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Vážení spoluobčané,
máj je znám jako lásky čas a letos bude snad i měsícem uvolnění všemožných zákazů a opatření, která nás dusí a omezují náš běžný život. První vlaštovkou v tomto
směru byly proběhlé Farmářské trhy v sobotu 24. dubna v tradiční lokalitě u fotbalového hřiště. Zde se jasně ukázalo, jak lidé již potřebují opět kontakt se svými
bližními. Nejen, že se nakupovalo jako o závod, ale mnoho lidí pojalo návštěvu
trhů opravdu jako společenskou událost a vůbec se nedivím. Věřím, že na dalších
trzích v květnu už budeme moci nakupovat další sortiment, který nyní ještě nebyl
povolen a prodejců bude klidně i dvojnásobek.
Další snad dobrou zprávou je, že v sobotu 5. 6. 2021 od 19 hodin s největší
pravděpodobností proběhne v našem kostele sv. Mikuláše koncert Mezinárodního
hudebního festivalu Leoše Janáčka 2021. Představí se v něm jeden z nejlepších
světových varhaníků současnosti, Francouz Thierry Escaich a Janáčkův komorní
orchestr. Pan ředitel festivalu Jaromír Javůrek mi osobně potvrdil, že se bude jednat o jeden ze stěžejních koncertů letošního festivalu a chceme udělat společně pro
jeho uskutečnění vše potřebné. Na tento koncert už lze koupit i vstupenky, zatím
online formou na odkazu https://mhf lj.cz.
Mnoho z vás jistě již zaregistrovalo, že od 1. 1. 2021 již společnost ČEZ neinformuje občany o plánovaných odstávkách vylepováním papírových oznámení na
sloupech, jak bylo po mnoho let zvykem. ČEZ zcela přešel na elektronický způsob
informování. Na webových stránkách obce jsme proto přímo na hlavní stránku
umístili odkaz, který najdete v sekci aktuálně hned nahoře. Po jeho rozkliknutí
najdete informace o plánovaných odstávkách. Pokud žádná nyní plánovaná není,
najdete zde nápis „Ve Vaší obci NENÍ PLÁNOVANÁ odstávka“. Lze zde vyplnit
i formulář, kterým si můžete požádat o zasílání plánovaných odstávek pomocí sms
zpráv nebo e-mailem. Informace o plánovaných odstávkách bude hlášena minimálně 15 dnů předem.
Vzhledem k letošním koronavirovým omezením jsme se rozhodli v tradičním
dubnovém termínu neuspořádat společnou akci „Ukliďme Ludgeřovice“. To však
neznamená, že tuto akci letos vůbec neuskutečníme, ba naopak! Pevně věřím, že
hned po rozvolnění zase jednak společně Ludgeřovice zkrášlíme a také zase úklid
společně ukončíme u myslivecké chaty Ostříž třeba společným opečením špekáčků. Věřím, že se najde zase celá řada dobrovolníků, kterým není vzhled naší obce
lhostejný. Musím říci, že někteří aktivní občané se již do úklidu zapojili individuálně, za což jim moc děkuji a určitě je srdečně pozvu také.
Mgr. Daniel Havlík
starosta obce
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Vyhodnocení Soutěže o nejkrásnější velikonoční výzdobu
Vážení a milí občané Ludgeřovic!
Na stránkách obce, na facebookové stránce Obec Ludgeřovice, ve vývěskách i ve Zpravodaji jsme Vás informovali o facebookové Soutěži o nejkrásnější velikonoční výzdobu, kterou
jsme Vám chtěli zpříjemnit těšení se na svátky jara, které letos už podruhé ovlivnila ta všude
přítomná pandemie.
6. dubna o půlnoci byla soutěž dle pravidel ukončena. Moc děkujeme všem, kteří se do
ní zapojili jak zasláním fotograﬁí, tak svým hlasem. Snad Vás to aspoň trochu pobavilo
a potěšilo.
Jak jsme slíbili, byla první tři místa odměněna dárkovým košem:
1. místo – Soutěžící 7 – 683 lajků
2. místo – Soutěžící 8 – 583 lajků
3. místo – Soutěžící 4 – 238 lajků
Výhercům blahopřejeme. Aby ani ostatním zúčastněným nebylo líto, že se jim nepodařilo
nasbírat více lajků, rozhodli jsme se, odměnit všechny, kteří se do soutěže přihlásili.
Ještě jednou všem moc děkujeme a přejeme krásné jaro bez Covidu!
Konečné pořadí:
Soutěžící 7

