Z Obecního domu

Příloha č. 2 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2012
Plesová sezona
Z vydařeného plesu obce Ludgeřovice

Byl to v nepřetržité řadě už desátý jubilejní reprezentační ples obce v Obecním
domě. Konal se v sobotu 7. ledna 2012 . Už tradičně, stejně jako všechny minulé, byl
i ten letošní zcela vyprodán. Sál i „peklo“ v suterénu byly hezky vyzdobené, výborně
hrála hudba TNT vedená panem Pavlem Růžou, pěkné předtančení klasických i
latinskoamerických tanců předvedl mladičký pár (oba 12 let) Marie Körnerová, Martin
Matzner z Tanečního studia Ostrava, velký úspěch mělo hodně veselé vystoupení
pánské skupiny „Bolatičtí bobři“ vedené starostou obce Bolatice Mgr. Paverou na
téma známého baletu Labutí jezero. Potěšila i bohatá tombola díky dlouhé řadě
štědrých místních sponzorů. Nálada v sále byla výborná, pilně se tancovalo, zábava
družná, prostě krásný ples.

Z dětského karnevalu v Obecním domě 8. ledna 2012
Pořádala Mateřská škola na Hlučínské ulici. Sál byl plný těch nejmenších dětí
v pohádkových kostýmech, od těch, které se teprve naučily chodit až po školáky.
Pochopitelně nechyběli jejich rodiče a prarodiče. Zábavu roztáčeli dva hodně barevní
a zmalovaní klauni, a s dětmi to opravdu uměli. Celé odpoledne se z velkou chutí a
zápalem tancovalo, zpívalo, soutěžilo. Pochopitelně nechyběly ceny pro vítěze
soutěží ani bohaté občerstvení. Byl to krásný karneval.
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Z mysliveckého plesu
Konal se v sále Obecního domu 14. ledna 2012. Pořádalo, stejně jako každým
rokem, Myslivecké sdružení Ostříž. Hosté zcela zaplnili sál i vinárnu. Tombola byla
plná zvěřiny (daněk, srnka, spousta bažantů, porcovaná zvěřina, klobásy).
Pořadatelé byli samozřejmě v mysliveckých uniformách. K večeři byla jelení
svíčková. V „pekle“ se podávala především „Myslivecká“ a „Jägermeister“. Ples
zahájili hornisté z Vysoké školy lesnické v Brně, pochopitelně také v uniformách.
Během večera byl jeden kolega myslivec, kterému se v posledním roce podařilo
ulovit svého prvního daňka, slavnostně pasován (klečel přitom na daňčí kůži) do
cechu lovců daňků. Hudba Compromis nezapomněla zahrát takové písničky jako
„Do lesíčka na čekanou...“ Ples prostě měl tu správnou mysliveckou atmosféru.
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Z farního plesu
Konal se v Obecním domě 20.1.2012, hosté zcela zaplnili nejen sál, ale i vinárnu a
plno bylo celý večer i v pekle a restauraci, prostě bylo zcela vyprodáno. Už tradičně
se pořadatelských povinností ujal Ing. Petr Baránek. Náš pan farář Mgr. Václav
Koloničný všechny hezky přivítal a ples zahájil. Hrála příjemná hudba TNT.
Předtančení standardních a latinskoamerických tanců páru Jitka Pokorná, Vojtěch
Malý (oba mimořádně vysocí, štíhlí, elegantní), bylo krásné. Velký úspěch měly se
svým vystoupením i malé ludgeřovické mažoretky ze skupiny PADIS. Všechny stoly
se doslova prohýbaly pod spoustou dobrot pevného i tekutého skupenství, v rohu
sálu byla připravená opravdu bohatá tombola. Dámy byly půvabné, pánové galantní,
pilně všichni tancovali a vesele se bavili. Byl to moc pěkný bál.
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Z plesu TJ Ludgeřovice

Tělovýchovná jednota má v naší obci nejpočetnější členskou základnu ze všech
společenských organizací a tím pádem se všichni zájemci o ples do sálu Obecního
domu najednou nevejdou. V posledních letech se proto konají dva plesy TJ. Ten
první pořádá TJ jako celek a chodí na něj i hodně těch, kteří už mají roky aktivního
soutěžního sportu za sebou. Ten druhý pořádá fotbalový oddíl TJ, na něm převažují
ti mladší.

