pytle s odpadem, ale třeba
i vyhozený nábytek, elektrospotřebiče, textil, koberce a další všemožný nepořádek
(viz foto). Důrazně upozorňuji, že takovým odložením odpadu, při kterém dochází
k evidentnímu znečištění veřejného prostranství, se fyzická osoba (občan) dopouští
přestupku proti veřejnému pořádku podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f ) zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, právnická osoba a fyzická osoba podnikající pak přestupku proti veřejnému pořádku podle ust. § 2 písm. b) téhož zákona,
za který správní orgán může udělit pokutu až do výše 20.000,– Kč.
Zároveň vás také chci všechny poprosit na základě upozornění pracovníků OZO
Ostrava, abyste popelnice v den svozu neměli různě přidrátované nebo přivázané ke
svým plotům. Pokud nebude popelnice volně přístupná, pracovníci OZO Ostrava problematický stav vyfotí a taková popelnice nebude vyvezena! Stejně tak budou pracovníci OZO Ostrava postupovat v případě, že v popelnici na směsný odpad bude umístěna
stavební suť nebo bioodpad. Tyto odpady patří skutečně jinam…
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vpravo nádoba pro sběr jedlého oleje na Vrablovci

odložený odpad u obecního úřadu
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Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Exkurze „v zubařském křesle“

10. března jsme ještě před plošným uzavřením škol stihli domluvenou exkurzi přímo ve
stomatologické ordinaci na místní ludgeřovické poliklinice. V rámci akcí Klubu nadaných
dětí nám tuto jedinečnou návštěvu a nahlédnutí „pod pokličku“ zubařské práce umožnila
MUDr. Kateřina Šenkeřík Čeglová. Děti se odvážně a beze strachu vydaly do ordinace
a jejich návštěva zubaře byla tentokráte bezbolestná. Paní zubařka jim ukázala a vysvětlila
mnoho zajímavých věcí ze svého oboru a dokonce „v živém přenosu“ trhala zub.
Děkujeme za tuto velmi zajímavou exkurzi!

MUDr. Šenkeřík Čeglová, žáci Klubu nadaných dětí
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Online výuka na naší škole

Nečekaně jsme se ze dne na den ocitli všichni v nové mimořádné situaci, která s sebou přinesla nejen nové strasti a starosti, ale také nové výzvy v podobě online výuky.
Naše škola se dlouhodobě věnuje smysluplnému zapojování ICT techniky do vzdělávacího procesu a rozvoji digitální gramotnosti žáků. V této mimořádné době se ukázalo,
jak je která škola na nové výzvy připravena. Díky tomu, že naše škola má kvalitní
technické vybavení, se kterými žáci pracují již od první třídy, a také díky schopnostem
a dovednostem našich pedagogů, které dlouhodobě na práci s ICT připravujeme, jsme
byli schopni velmi rychle reagovat na vzniklou situaci. Již několik let jsou v naší škole rodiče prvního stupně zvyklí přijímat informace prostřednictvím týdenního plánu
a další potřebné informace najít na webových stránkách tříd, které máme pro 1. – 9.
ročník. Na webových stránkách tříd také řadu let sdílíme žákům prezentace, pracovní
listy, případně další vzdělávací obsah, ze kterého se mohou doma vzdělávat v případě
nepřítomnosti ve škole. Naši žáci jsou navíc již od první třídy schopni používat aplikace
k vedení svého digitálního portfolia SeeSaw, opakují probranou látku prostřednictvím
zábavné a motivující aplikace Kahoot, případně dokáží napsat test v aplikaci Socrative.
Toto vše jsme doplnili výbornou aplikací Google Classroom, ve které žáci přímo vyplňují pracovní listy, tvoří prezentace, odevzdávají úkoly. Od konce března jsme navíc
spustili online distanční výuku napříč všemi ročníky i předměty, ze které od vás máme
velmi pozitivní zpětnou vazbu. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo v této nelehké době
zajistit přiměřený edukační proces v distančním vzdělávání žáků a opět jsme byli pro
mnoho škol inspirací.
Závěrem mi dovolte poděkovat Vám rodičům! Oceňujeme Vaši podporu, bez ní by
to nebylo možné. Uvědomujeme si, že mnozí z Vás jste pracovně vytížení, máte doma
více dětí a domácí příprava včetně online výuky hlavně u menších žáků se bez Vaší
pomoci neobejde.
Děkujeme! My jsme Ludgeřovice!!!
Mgr. Karel Moric, ředitel školy