683

Soutěžící 10

44

Soutěžící 8

586

Soutěžící 12

37

Soutěžící 4

238

Soutěžící 18

36

Soutěžící 16

139

Soutěžící 9

34

Soutěžící 17

98

Soutěžící 5

30

Soutěžící 6

86

Soutěžící 14

30

Soutěžící 2

78

Soutěžící 3

28

Soutěžící 1

61

Soutěžící 15

27

Soutěžící 20

61

Soutěžící 11

24

Soutěžící 19

60

Soutěžící 13

24

Za realizační tým soutěže Alena Janošová, místostarostka a P.K.
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soutěžící s dárkovým košem za 1. místo
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soutěžící s dárkovým košem za 2. místo
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soutěžící s dárkovým košem za 3. místo
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dárkové balíčky pro soutěžící umístěné na 4. – 20. místě

Dárkové balíčky pro ostatní soutěžící ve Velikonoční soutěži jsou už také u svých majitelů
a jak nám sdělila jedna účastnice: „Byla to fajna soutěž, tante, no ni?“

velikonoční výzdoba s výhrou, dárkovým balíčkem
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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

Pomáháme OSVČ, a nejen jim, v „době Covidové“
Vážení občané Ludgeřovic,
velmi mě potěšil Váš zájem o bližší informace k vypsanému dotačnímu titulu Covid
Kultura 3 pro umělce, herce, tanečníky, hudebníky, malíře, spisovatele, a také pro pracovníky audiovize (režiséry, kameramany, herce apod.). Upřímně mě překvapilo, kolik
umělců má Vaše obec, a jsem moc rád, že jsem mnohým z Vás mohl pomoci.
Výše zmíněný dotační titul sice již skončil, ale s ministrem kultury Lubomírem
Zaorálkem se stále snažíme o co největší podporu umělců. Proto jsme se domluvili
s ministerstvem financí, že do dalšího Kompenzačního bonusu pro OSVČ, DPP,
DPČ a malé s.r.o. – https://bit.ly/3qzEnGU (na měsíc duben) se mohou nově zapojit
lidé pracující v kultuře.
S ministerstvem zdravotnictví nyní usilovně pracujeme na konkrétní strategii rozvolňování opatření v kultuře, která umožní postupný návrat všech lidí a umělců zpátky do
kulturního života. Upřímně doufám, že se i Vy, občané Ludgeřovic, brzy dočkáte naživo
Vašich tradičních kulturních akcí, jakými jsou například Country odpoledne, Svatováclavský hudební festival či „Jubilanti“. S Vaším starostou Danem Havlíkem jsme pravidelně
v kontaktu a ujišťuji Vás, že máte ve vedení opravdového vytrvalce, který usiluje o obnovu
společenských akcí, společného potkávání a života v obci. Snad se brzy všichni potkáme
osobně, třeba na jedné z Vašich pravidelných akcí v sále Obecního domu.
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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. Já a můj tým jsme Vám připraveni pomoci.
S úctou
Jiří Vzientek
náměstek ministra kultury

JÕ;<14>ØÏ;?<11=1D5ÉC;rÏ;?<I
Distanční vzdělávání v mateřských školách, aneb „I doma to umíme“

MŠ Ledňáčci
13
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MŠ Vrabčáci

Z důvodu plošného uzavření mateřských škol od 1. března 2021 se stala distanční výuka součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Povinnost plnit
distanční výuku měly děti s povinnou předškolní docházkou, ale naší vzdělávací
nabídky plné různorodých úkolů, námětů k výtvarným a pracovním činnostem,
pohybových aktivit, pokusů, písniček a básniček využily i mladší děti, a to především ve chvílích, kdy jim byl pobyt doma již dlouhý. Rodiče nám poskytovali
zpětnou vazbu formou fotografií, a i když měli někteří doma školáka, nebo museli
sladit distanční výuku s „home office“ nebo péčí o mladšího sourozence, přesto
doma s dětmi zpívali, tancovali, tvořili, zkoušeli pokusy, připravovali výzdobu na
14
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Velikonoce, a to vše s dobrou náladou. Způsob výuky na dálku naše mateřské školy
obohatily každou středu pravidelným setkáváním dětí on-line s paními učitelkami
a svojí třídou, na kterou se děti vždy moc těšily a byly rády, že se vidí vzájemně
se svými kamarády a mohou se takto pozdravit a zároveň společně plnit zábavný
a pestrý program, který si pro ně paní učitelky připravily.