V sobotu 28.1.2012 to byl ten první ples TJ. Byl jako vždy pečlivě připraven, dobře
organizován, s bohatou tombolou a s výbornou atmosférou. Hrála hudba Mersedes.
Krásné předtančení předvedl pár Klára Rumpová, René Dihel. Oba třináctiletí,
tanečnice z Markvartovic, její partner z Dolního Benešova. Sportovnímu tanci se
věnují od roku 2004. Registrováni jsou v klubu KST KD Hlučín. Podle věku jsou do
soutěží zařazeni do věkové kategorie Junioři II. V latinských tancích už dosáhli
výkonnostní třídu C, ve standardních pak třídu B, což je v jejich věku nejvyšší možná.
Na plese s velkým úspěchem předvedli série latinských i standardních tanců.
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Z plesu mladých 21.1.2012
Byla to vlastně hodně živá a veselá diskotéka pro sto účastníků s nekonečným
proudem hudby, která je podle teenagerů právě „in“. Mladým mužům se však
tancovat moc nechtělo, takže slečny si často musely spolu vystačit samy.
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Z plesu firmy HP TREND
Konal se v sále Obecního domu 3.2.2012. Obdobně jako v minulých letech byl i letos
pořádán ve velkém stylu, se dvěma hudbami, s tombolou plnou zajímavých cen a s
bohatým programem, ve kterém vedle dalších účinkujících mělo velký úspěch i
předtančení páru Marcela Dostálová, Tomáš Gal.
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Z plesu mladých hasičů
Konal se v sále Obecního domu 4.2.2011. Prakticky všichni v sále byli opravdu mladí
a dobře se bavili, hudba hrála ty jejich oblíbené, jen tancovat se jim jaksi moc
nechtělo.
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Z plesu Klubu důchodců Ludgeřovice
Konal se v sále Obecního domu 10.2.2011. Nechyběla bohatá tombola, do níž si
většinu cen přinesli sami účastníci plesu. Cen bylo nakonec více než lidí v sále.
Připraveno bylo i dobré jídlo a pití. Celý večer se pilně tančilo. Velký úspěch mělo
vystoupení „ruských děvoček“ v provedení známé pánské skupiny „Bolatičtí bobři“.
Své vystoupení zakončili tím, že svá červená líčka otiskli na tváře ludgeřovických
„děvoček“. Bylo veselo.
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Z reprezentačního plesu Top produkce – Přemek Paskuda
Konal se v prostorách Obecního domu 11.2.2012. Byl to vydařený bál se vším, co
k němu patří – plný sál, dobrá hudba, bohaté občerstvení, tombola, zajímavý
program a pro ty, kteří to potřebovali připravený odvoz domů.
Klasické předtančení předvedli manželé Koneční z Markvartovic. Amerického
showmana Michaela Jacksona jeho obdivovatelům připomnělo vystoupení „Michaela
Jacksona z Ostravy“, který bývalou slavnou hvězdu showbyznysu líčením,
oblečením, účesem, grimasami a pohybem na scéně napodoboval.

Z plesu hasičů
Ludgeřovičtí hasiči už tradičně pořádají každým rokem dva plesy. Ten první
organizují ti mladší, ten druhý ti zasloužilejší. Letos se ten druhý konal v prostorách
Obecního domu 18.2.2012. Bylo vyprodáno, nálada výborná, prostě pěkný bál.
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Z karnevalu pro děti
Konal se v sále Obecního domu 19. února 2012, pořadatelem bylo SRPDŠ
ludgeřovické školy. Sál byl zcela zaplněn dětmi v nejrůznějších karnevalových
kostýmech, jejich rodiči a prarodiči. Všichni si jaksepatří užívali veselých soutěží,
tancování, tomboly, bohatého bufetu.
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Z květinového plesu
Konal se v prostorách Obecního domu 2.3.2012. Pořadatelem byl velkoobchodník
s květinami, ludgeřovický občan, pan Jiří Hynek. Ples skutečně dostál svému názvu,
všude, kam oči v prostorách OD zabloudily, uviděly hezkou a vkusnou květinovou
výzdobu. Pochopitelně i tombola byla plná květin. O ples byl velký zájem, bylo zcela
vyprodáno. Fantastické předtančení, výborná muzika, bohaté občerstvení, příjemná
atmosféra, prostě krásný ples.
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Z plesu fotbalistů TJ Ludgeřovice
Konal se v prostorách Obecního domu 10.3.2012. Byl to pěkný veselý ples, na něm
funkcionáři TJ vyhlásili výsledky ankety:
-