Učíme angličtinu „na dálku“

V klasických hodinách anglického jazyka se soustředíme hlavně na rozvoj komunikačních dovedností, snažíme se, aby se učily praktické znalosti. Projekty ve formě
videí, obrazových dokumentů nebo prezentací žáky baví, jsme rádi, že efektivně využívají moderních technologií. Také u devátých ročníků můžeme tyto znalosti využít i při
této neobvyklé situaci. Žáci opráší své znalosti a aplikují je do projektů. Z posledního
projektu zadaného právě pro ně, kdy měli do anglického jazyka přepracovat klasickou
pohádku či příběh, se vylouply úžasné výsledky. Například Vojtěch Halfar využil prostředí počítačové hry Minecraft a v ní „natočil“ klasickou pohádku O červené karkulce,
Markéta Bartáková přepracovala dva exotické příběhy do svého originálního textu.
Veronika Kučerová zase vytvořila komiksový příběh, kde využila svůj umělecký talent
a na videu se nám také představila Kateřina Zvonková (9. B) v roli zkušené vypravěčky.
Krásných prací přibývá a my se budeme těšit na další.
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ukázka komiksového zpracování Veroniky Kučerové – 9. A

obrázkový doprovod k příběhu Markéty Bartákové – 9. A
(příběhy z Japonska)

Minecraftová verze Červené Karkulky
Vojtěcha Halfara – 9. A

Mgr. Jitka Šílová
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Projekt Pohádky

V rámci českého jazyka měli žáci prvního ročníku vytvořit projekt na téma Pohádky. Každý žák si vybral jednu pohádku,
kterou doma přečetl a měl nakreslit obrázek inspirovaný danou pohádkou.
I přes momentálně nelehkou dobu, přistoupili všichni k zadanému úkolu zodpovědně. A někteří z nich velmi kreativně.
Děti nakreslily spoustu pěkných obrázků,
jeden chlapec však svým originálním projektem opravdu překvapil. Vybral si pohádku O řepě a vyrobil domácí loutkové
divadlo.

Mgr. Michaela Kryglerová

Životopis mého mazlíčka

Jsem pes, přesněji rasa bretaňský ohař.
Oficiálně se jmenuji Cézar z Lukovečka,
ale stejně mi všichni říkají Cezi. Narodil
Patrik Schneider – 1. C
jsem se 25. května 2019 v Holešově. Nyní
bydlím se
svými páníčky v Markvartovicích v kotci u jejich rodinného domu. Matka se jmenuje Barynia
z Lukovečka, otec Mir od Bakica Umka pochází
ze Srbska. Mám dva bratry Cyra a Codyho a sestru Connie.
I když jsem lovecké plemeno, moji páníčci si
mě pořídili spíše jako kamaráda do rodiny. Do
školy sice nechodím, ale i tak se musím učit
spoustu povelů a dovedností. Nejraději chodím
na procházky do lesa nebo na pole, protože se
tam vždy pořádně vyběhám. Nejvíce se zajímám
o různé hračky a hlavně pamlsky. Můj zdravotní stav je dobrý. V budoucnu bych se toho chtěl
ještě hodně naučit, abych dělal svým páníčkům
jenom radost.
Ema Guřanová, 7. B

pes Cézar
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Velikonoční Prostřeno online

Letošní Velikonoce byly zcela jistě poznamenané ojedinělou situací v našem státě. Karanténa a izolace omezila spoustu našich aktivit, ale my jsme s kroužkem
Prostřeno experimentovali a vyzkoušeli si pečení a vaření online. Společně jsme
se ve středu před Velikonocemi propojili přes aplikaci Google Meet a každý ve
své kuchyni jsme zároveň připravovali speciální menu – mrkvový dort pro zajíčka
a špenátovou polévku na Zelený čtvrtek. Dětem úžasně pomáhali rodiče i sourozenci. Byl to pro nás báječně strávený čas, který si rádi brzy zopakujeme! A výsledky našeho snažení byly úžasné!

ukázky jídel a moučníků s jejich tvůrci

Mgr. Lucie Fojtíková
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SPOLKY
Práce domácích hasičů v období nouzového stavu
Jednotka plní své povinnosti i za mimořádné situace.