MŠ Sovičky
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Návrat předškoláků zpět do mateřských škol

MŠ Vrabčáci

MŠ Ledňáčci
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MŠ Sovičky

Od 12. dubna se naši předškoláci mohli vrátit do svých mateřských školek. Všichni se
moc těšili a první dny si s kamarády užívali.
kolektiv MŠ
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Velikonoční online Prostřeno
Do digitálního prostředí se opět po roce přesunulo společné pečení a vaření dětí
s rodiči. Také letos jsme v týdnu před Velikonocemi připravili stylové zelené menu –
brokolicovou polévku na Zelený čtvrtek a mechový dort. Tajnou ingrediencí tohoto
dortu je špenát, který ho krásně vybarví do zelena. A pozor- dort nejen efektně vypadá,
ale také neodolatelně chutná! Dětem pomáhali také rodiče a společnými silami vznikly tyto úžasné dobroty, které lahodily nejen oku, ale také báječně chutnaly. Posuďte
sami…

ukázka velikonočního menu

ukázka velikonočního menu

ukázka velikonočního menu
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Beseda s dětskou spisovatelkou
Distanční výuku žákům nižšího
stupně zpestřila online beseda se spisovatelkou dětských knížek Katarínou
Fiala Janigovou.
S úsměvem a trpělivostí, vzhledem k občasným problémům s internetovým připojením, nám autorka tři
dětské knížky představila a přečetla
také ukázky. Její literární tvorba je
převážně ze školního prostředí. Děti
rády čtou o jiných kamarádech a jejich
dobrodružstvích. Velmi zajímavé bylo
vyprávění, jak taková kniha vlastně
vzniká – jak dlouho trvá, než je napsána, kolik obsahuje obrázků, kde se
berou nápady… Určitě to byla přínosná náplň hodin českého jazyka. Už se
těšíme na nové knižní přírůstky do
naší školní knihovny.
Paní spisovatelka také děti hezky
motivovala myšlenkou, že spisovatespisovatelka Katarína Fiala Janigová se svými knížkami
lem se vlastně může stát každý. Tak
třeba si v budoucnu přečteme knihu některého z našich současných žáků.

Svět očima dětí
Ministerstvo vnitra vyhlásilo soutěž pro žáky základních škol Svět očima dětí. Cílem
soutěže byla prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých
oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Záštitu nad soutěžním projektem převzal ministr vnitra Jan Hamáček. V ICT v 6. a 7. třídách jsme uspořádali školní kolo této soutěže.
Žáci si mohli vybrat ze dvou témat. Svět v době pandemie a hrdinové v první linii nebo
Dezinformace v online prostředí a Fake News. V prvním tématu se zabývali svými pocity,
jak se poprvé dozvěděli o pandemii a jak se změnil jejich každodenní život. Ve druhém se
snažili odhalit rozdíl mezi informací a dezinformací, že není snadné poznat na internetu,
co je pravda a co je lež. Falešné zprávy ovlivňovaly lidstvo už od nepaměti. S příchodem
internetu a rozvojem sociálních sítí se tento proces urychlil. V současném online prostředí je
velmi obtížné poznat, která informace je pravdivá a která naopak není.
Žáci natáčeli nejen v aplikaci SEESAW videa. Ze 120 žákovských prací byly vybrány
3 nejlepší videa (od Terezy Bilové z 6. B, Anny Mrkvové z 6. A a Marka Sukeníka ze 7. A)
a odeslána do dalšího kola soutěže.
Ing. Marie Plačková
ZŠ a MŠ Ludgeřovice
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Stavba sportovní nafukovací haly a rekonstrukce dílen
V měsíci dubnu byly započaty práce související s rozšířením sportovního zázemí školy
a s rekonstrukcí stávajících dílen.
V areálu školy nyní probíhá stavba nové víceúčelové nafukovací haly, kde bude veškeré
sportovní zázemí včetně šaten a sociálního zařízení. Vytvořit nové sportovní prostředí bylo
nutností. Stávající tělocvična je svou velikostí pro početné třídy zcela nevyhovující. Věříme,
že od 1. 9. 2021 budou už žáci plně využívat novou halu, a to nejen v rámci tělesné výchovy,
ale i při zájmových sportovních aktivitách. Hala také bude v odpoledních hodinách sloužit
ke sportovním aktivitám spolků a veřejnosti.