o fotbalistu roku, stal se jím 36letý Zbyněk Nagel, ten hraje za A mužstvo TJ
už sedmým rokem; je hráčem s velkým a poctivým fotbalovým srdcem,

-

o talent roku, tím se stal pan Karel Klos

-

o „Béďu Trávníčka“, tj. člena TJ s největšími zásluhami o ludgeřovický fotbal;
stal se jím pan Jiří Vjačka, ten je členem TJ už od žáků, byl skvělým
fotbalistou, trenérem, obětavým funkcionářem, je předsedou fotbalového
oddílu, má na starosti chod a údržbu areálu hřiště TJ včetně trávníku, proto
titul „Béďa Trávníček“.
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Z plesu SRPDŠ
Konal se v prostorách Obecního domu17.3.2012. Mezi účastníky plesu byli zejména
učitelé a rodiče žáků naší školy. V doprovodném programu plesu s velkým úspěchem
vystoupili právě žáci ludgeřovické školy, děvčata s aerobikem, kombinovaná skupina
chlapců a děvčat s veselou scénkou na téma fotbalového utkání TJ Ludgeřovice –
Sparta Praha.
Hudba byla dobrá, sál plný krásných žen, pilně se tancovalo, nechyběla bohatá
tombola, prostě ples jak má být.

Z 9. zasedání Zastupitelstva obce
Konalo se v sále Obecního domu 7.3.2012. Přítomno bylo 14 zastupitelů, jednání
sledovalo 11 občanů. Na programu byla především drobná rozpočtová opatření.
Zastupitele i přítomné občany zaujaly zejména informace starosty obce:
-

-

o stavu přípravy výstavby splaškové kanalizace, zde se po řadě až
neuvěřitelných administračních komplikací naposled při stanovení kriterií
veřejné soutěže na dodavatele stavby konečně schyluje k ukončení prvního
kola výběrového řízení, stavět se pravděpodobně začne letos v létě a to hned
na více místech v obci, tak, aby celá kanalizace byla hotova za 2 roky,

o připravované zástavbě pozemků mezi Vrabloveckou ulicí a kaskádou
rybníků rodinnými domky, z celkového počtu více než 70 stavebních míst
Obec připraví do konce letošního roku k prodeji zájemcům o výstavbu domků
36,
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-

o úklidu ulic po letošní zimě, zde starosta požádal občany o pomoc při úklidu
ulic v místě jejich bydliště, kapacita údržbové čety obce totiž nestačí na úklid
celé obce v žádoucích termínech.