V jednotce hasičů teď prožíváme krušné chvíle. Ty jsou vzhledem k panujícímu
období atypické. Obyčejně bychom chystali výcvik, školení. Patrně by přišla na
řadu třeba hlídka veřejného pálení čarodějnic. Měli bychom veřejně stavět májku
a připravovat slavnostní otevření zbrojnice…
Místo toho všeho se na nás ze všech stran dere slovo koronavirus. Jak ho ale
vlastně prožíváme my, dobrovolní? Na počátku proběhlo za poslední možné situace naše školení. Bylo celé zaměřeno na boj s novým nepřítelem. Na otázky hasičů
odpovídal přímo pracovník hygieny. Poté jsme prošli výbavu a ochranné pomůcky,
které bychom v následujících týdnech mohli používat. Také nutno říci, že sice
především díky náhodě, ale i tak jsme od počátku vybaveni adekvátně. Máme desinfekci, respirátory, lehké chemické obleky k opakovanému použití. Nemusíme se
nikomu doprošovat o pomůcky.
Problém byl se samotným zapojením jednotky. V době, kdy národ šil roušky,
tiskl štíty, jednotka zaujala vyčkávací taktiku. Což bylo rozhodnutí velmi nepopulistické s ohledem, jak se prezentovali jiní. Důležité bylo, že všichni aktivní členové jednomyslně rozhodli, že nemají potřebu pozastavit svou výjezdovou činnost
kvůli nějakým obavám z viru. Naopak chtěli pomoci, stejně jako řada lidí v republice. Bohužel díky zvolené taktice ale nebylo moc možností jak. Jinde hasiči vozili
obědy, nakupovali, bezhlavě stříkali všechno možné kolem sebe, aby bylo čisto.
Roznášeli roušky po domech a bytech. Někteří šli ještě dál. Byla tu výzva v případě
personálního nedostatku České pošty, dělat ze sebe listonoše a nosit poštu. Užitečné činnosti říkáte si. Ano, pro občana, který chce pomáhat v mimořádné době, určitě. Ale přímo v rozporu s naší vyčkávací taktikou. Tyto činnosti může totiž dělat
kdokoliv, kdo má dobré srdce. Jakýkoliv kolektiv, každý se mohl zapojit. Třeba ti,
kteří měli pokoj od škol. Neměli by to dělat naši hasiči. Člen výjezdové jednotky
má kurzy, ví co dělat, když hoří. Má suplovat profesionály, kteří toho v tomto období měli až nad hlavu. Pomáhat jim. A zastupovat je. Záhy se přesně naše taktika
osvědčila. Pražský sbor hasičů profesionálů byl paralyzován nemocí COVID – 19,
a skoro ze dne na den došlo na hasiče dobrovolné. Tvořili zálohy a sloužili non –
stop služby, aby posílili tamní profi sbor. A např. u nás by toto nebylo možné zajistit, pokud by se půl jednotky mezi sebou nakazilo např. při roznášení nákupů nebo
dopisů. Zkrátka věcí, které by mohl udělat jakýkoliv dobrý člověk, které šlo zajistit
jinak. Dobrý člověk ale nemá kurz na dýchač, není dobrovolně školen a nemůže
nahradit člena jednotky. V případě pozitivní nákazy bychom tak jednotku museli
zavřít pro neakceschopnost a to na dost dlouho. Kvůli roznosu pošty a následné
preventivní karanténě členů….
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Jak je patrné, výrazně jsme tedy omezili činnosti. Čili jsme
vlastně nebyli vidět.
Přesto některé věci
probíhaly. Hlavně tedy
online
komunikace
mezi členy. Členové
dostávali
informace
podle potřeby tak, jak
postupně přicházely.
Zároveň bylo nutné
např. provést servis
a STK na vozidlech.
Došlo na opravy několika technických závad. Vždy tak v omezeném počtu nutná činnost probíhala.
Samotnou kapitolou jsou pak výjezdy. Na všechny jezdíme s respirátory. Někdy
i preventivně ve vyšší ochraně. Takže se nelekejte. Jsme jinak vaši obyčejní spolusousedé a nechceme si z výjezdu taky něco donést domů, ke své rodině. Také
nevím, zda je to nynější solidární dobou, ale za jeden z transportu osoby se nám
dostalo výrazného poděkování. A přesně proto to děláme. Už jen pro ten pocit
užitečnosti.
O výjezdech bych se ještě trochu rozepsal. Nevím, zda je to dobou, ale výrazně
stoupl počet požárů v domácnostech v kraji. Hoří garáže, rodinné domy, usedlosti,
hospodářské budovy. Do toho sem tam tráva, les. Jednotka sama v podstatě eviduje
5 požárů v řadě. To opravdu nebývalo. Možná je teď opravdu více lidí více doma.
Proto prosím, jednejte vždy s nejvyšší opatrností při svých činnostech. Doba je
složitá, tak nač si ji ještě více komplikovat.
Přeji vám pevné zdraví a nepodléhejte jen negativním informacím. Toto období
s sebou nese i pozitiva. Více času s rodinou, více času v přírodě místo nákupního
centra apod. A navíc, vše zlé jednou pomine.
David Lange, hasiči Ludgeřovice