vizualizace sportovní haly

Dále byly zahájeny práce ve stávajících nevyhovujících dílnách. Dílny budou kompletně
zrekonstruovány a vybaveny novými pracovními stoly a potřebným nábytkem. V současné
době se klade důraz na polytechnické vzdělávání a rozvoj manuální zručnosti u žáků. Tyto
nově zrekonstruované prostory vybavené pracovním nářadím budou sloužit žákům v rámci
pracovního vyučování. Žáci si zde budou rozšiřovat své poznatky, vytvářet pracovní dovednosti a návyky, které pak využijí v běžném a později i v pracovním životě. Novými prostory
chceme i posílit u žáků zájem o technické obory a řemesla.

rekonstrukce dílen

rekonstrukce dílen

Mgr. Karel Moric
ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice
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Po stopách hasičů
Hasiči si v náročné době připravili soutěž pro všechny děti

Všechno zavřeno, tak kudy z nudy. Tímto heslem se v období Velikonoc řídili
naši hasiči. Bylo jasné, že ani „druhé“ covidové Velikonoce nebudou normální. Zákazy styku a přitom státní svátky a možnosti trávit právě volno společně. Do toho
hlášeno celkem solidní počasí. To vše zapříčinilo, že jsme jako jednotka vyhlásili
soutěž pro děti.
Smyslem bylo obejít celkem sedm stanovišť v rámci obchůzky po obci. Procházkou, na kole, či jakkoli jinak. Nejdříve nás napadlo na každém stanovišti jen ukrýt
písmenko do tajenky. Přimět děti jít v dobrém počasí ven a trochu si od toho online
prostředí odpočinout na čerstvém vzduchu. Taky utužit vztahy v rodině zábavou,
protože akce byla rodinná. I rodiče tak jedno odpoledne nemuseli vymýšlet, čím
zabavit své děti a jak je vyhnat ven.
Celá akce pak ale následně dostala ještě nový rozměr. Navštívená místa nebyla
náhodná. Ukázali jsme totiž lidem, kde všude jsme v minulých letech zasahovali.
Na stanovišti tak nebylo jen písmeno tajenky, ale alespoň malý náznak toho, co se
22
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tam někdy odehrálo. Navíc jsme
na každém stanovišti ukázali
jiný druh zásahu. Chtěli jsme
tak lidem přiblížit, jak různorodý je náš koníček. Přitom to vše
stále bylo na bázi zábavy. Děti
hledaly, ale zároveň se i něco
malého dozvěděly.
Stanoviště tvořila jeden velký
okruh po naší obci. Měli jsme
zde požár auta u církevní školky, požár stohu na poli, hledání
pohřešovaného chlapce. V oblasti rybníků jsme zase řešili
masivní úhyn ryb. Velkou škodu
také způsobilo vyplavení jedné
z našich mateřských škol. Pád
větve byl zaznamenán u letité
vrby blízko hřiště TJ. Tato místa pak měla jedinou souvislost.
Z daných písmenek měly děti
složit tajenku – jméno našeho
patrona, který bude mít zanedlouho svátek. Tím patronem je
samozřejmě sv. Florián.
Musím říci, že nám nepřišla
jediná špatná odpověď. Celkem
se zapojilo 52 dětí. Nejdříve
jsme tuto akci nechtěli ani pojmout jako soutěž. Zařizovat
ceny vítězům apod. Nakonec
přípravy na soutěž
nás napadla užitečná věc. Každý náš řidič má nařízeno odřídit
určité kilometry, aby měl vozidlo stále, jak se říká, v ruce. Proto jsme se rozhodli,
že jako ceny dáme pět okružních jízd naší cisternou v rámci naší obce. Jak to tak
bývá, vyhrát nemohli všichni. Vítězům tedy blahopřejeme, ale všem ostatním děkujeme, že naši soutěž podpořili. Udělali jsme mnoho pro vaše zdraví a imunitu.
David Lange, hasiči Ludgeřovice
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J1:Ø=1F?CD9
Prajzské okénko Hedviky Jandové
Poslove zdravotnictvi
Čas od času se otevřely dveře třidy a vlezly nam tam take dvě divne a zatuřene osoby, asi
ženskeho pohlavi. Učitelku přičisly na parapet mezi kvitka, vytahly kufer a z něho injekcu
jak pro koňa. Všeci zbledli. S největšim chacharem to třisklo o dlažku a musel se křisit.
Děvuchy byly statečne, enem některe potichu plakaly. Žaden z rodiny nebyl pobliž, aby
pomohl, přiskočil, ruku podal, pohlaskal. Všeci se museli sevlect do pasu, i ti nevyvinuti,
bylo to ukrutne poniženi. Dostali jsme pichanec proti tehdejšim nejtěžšim chorobam světa.