Z divadla v Obecním domě 14.4.2012
Před asi 80 spokojenými diváky předvedla své umění ostravská divadelněimprovizační skupina OSTR.UŽ.I.NY. Pořadatelem byl Český červený kříž Vrablovec.
Veselé přestavení probíhalo jakoby sportovní utkání dvou družstev v improvizaci,
rozhodčí jim to pískal a diváci hlasováním rozhodovali o dalším průběhu. Byla to
příjemná zábava.
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Ludgeřovická místní organizace Českého svazu zahrádkářů oslavuje 50 let své
činnosti.
Dvě desítky občanů ji založilo na jaře roku 1962 a od té doby je bez přerušení
aktivní, v současné době má 70 členů. Z těch, kteří se jimi stali už v roce 1962 jich
dodnes žije devět. Jsou to v pořadí podle data vstupu Bernard Dinter, Alois Poruba,
Jindřich Bařina, Antonín Kubošek, Gerhard Ostárek, Alfons Návrat, Bruno Drobík,
Zdeněk Sonntag, Marie Kettnerová.
Dne 25.3.2012 zahrádkáři toto významné výročí oslavili na setkání v sále Obecního
domu, z výše uvedených členů už od roku 1962 byli přítomni pánové Kubošek,
Bařina, Ostárek, Návrat a Drobík.
Mezi hosty byli místostarosta obce Mgr. Pavel Lokaj a delegace zahrádkářů
z Petřkovic, Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice a Klubu důchodců
Ludgeřovice. Předseda slavících zahrádkářů pan Bruno Drobík ve svém projevu
vzpomněl na celou řadu významných aktivit spolku, mezi nimi v prvních letech
propagace moderního pěstování ovoce (nové odrůdy, výkonné podnože, ochrana
proti škůdcům), dále pořádání řady přednášek, výstav, tématických zájezdů,
vybudování areálu moštárny, která slouží pěstitelům nejen z Ludgeřovic, spolupráce
se sesterskou místní organizací Petřkovice. Vyslovil také odhodlání v činnosti spolku
i v příštích letech ve stejném rozsahu pokračovat.
S gratulacemi k významnému výročí vystoupili místostarosta obce Mgr. Pavel Lokaj a
předseda petřkovických zahrádkářů pan Jan Kubošek.
Následovalo předání svazových čestných uznání několika členům za mnohaletou
obětavou činnost a slavnostní přípitek bílým vínem z Moravy.

Při dobrém víně, jídle a muzice pana Štuska se pak besedovalo a i tancovalo až do
pozdního večera.

21

22

Klub důchodců Ludgeřovice oslavil 15 let svého trvání

V pátek 20.4.2012 se členové klubu sešli k oslavě v Obecním domě. V současnosti
má klub 170 členů a protože přišla i řada hostů, byl sál zaplněn do posledního
místečka. Přispěla k tomu i skutečnost, že k oslavě hrála a zpívala známá skupina
„Eva a Vašek“.
Předsedkyně KD Ludgeřovice paní Edeltruda Tomečková všechny přítomné přivítala
a členka výboru klubu paní Marie Lokajová stručně připomněla historii klubu.
K významnému výročí pak gratulovali starosta obce Mgr. Daniel Havlík a předseda
Klubu důchodců Vrablovec pan Herbert Tkaczik. Za všechny členy pak za obětavou
práci poděkovala výboru klubu paní Lída Škovránková.
Skupina „Eva a Vašek“ pak měla příjemné tříhodinové vystoupení plné hezkých
písniček k poslechu i tanci. Všichni v sále se dobře bavili. Na památku se nechal
s Evou a Vaškem vyfotit celý výbor klubu Byla to vydařená oslava.

Z oslav svátku matek
Obec Ludgeřovice pozvala všechny občany k oslavě svátku matek 12. května 2012
do sálu Obecního domu. Přítomným maminkám blahopřála vedoucí úseku správních
činností Obecního úřadu Ludgeřovice paní Vlasta Bortlíková.
Půvabným vystoupením všechny potěšily děti z Mateřské školy Ludgeřovice,
Hlučínská ul. vedené paní učitelkou Hanou Žídkovou.
O hlavní program se postarali herci ostravských divadel. Hodinu a půl s velkým
úspěchem bavili publikum pásmem scének a písniček ze známých operet a
vzpomínáním na populárního ostravského herce, zpěváka a komika Josefa Kobra.
Byla to hezká oslava svátku matek.
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Klub důchodců Ludgeřovice slavil svátek matek v sále Obecního domu 19.5.2012.
Maminkám, babičkám a prababičkám přišly blahopřát a pěkným vystoupením potěšit
děti z místní církevní mateřské školky.
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Z koncertu Věry Martinové a Jarnie Marschalla v Obecním domě
Konal se 18.5.2012, pořadatelem byl Obecní úřad Ludgeřovice. Věru Martinovou,
přední českou zpěvačku především v oboru country a Jarnie Marschalla, perfektního
britského zpěváka, písničkaře a kytaristu na podiu doprovázeli Lenka Slavíková –
vokály, Radek Hlávka - baskytara, kytara, vokály, Martin Petrásek – cajon (na
obrázku zleva Petrásek, Hlávka, Marschall).
V téměř dvouhodinovém koncertu zazněla řada už řadu let známých hitů i písniček
nových z repertoáru Věry Martinové a také nádherně zazpívané a zahrané songy
Jarnie Marschalla, který s Věrou Martinovou spolupracuje už 5 let.