Historie ludgeřovického spolku zahrádkářů

Spolek byl založen v roce 1962, za bývalého režimu jako „společenská organizace“ v rámci tehdejšího Československého svazu ovocnářů a zahrádkářů. Událo se to
tak, že k nám domů tehdy přišel za mým tátou Josefem Vjačkou (ročník 1913) bývalý soused Bernard Dinter (ročník 1916) a řekl mu: „Josefe, mluvil jsem s několika
chlapy našeho věku a chceme založit spolek zahrádkářů, všichni však jsme řeme11
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slníky a ty jsi vyučený zahradník, bez tebe nám to nikdo neschválí.“ Táta sice měl
z války zraněnou nohu a zahradnické řemeslo nemohl jako zaměstnání vykonávat,
myšlenka spolku jej přesto nadchla, podepsal přihlášku a spolek byl založen.
Tehdy se na zahradách pěstovaly především brambory a řepa, ovocné stromy
byly většinou přestárlé vysokokmeny. V obchodech byl jen mizerný výběr ovoce
a zeleniny. Začaly pronikat první informace o nových odrůdách ovoce a zeleniny
a metodách jejich pěstování, které bylo potřeba poznat a naučit se je. Velkou výhodou spolku také bylo, že mohl snadněji získat potřebná semena, hnojiva, prostředky na ochranu rostlin, nářadí, pěstební substráty, literaturu atd.
Spolek začal okamžitě pilně pracovat, přibývalo členů, brzy se mohl pochlubit
dobrými výsledky. Svědčí o tom i zápisy v obecní kronice:
Rok 1965:
Československý svaz ovocnářů a zahrádkářů
Většina občanů má před svými domky zahradu. V péči o jejich udržování a pěstování květů, ovoce a zeleniny jim pomáhá ČSOaZ, jehož členové pracují dobře po celý rok. Uspořádali
několik přednášek a besed s odborníky za veliké účasti občanů. Úspěchy své práce ukázali veřejnosti uspořádáním výstavy ovoce, květin a zeleniny v sále Kulturního domu. Výstava byla
velmi hodnotná a možno říci jednou z nejhezčích v kraji. Pro své členy uspořádali zájezd do
Čech, kde také navštívili Výzkumný ústav v Holovousích. Svou radou a pomocí přispívají tak
členové ČSOaZ k lepšímu vzhledu obce a zásobení obyvatelstva ovocem a zeleninou.
Jeden z řady drobných vkusných obrázků, které do
kroniky vkomponoval prof. Smetana. Nápisy v něm
M2, M4, M9, M12 svědčí o tom, že na své zahrádce
také začal pěstovat jabloně na moderních vyšlechtěných podnožích, které tehdy zahrádkáři začali používat jako horkou novinku místo vysazování jabloní
naštěpovaných na plaňkách.
Rok 1966:
Československý svaz ovocnářů a zahrádkářů získává obliby u občanů především pořádáním již tradiční výstavy ovoce, zeleniny a květin. Jeho členové pořádáním odborných přednášek s filmy si zvyšují své znalosti pěstitelů a výsledky jejich práce jsme obdivovali na výstavě konané ve dnech 8. – 12. října v sále Společenského klubu. Tato byla
velmi pečlivě připravena a vkusně v sále umístěna, můžeme říct, že řešením úpravy byla
na úrovni některých výstavních pavilonů celostátní výstavy v Olomouci. Celkem bylo
vystaveno 1 472 vzorků ovoce, květin a zeleniny. Výstavy se zúčastnili Čs. státní statky
Ludgeřovice, Komunální služby v Litomyšli, Zahr. podnik města Ostravy, Semenářství
Ostrava a Kniha, n.p. v Ostravě. Ovoce a vystavené květiny pak svou velikostí a barvou
12
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uchvácely návštěvníky, kterých tu prošlo po dobu výstavy celkem 1 930. Kromě našich