Jednu vyhodu to mělo, stali jsme se fyzicky a psychicky odolnějši.
No horši než jehla, byl přistaveny zubařsky autobus. Jeden za druhym tam vchazal bez
varovani, jak na popravu. Višela tam taka sbiječkovrtačka, robila kraval a vrtala pomalu
a bolestivě. Zubařka vypadala jak kdosi z hororu. Za pul hodiny jsem měla z novych zubu
hrad Trosky a celoživotni odpor k zubařskemu křeslu. No i to patřilo k idylickemu dětstvi.
Slepe střevo
Před davnějšima rokama byl taky zvyk, že kdo měl větši chalupu a zdalo se, že nevyužitu,
tak dostal podnajemniky, nejvic učitele. U nas tež meškala učitelska rodina se synkem, mojim spolužakem. Syneček často chodil ku nam, hrali jsme ,,člověče“ a povědali. Tuž jsem se
dověděla, že un byl nedavno ve špitalu v Petřkovicach se slepym střevem. Pochvalil se, jaku
ma fajnu jizvu, podrobně vypovědal jake to všecko bylo a ja enem posluchala. Ve škole se
furt enem opakovaly stejne slova, počitalo se, dělilo, jarni prazdniny žadne. Přestavalo mně
to bavit a pinknul mi v hlavě napad. Začala jsem stukat, že mně boli břuch, hlavně na prave
straně. Naša mama mi nikdy na nic neskočila, ale ode mě to chtělo trpělivost jak byk, aby mi
uvěřila. Za paru dni festovniho nařikani mně zavedla ku našemu doktorovi. Znal celu našu
rodinu i ludi z dědiny. Mačkal mi břuch kostnatyma pazurama a ptal se boli, boli , až začlo
bolet doopravdy. Napsal papir do špitalu a tam tež to same, až jsem měla na prave straně
břuchu modřiny. Dalši den hladna a s tašku s papučama a kartačkem na zuby jsem nastupila
do špitalu na chirurgiu v Petřkovicach. V hlavnich dveřach jsme akurat viděli, jak krankfotři
vynašaju na nositkach mrtvolu, přikrytu plachtu. Ty bile nohy vidim eště včil. Ve škole bych
nic takeho nezažila. V pokoju ku lužku přišla taka razna sestra a na tabletu přinisla injekce,
až se mi sevřely pulky. O tym mi kamarad nic nepravjel. Za hodinu jsem jela na sal a bylo
po tym. Na pokoju nas bylo moc, někteři robili srandy, ale smjat jsem se nemohla, bo to fest
bolelo. Borak mama přilečela z roboty cela ustarana, donisla přesnidavky a ja byla duležita.
Potkala jsem se s fajnyma synkama, jeden měl poničenu nohu, bo spadnul pod traktor. Zamilovala jsem se, byl taky zajimavy. Potem jsem za nim paru razy byla, robili jsme prochazky
po parku, ja zdrava, on s kryku. Kusek teho střeva stal za to, pra?
Popichovani
Sestry se maju rady, ale tež se dokažu festovně zaškvařovat. Starši velerazy popichovala
tu mladši každu chvilu a strašila ju moc rada. Už po cestě ze školy se v pubertalni pale zrodil
napad. Mladši měla delši vyučovani, tak bylo dost času na to „přepadnuti“. Mama s tatu byli
v robotě, oma už byla v nebičku, bo by zakročila ručně a stručně. Tuž napisala honem doma25
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ci ulohu a potem se nachystala. Vytahla z šuplady nožik na chleba s dřevěnu střenku, přilepila ho plastelinu nad satenovu podprsenečku, zamaskovala to staršim tričkem a pokipala se
rajskym protlakem. Potem se roztahla dramaticky jak široka, tak dluha na žimnu terasovu
dlažku v sini a čekala. Radovala se, že sestra přijde ze školy a nahruzu se vyleka. Paru razy
musela spravit nuž, bo už ležel na srdcu nevěrohodně, bo plastelina měkla. Čekala hodinu,
enem fest se spletla. Mladši sestra byla bezkuryja. Valila ze školy i s aktovku ku kamaradce
na kopec, kaj měli koně a kravy, tam dostala šnyclu jak apordekel a až do večera jezdila ve
školnim oblečeni na kravach. Ta „zavražděna“ byla prochladnuta jak byk, zachranila ju pošťačka, ktera přinisla dopis. Nuž šel zpatky do šuplady, plastelina do odpadku a ten satenovy
lajbik už nešel ani za nic vymachat. Z leženi na dlažce byla akurat nemocna. Mladši dostala
od mamy vpysk, bo přišla špinava a ulohy psala až večer. Starši o te planovane vraždě radši
žadnemu nepravjela, bo ji bylo fest hanba. I tak hlupe možu děvuchy byt, abyste věděli.
Vysvětlivky k povídkám psaným v prajzském nářečí:
Autorka: Hedvika Jandová
baj jsme