Posluchači (sál jimi byl téměř zaplněn) byli velmi spokojeni, nakonec si dlouho
trvajícím potleskem vynutili přídavky. Prostě byl to moc hezký hudební zážitek.
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Z oslavy dětského dne v Obecním domě

Pořádala Církevní mateřská škola spolu s Římskokatolickou farností Ludgeřovice
3.6.2012. Děti i jejich rodiče a prarodiče krásně rozparádil oblíbený klaun Hopsalín.
Všichni v sále s vervou soutěžili, tancovali, zpívali, prostě bylo veselo.
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Z 10. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice
Konalo se v sále Obecního domu 6.6.2012. Přítomno bylo 15 zastupitelů. Kromě
zaměstnanců obecního úřadu zasedání sledovali dva občané obce. Schůze začala
předáním pamětních plaket Obce Ludgeřovice za rok 2011 občanům, kteří se
významným způsobem přispěli k dobrému jménu obce v oblasti sportu a kultury. Byli
to:
-

Ondřej Tchurz (12 let), jeden z nejúspěšnějších ve své věkové kategorii ve
vzpěračském sportu,

Irena Tchurzová mistryně republiky a držitelka řady českých rekordů ve své
věkové kategorii ve vzpírání,

Petr Čichoň spisovatel a ludgeřovický rodák za nevšední knihu Slezský
román o našem kraji,

Petr Coufal (16 let), úspěšnému krasobruslaři, vítězi Evropské olympiády
mládeže do 18 let v Liberci (na zasedání nebyl přítomen).

Zastupitelé pak projednali řadu bodů týkajících se financování obce a převodu
nemovitostí.

Starosta obce informoval o stavu příprav stavby splaškové kanalizace: Proběhlo
druhé kolo výběrového řízení na dodavatele stavby, dvě společnosti podaly proti
výsledku námitky. Po jejich vyřešení se začne kopat, bude to pravděpodobně
koncem letošních letních prázdnin.
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Z tradičního setkání jubilantů
Letos se setkání občanů obce, kteří letos dovrší 80 a více let, s vedením obce konalo
v sále Obecního domu 8.6.2012. Pozvání přijalo 80 seniorů a seniorek, mezi nimi i
nejstarší občan pan Bernard Dinter (94 let) a nejstarší občanka paní Anastázie
Krokrová (101 let). Při příchodu na setkání se všichni podepsali do pamětní knihy
obce.
Za vedení Obce Ludgeřovice byli přítomni místostarosta obce Mgr. Petr Lokaj a
zastupitelka MUDr. Taťána Kačmářová. Po projevu pana místostarosty následoval
slavnostní přípitek všech přítomných v sále k němuž společně vyzvali členové vedení
obce a oba zmíněni nejstarší senioři. Následovaly osobní gratulace a předání malých
dárků všem seniorům, kulturní program, dobrá večeře a dlouhá upřímná neformální
beseda plná vzpomínání.
Starosta obce Mgr. Daniel Havlík, který se pro neodkladné pracovní povinnosti na
krajském úřadě nemohl zúčastnit celého setkání, přišel gratulovat při neformální
besedě
O hezký kulturní program se postarali dechovka pana Ondruše, děti prvních tří tříd
základní školy vedené paní učitelkou Mgr. Rajnochovou, Kysučtí heligonkáři a mladý
taneční pár Daniel Braš, Frances Převorová (oba 11 let) z Českého Těšína.
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Z 12. zasedání zastupitelstva obce
Konalo se v sále Obecního domu 19.9.2012. Přítomno bylo 13 zastupitelů, jejich
jednání sledovalo asi 30 občanů obce.
Po zahájení předali starosta s místostarostou ocenění (pamětní list a finanční
odměnu) čtyřem zasloužilým dárcům krve, občanům Ludgeřovic. Byli to (zleva):
Pavel Mikulka
Radek Artim
Stanislav Kliš
Martin Popek
Marek Hromádka