občanů navštívili výstavu také hosté z mistrovské zemědělské školy v Ostravě-Zábřehu a zástupci Okresního výboru ČSZaO, kteří hodnotili výstavu jako nejlepší v okrese.
Kromě květin k prodeji byly poskytnuty zájemcům ke koupi odborná zahradnická nářadí
a pomůcky, umělá hnojiva a literatura. Tímto zveřejňováním své činnosti a práce získávají další členy do svých řad. Velmi záslužná práce.
Rok 1971:
Úspěšnou činnost vyvíjel Svaz zahrádkářů, který provedl další úpravy „farské“ zahrady, kde členové organizace vysadili brigádnicky ovocné stromky. Malotraktorem, který je jejich vlastnictvím, pomáhali občanům při obdělávání zahrad a menších políček
a také národnímu výboru byli nápomocni při převozu materiálu a zajišťování zvelebovacích prací. Dobrý průběh měla výstava ovoce a zeleniny, která se uskutečnila v prvých
listopadových dnech v sále Společenského domu.
Rok 1972:
Svaz zahrádkářů pokračoval v úspěšné činnosti. Otevřel moštárnu postavenou ve
vlastní režii za 4 000 Kčs finančních nákladů. Uplynulý rok nebyl pro zahrádkáře příznivý. Přestože bylo málo ovoce, vylisovali mošt z 800 kg ovoce od místních zahrádkářů.
Přednášky pro pěstitele ovoce byly pořádány čtvrtletně a měly u členů dobrý ohlas. Organizace má již 170 členů.
Rok 1973:
Svaz zahrádkářů pořádal 1 výstavu ovoce a zeleniny v požární zbrojnici. Výstava
byla velmi dobře připravená a měla u občanů úspěch. V nové moštárně u Státního statku
lisovali pro občany ovoce k získání moštu. Ve farské zahradě, kde mají vysazený sad,
prováděli další výsadbu stromků.
Rok 1975:
Zahrádkáři uspořádali výstavu ovoce a květin, které se zúčastnilo více než 500 návštěvníků z místa a okolí. Výstava svým uspořádáním se zařadila mezi nejlepší v rámci
okresu.
Rok 1976:
Svaz zahrádkářů pořádal pro zájemce přednášky o pěstování ovoce, zeleniny a květin a pečoval o úpravu zahrady u farní budovy, na které má vysázené ovocné a okrasné stromy.
Rok 1977:
Svaz zahrádkářů pořádal zájezdy na ovocnářské výstavy a také o jejich přednášky
o ovocnářství a zelinářství byl značný zájem. V moštárně u Státního statku si nechali
občané naší obce zpracovat 2 821 kg ovoce.
13

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

5 / 2020

Po roce 1990 se podmínky pro činnost spolku postupně výrazně změnily. V obchodech začal být široký výběr ovoce, zeleniny včetně subtropického a tropického. Výrazně
se rozšířila možnost cestování, trávení dovolených atd. Občané už neměli čas a potřebu
vše si vypěstovat na zahradě. Také už nebylo potřeba, aby spolek zajišťoval potřebné věci
pro pěstování, daly se volně a ve velkém výběru kupovat v obchodech. Ve spolku ubývalo členů, zůstali většinou jen ti skalní, ti ovšem stárli a odcházeli z tohoto světa.
Situace se začala zlepšovat až koncem druhé dekády 21. století v souvislosti s tím,
jak si lidé začali uvědomovat nezbytnost potřeby ekologičtějšího přístupu k životnímu
prostředí. Přibyli noví členové spolku, začaly se prosazovat myšlenky šetrného přístupu
k přírodě, ke spotřebě vody atd. Zbývá si jen přát, aby tento nový trend vydržel, přinesl
výsledky, a aby k tomu přispěly i aktivity dobrého a činorodého spolku zahrádkářů.
Ti, kteří spolek zahrádkářů založili:

Josef Vjačka, vyučený zahradník –
spoluzakladatel místní organizace zahrádkářů

Bernard Dinter – zakladatel místní
organizace zahrádkářů

Předsedové místního spolku zahrádkářů:

předseda Josef Košák 1962 – 1970

předseda Emil Boček 1970 – 1982
14
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předseda Gerhard Ostárek 1982 – 1989

předseda Bruno Drobík 1989 – 2019

předseda Kamil Bunček od 2019

AV.

ZAJÍMAVOSTI
Ludgeřovická obecní polní cesta
s Boží mukou a dvěma kapličkami

Prochází přes celý ludgeřovický katastr na jeho severovýchodní straně od jihovýchodu na
severozápad v délce 2,3 km. Její jihovýchodní konec je u Černého lesa na hranici s katastrem
obce Šilheřovice, opačný konec na hranici s katastrem obce Markvartovice. Je úsekem sítě
dobře vybavených tras cyklostezek Hlučínska a to úsekem hodně zajímavým:
Z cesty je v celém jejím průběhu široký rozhled do krajiny. Při vhodném počasí jsou vidět
Beskydy s Lysou horou, vzácněji i Jeseníky s Pradědem. Vidět je i elektrárna Dětmarovi15
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ce, Mariánské Hory a kus Přívozu v Ostravě. Také skoro celé Markvartovice. Zajímavý je
i pohled směrem k Hlučínu s velkým obilním silem. Také Ludgeřovický les a nad ním vysoká věž televizního vysílače, pochopitelně ludgeřovický kostel a části zástavby obce včetně
Vrablovce.
Na cestě jsou od jihovýchodu postupně Jurčkova kaplička, dvě odpočívadla cyklostezky,
velký bílý nepřeklenutelný vodárenský objekt, Boží muka s cyklostezkovým odpočívadlem,
na severozápadním konci kaplička „Urbánek“ také s odpočívadlem.
Boží muka stojí na nejvyšším místě severovýchodní části obce, má nadmořskou výšku 272 metrů. Je zde i významný zákonem chráněný trigonometrický bod české základní
trigonometrické sítě budované za První republiky a dokončené v prvních letech po druhé
světové válce. Bod je stabilizován velkým žulovým kvádrem s křížkem na opracované hlavě
a pod ním několika zajišťovacími kamennými a skleněnými deskami s křížky. Venku je bod
chráněn těžkou betonovou skruží a ochrannou tyčí. Z tohoto bodu jsou vidět za příznivého
počasí okolní body této sítě, zejména bod na vrcholu Lysé hory.
Když z této obecní polní cesty odbočíte po kterékoliv jiné polní cestě na jih, resp. na
jihozápad směrem k intravilánu obce, pokaždé se vám postupně ukáže některá jeho velká
část jako na dlani. Takových možných odbočení je řada, dá se říci, že můžete postupně vidět
prakticky celý intravilán Ludgeřovic s více než patnácti stovkami domů. Z popsané obecní
polní cesty lze také na řadě míst snadno odbočit do Černého lesa, její jihovýchodní konec
navazuje přímo na jeho lesní cestu.
V současné době připravuje obec Ludgeřovice na některých úsecích popsané polní obecní
cesty výsadbu stromořadí, které určitě bude v příštích letech další zajímavostí.

Jurčkova kaplička
16
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Jurčkova kaplička a odpočívadlo cyklostezky

další odpočívadlo cyklostezky
17
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výhled na elektrárnu Dětmarovice

výhled na Beskydy a Ostravu
18
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vodárenský objekt

vodárenský objekt v zimě, vpravo vpředu trigonometrický bod
19
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Boží muka s odpočívadlem v zimě, vpravo mladá obecní lípa, náhrada za původní přestárlou dominantní,
kterou před několika lety zničila vichřice

Boží muka s odpočívadlem
20
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pohled od Boží muky směrem na Vrablovec

pohled směrem k Hlučínu
21
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fotogenická dvojitá zatáčka cesty

pohled na kostel
22

5 / 2020

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

pohled na Markvartovice

kaplička Urbánek a odpočívadlo

Snad jsem vás, vážení čtenáři, přesvědčil, že popsaná obecní polní cesta je výbornou
možností vycházek pro mladé, pro seniory i pro celé skupiny.