možná jsme

frizura

účes

balek

trám

galaty

kalhoty

bebechy

zbytečnosti

gardyna

záclona

bělky

housky

gargoly

husí krky

blotna

plotna

grys

borak, boračisko

chudák, chudáček

krupice,
krupičná kaše

bravek

prase

herynek

sleď, nakládaná ryba

cela raja

celá řada

huši

husy

čeple večery

teplé večery

huštačka

houpačka

čisně ven

tlačí ven

chachaři

nadávka,
popř. lumpové

čmave brvy

tmavé řasy

inši

jiný

čmavy

tmavý

izba

pokoj

čuli jsme

cítili jsme

kaj enem

kde jenom

dach

střecha

karuselek

malý kolotoč

dodom

domů

kdošik čisně

někdo tlačí

dřisty

hloupé, plané řeči

klajdy

šaty

dymnul mně

bouchnul mě

kobzole

brambory

džeprem

teprve

krankfotři

zdravotní bratři

enem

jenom

kreple

koblihy

ﬁrhanky

závěsy

kryka

berle, hůl

foter

otec

kuchyň brunatna

tmavá kuchyně

26

5 / 2021

LUDGEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ

kuchyň šiva

šedá kuchyně

svicate glajzy

lesklé koleje

kury

slepice

svičil se

svítil se

lalka

panenka

svičily ani špigel

leskly se jako zrcadlo

lauba

předsíň

svičily mušky

svítily mušky

lebervuřt

játrovka

šastne

bouchne, udeří

mantel

kabát

šašej

cesta

maras

špína

šebleﬂa, forneﬂa

naběračka

miž přišel

než přišel

šimlena

motyrlak

motýl

omáčka z povidel
a mléka

mžura

mrká

šraňk

skříň

napučene hrozinky

nasáklé rozinky

štachety

laťky v plotu

navrch, nadul

nahoru, dolů

štamprla

panák kořalky

něrobili takove
štrachy

nedělali takové
drahoty
špatný,
bezcharakterní člověk

štokrle

židle bez opěradla

štrample

punčocháče

štreka

násep

šuplady

šuplíky

tepich

koberec

tretuar

chodník

třa kupit

třeba koupit

tytky od muky

sáčky od mouky

včil

teď

velerazy

mnohokrát

nicpotak
oma

babička

ota

dědeček

paru razy

několikrát

pazury

prsty

pěruna, bezkuryja

potvora

piznul po pysku

udeřil po tváři, přes
ústa

podnebi

horní patro v puse

vincek

malá kamna

presvuřt

tlačenka

zadeptane

zašlapané

přes kity

přes stehna

zachrap

menší nedobrý člověk

psycha

toaletní stolek se
zrcadly

zapasnica

zástěra

pyščisko

ústa, tváře

zapravdy

opravdu

ryčelka

malá stolička

zemft

hořčice

ryny

okapy

zysta

buchta, moučník

řič ani pavian

zadek jako opice

žimna voda

studená voda

skuřane aktovky

kožené aktovky

žimne

studené

služily ani

sloužily jako
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Webinaře o prajzštině –
po našemu je fajna řeč,
včil to už tym tuplem vime
Ve dvuch mercovych dňoch pro nas
Prajzaky zrobili z projektu MAP „Kurzy
prajzštiny“. Skrz koronavirus sme se vidželi enem přes počitač. Cełe to řidžiła pani Eva
Tvrdá, znama šriftštelerka a děvucha z Prajzske. A mušim vam řeknuč – ganz fajně było.
Posmili sme se, popovědali se po našemu, cošik noveho se dovědželi. Pozur! Bo sem je z Bolačic, a ty i paru dalšich dědin su pry take jadro po našemu, jak nam prajeła pani Tvrda, tuž
něvim, esli temu budžeče všeci rozuměč – bo tu každa ves, inakši pes. V Kobeřicoch se ide
do tětky a tam se ju kolatě, v Bolačicoch se zas u naši četky davaju ku kafeju kołače.
Pani Tvrda nam teho telaj popovědała. Cošik o našich starych časoch (cełu tu našu lapaliju kratko zhrnuła), potym čim je po našemu inakši (čemu nam za řekum něrozumju),
jaku mame gramatyku, jake vyrazy sme přejali od Němcuv, od kerych teho mame došč
(ku přikladu bezuch, geburtstag, onkel, apfelzina, genau, šnuptychel, šlauch…vzpomniče se