– 40 odběrů
- 80 odběrů
- 80 odběrů
- 80 odběrů
- 80 odběrů

Nejdůležitějším bodem programu zasedání byla zpráva starosty Mgr. Daniela Havlíka
o stavu příprav stavby splaškové kanalizace. Starosta sdělil, že 1. srpna 2012 byla
podepsána smlouva s dodavatelem stavby kanalizace s termínem dokončení
31.12.2013. Od té doby je intenzivně připravováno zahájení stavby, to se
předpokládá k 1.10.2012. Dne 9.10.2012 bude v sále Obecního domu veřejná
schůze s dodavatelem, na níž budou občané seznámeni s etapami a
harmonogramem stavby, s opatřeními pro zachování dopravní obslužnosti v obci
během stavby atd.
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Veřejná schůze o stavbě kanalizace
Ve středu 9.10.2012 se v sále Obecního domu konala veřejná schůze pro občany
obce, na které starosta a zástupci firem, které budou kanalizaci stavět, poskytli řadu
důležitých informací o všem co se stavbou souvisí. Schůze byla perfektně
připravená, poskytované informace byly dobře vybrány a srozumitelně sdělovány,
všechny dotazy (bylo jich hodně) občanů byly ke spokojenosti zodpovězeny. A tak i
když bylo posluchačů na ludgeřovické poměry opravdu velký počet a stavba
splaškové kanalizace určitě bude dost dlouho značně komplikovat život v obci,
proběhla schůze v naprostém klidu, bez bouřlivých výměn názorů.
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Z tradičních vánočních trhů v Obecním domě
Pořádala Obec Ludgeřovice v sobotu 1.12.2012. Byl o ně opravdu velký zájem, po
celý den byl sál plný návštěvníků. Nabízen byl široký sortiment typického vánočního
zboží, to se většinou velmi dobře prodávalo. Trhy po celý den krásně zpestřovala
vystoupení žáků mateřské školy z Hlučínské ulice a třech skupin žáků základní školy,
všichni měli u publika velký úspěch.
Byly to vydařené vánoční trhy.
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Z mikulášského večírku Klubu důchodců Ludgeřovice

Konal se v sále Obecního domu 8.12.2012. Pro každého člena klubu byla připravena
mikulášská nadílka. Členů klubu je hodně přes 100, takže Mikuláš a jeho doprovod
měli s rozdáváním dost práce.

Z 13. zasedání zastupitelstva obce
Konalo se v sále Obecního domu 19. prosince 2012. Přítomno bylo 14 zastupitelů,
jednání sledovali 3 občané. Byla to nejdelší schůze zastupitelstva v současném
volebním období. Více než hodinu trvala diskuse kolem stanovení částky, kterou
budou v příštím roce občané platit za odvoz komunálního odpadu. Zastupitelé
nakonec výši částky nezměnili, v roce 2013 to bude jako dosud 500Kč za občana a
rok přesto, že obec bude muset za každého doplatit téměř 300 Kč ze svého
rozpočtu. Dlouhou diskusi také vyvolalo jednání o připomínkách k návrhu nového
územního plánu obce. V rychlém sledu pak zastupitelé projednali řadu ostatních
bodů programu, např. schválili rozpočet obce na rok 2013 a rozhodli, že funkce
starosty obce nebude nadále funkcí uvolněnou z důvodu, že Mgr. Daniel Havlík byl
zvolen do uvolněné funkce náměstka hejtmana MS kraje.
Na konci zasedání starosta všem poděkoval za spolupráci, rozdal symbolické dárky,
popřál k vánocům a k novému roku. Všichni si pak připili skleničkou vína.
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A. Vjačka
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