AV.

23
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INFORMACE A OZNÁMENÍ
Oznámení o snížení sazby DPH od 1. 5. 2020

Na základě zákona č. 256/2019 Sb. dochází s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek
pitné vody a odvádění odpadních vod do 2. snížené sazby DPH, tedy na 10%.
Voda pitná (vodné)

41,10 Kč/m3 (bez DPH)
45,21 Kč/m3 (vč. 10% DPH)

Voda odpadní (stočné)

37,40 Kč/m3 (bez DPH)
41,14 Kč/m3 (vč.10% DPH)

Mgr. Daniel Havlík, v.r.
starosta obce

Informace k akcím pořádaným obcí Ludgeřovice

Tradiční obecní akce, plánované na květen, se v současné nelehké době nemohou uskutečnit.
Oslava dne matek, pořádaná každoročně obcí Ludgeřovice, se z pochopitelných důvodů v letošním roce bez náhrady ruší. Tradiční letní slavnost, Dny obce, se odkládají na příští rok.
Vítání občánků
Jarní termín vítání občánků se ruší. Všichni, kteří byli přihlášeni na jarní termín, budou
písemně pozváni na náhradní termín, konkrétní datum zatím nebylo stanoveno.
Kdo ještě není přihlášen na vítání občánků a jeho dítě se narodilo během posledního
roku a od narození má stále trvalý pobyt v Ludgeřovicích, může vypsat tiskopis (odkaz na
dokument je na webových stránkách obce Ludgeřovice) a vhodit do schránky na budově
Obecního úřadu Ludgeřovice.
Blahopřání jubilantům obce
Na jubilanty obce, kteří dosáhli věku 80, 85, 90 a více v měsíci březnu a dubnu a eventuelně v dalších měsících, jsme nezapomněli. Vzhledem k současné situaci jim bude dodatečně
poblahopřáno a předán dar od obce, jakmile to okolnosti dovolí.
Bohužel, zatím také nelze uskutečnit setkání s jubilanty, kteří v letošním roce oslaví 80
a více let, plánované na květen letošního roku. O novém termínu budeme včas informovat.
úsek správních činností Obecního úřadu Ludgeřovice

Ostravská MHD zcela bezpapírová

Od 1. dubna 2020 přestal Dopravní podnik Ostrava (DPO) akceptovat tradiční papírové
jízdenky. Jízdné je možné uhradit ve vozidlech výhradně elektronickou formou.
„Pro Ostravany tento přechod nebyl žádný problém. Za poslední rok evidujeme doslova
raketový nárůst plateb platební kartou a tak již nebylo nutné zastaralý systém nadále udržovat,“ řekl generální ředitel DPO Daniel Morys.
24
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Krátkodobé jízdné lze nyní v ostravské MHD zaplatit pouhým přiložením bezkontaktní
bankovní karty (případně pomocí aplikací ApplePay a GooglePay) nebo Kreditní jízdenky,
v aplikaci MojeDPO a prostřednictvím SMS jízdenky.
Více podrobností o možnosti placení najdete na www.dpo.cz/bezpapirova
Dopravní podnik Ostrava a.s.
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Obecní úřad Ludgeřovice
www.ludgerovice.cz
urad@ludgerovice.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 8:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Starosta obce:			

starosta@ludgerovice.cz

553 876 010

Místostarostka obce:

mistostarostka@ludgerovice.cz

tel.: 595 052 578
ID datové schránky: n9bb3cx

(mimo pokladny a knihovny)

Tajemník:			
tajemnik@ludgerovice.cz
Sekretariát starosty a tajemníka: sekretariat@ludgerovice.cz

553 876 022
553 876 011

Stavební úřad – vedoucí:
stavebni@ludgerovice.cz
– referenti:		

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
				
		
– ekonom: mikulasova@tsludgerovice.cz
				

597 582 770
602 750 081
597 582 771
608 267 551
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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. 2020, 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.

Cena 5,– Kč

Tištěná verze Zpravodaje dále obsahuje inzeráty.