ešče na inše), jake od polskych sušeduv (štychufka, bantovač). Ku kratkemu zobaku a ganz
našemu opravdovemu „ł“ (šałky, łežky, łopata, łep, hałečka) pry ešče mame tvrde „ř“ – přykryvka, přysmyčič, přysada … nebo tež do řyma.
Pani Tvrde a všeckym učastnikum (było nas tam kolem devadesatky v obuch dňoch)
velky Pan Buh zapłač. Bo su fajne odezvy, isto se ešče uvidžimy – tym razem dufamy, že to
budže už naživo a ne přes ty hrotske kasličky. Kdo by se chčeł přidač do grupy tuplovanych
Prajzaku (tež sem tam je), može – na fejsbuku je to pod menem Prajzština – mluvit po našemu. Po skončeni druheho webinařa s takym fajnym napadem přišeł pan Tomáš Matýsek.
Všeci sme se na obuch webinařoch ujiščili v tym, jaka je ta naša řeč fajna a velaj sme o ni
ešče něvědželi.
Esli vas zajima cošik o tym MAPu, uvařče se dobre kafe (ku temu kušček zysty) a klikniče na http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ – tam je
teho došč. A esli chceče byč furt v obraze, tuž najlepši, jak nas budžeče sledovač (možeče dač
aji palec navrch, že se vam to podoba) na fejsbuku https://www.facebook.com/mapyII
Jak kaj pojedžeče autem nebo polečiče ﬂigrem (ku přikladu do teho Řyma), tuž nězapumče: Všudy dobře, ale doma na Prajzske najlepši!

Hana Paverová, MAP II
Veronika Trčková, autorka loga

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123
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Jubilanti – březen
Alfons Návrat
Beata Calábková
Josef Kačmář
Gertruda Gatnarová

92 let
91 let
85 let
85 let

Jubilanti – duben
Valdemar Kozub
Margita Kubatková
Helena Musiolová
Ingrid Bunčková
Krista Kramná
Anežka Martiniková
Jiří Martinik

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

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Informace z Charitního domova sv. Mikuláše
18. ledna 2021 začalo v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích očkování
pro všechny zájemce z řad klientů i personálu vakcínou Moderna proti onemocnění
Covid-19. Očkování proběhlo ve 3 vlnách v prostorách domova. Poslední očkování bylo
realizováno 16. dubna 2021.
Obrovský zájem jsme zaznamenali u klientů, kde máme aktuálně proočkováno
94 %. Ze zaměstnanců je to 60 %. Děkujeme všem, kteří se naočkovat nechali. Věříme,
že díky očkování budeme poměrně dobře chráněni a můžeme se tak postupně vracet
k běžným společenským aktivitám a bezpečnému sociálnímu kontaktu. A jsme velmi
rádi, že se nám podařilo zajistit vakcíny pro všechny, kteří o očkování projevili zájem.
Děkujeme MUDr. Novákové a MUDr. Bartuskové z ordinace Happy doctor, Moravskoslezskému kraji a vrchní sestře paní Simoně Stefek, DiS. za skvělou práci při
realizaci tohoto očkování, které bylo organizačně i administrativně velmi náročné.
Mgr. Ivana Kostková
vedoucí Charitního domova sv. Mikuláše
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Informace pro zájemce o zahradní kompostery
Obec Ludgeřovice má k dispozici posledních 250 komposterů. Zájemci o komposter si mohou podat žádost na obecní úřad
buď e-mailem na adresu starosta@ludgerovice.cz nebo osobně. Nově mohou o komposter žádat i ti občané, kteří již v minulosti komposter dostali a nestačí jim, nebo majitelé zatravněných pozemků, jejichž rozloha činí více než 1 000 m². Žádost
najdete i na webové stránce obce Ludgeřovice.
Bližší informace podá starosta obce Mgr. Daniel Havlík,
tel.: +420 725 141 569.

Ostravská MHD bez dieselu!
Dopravní podnik Ostrava (DPO) jezdí bez jediného naftového motoru! Od dubna je jeho vozový
park užívaný při standardní denní výpravě kompletně ekologický, tedy poháněný CNG nebo elektromotory. Zbývající dieselové autobusy jsou nově používány pouze jako zálohy. DPO je prvním velkým
dopravním podnikem v ČR, který se takovým nasazením ekologických vozidel může pochlubit. Pomohla tomu i dodávka 24 CNG autobusů uvedených do provozu v průběhu března. Symbolem tohoto
úspěchu je i nové logo: Bez Dieselu. Lidé ho teď nově uvidí přímo na vozech MHD.
Dopravní podnik Ostrava dne 9. 4. 2021 symbolicky vypnul poslední dieselové autobusy v denní
výpravě. Je to další významný krok za lepším vzduchem ve městě i celém regionu. „Kvalita ovzduší v Ostravě se dlouhodobě zlepšuje, v loňském roce byly naměřeny nejnižší koncentrace polétavého
prachu za celou historii měření. Vedle příznivých povětrnostních podmínek se bezesporu projevuje
i pozitivní vliv opatření, která postupně realizujeme. Patří k nim i ekologizace městské hromadné
dopravy, která začala nasazením první velké ﬂotily CNG autobusů v roce 2015 a symbolicky vrcholí
v této chvíli, vyřazením posledních naftových autobusů z rutinního provozu. Na naší cestě budování
moderní a ekologické městské dopravy se však nezastavujeme. Další etapou bude pilotní nasazení autobusů na vodíkový pohon, efektivnější provázání MHD se sdílenými prostředky alternativní dopravy,
služby veřejné dopravy ,na zavolání‘ a další. Ostravané se rozhodně mají na co těšit,“ uvedl ostravský
primátor Tomáš Macura.
„Ostravská MHD bez dieselu je pro nás v dopravním podniku výsledkem několikaletého snažení
ohromného množství lidí. Chtěl bych jim všem moc poděkovat. Když jsem před lety, při nástupu do
své pozice v DPO, předestřel vizi MHD pouze s nízkoemisními a ekologickými vozy bez nafty, řada
kolegů považovala tento cíl za obtížný. Dnes, po pěti letech, jsem hrdý, že mohu říci: Podařilo se. Za
vším stojí práce týmu desítek lidí, kteří se pro tuto vizi nadchli a snažili se ji naplnit, což se nakonec
také podařilo. Možné by to samozřejmě nebylo bez podpory města Ostravy a EU. Přál bych si, aby
i všichni Ostravané cítili hrdost na tento významný milník. Tišší, lepší, čistší a bezpečnější – takovou
tvář města chceme. A děláme pro to všichni v Dopravním podniku Ostrava maximum. Pro nás, pro
cestující, pro Ostravany – pro nás všechny,“ doplňuje generální ředitel a předseda představenstva DPO
Daniel Morys.
Pro cestující a všechny zájemce DPO zřídil také speciální webové stránky www.dpo.cz/bezdieselu,
kde lidé najdou nejen všechny podstatné informace týkající se bez dieselového provozu MHD v Ostravě, ale i tematické zajímavosti.
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DPO měl na přelomu loňského a letošního roku ve svém vozovém parku celkem cca 300 provozních autobusů, z nichž bylo přes 200 s pohonem CNG a 10 elektrobusů, k nimž do konce letošního
března přibylo dalších 24 CNG autobusů. Uvedené počty ekologických autobusů zahrnují široké spektrum vozů, od běžných 12m autobusů přes článkové až po minibusy a doubledeckery.
Počet autobusů na pohon CNG a elektrobusů chceme do budoucna zvyšovat. Letošní dubnový milník ekologizace provozu dokáže DPO naplnit i díky již uvedeným posledním 24 12metrovým CNG
autobusům, které jsme v uplynulých dnech postupně uváděli do provozu. Následovat bude očekávaná
dodávka 24 elektrobusů. Do zahájení dodávek těchto elektrobusů bude ještě potřebné dobudovat nabíjecí infrastrukturu, což se již intenzivně připravuje. Ekologický vozový park budeme obnovovat i prostřednictvím dalších parciálních trolejbusů (s bateriemi) a minibusů a chceme se zabývat také dalšími
ekologickými projekty v oblasti vozidel MHD.

Tisková zpráva DPO z 9. 4. 2021
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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
vincourkova@ludgerovice.cz

553 876 024

Knihovna:

knihovna@ludgerovice.cz

553 876 017

Technické služby Ludgeřovice
– jednatel:

balgar@tsludgerovice.cz

597 582 770
602 750 081
597 582 771
608 267 551

– ekonom:

mikulasova@tsludgerovice.cz

Ludgeřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku,
vychází 1x měsíčně v nákladu 540 výtisků.
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: 30. 4. 2021, evidenční číslo MK ČR: E 12506
Graﬁcké zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky
Uzávěrka každého čísla: 20. den v měsíci.
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