Z Obecního domu
Příloha č. 2 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010

Začala plesová sezona
Prvním letošním plesem v ludgeřovickém Obecním domě byl ples obecní. Konal se
9. ledna. Ples zahájili starosta a místostarostka obce, Mgr. Daniel Havlík, Mgr.
Helena Pipreková. Připravena byla velmi bohatá tombola, půvabné vystoupení
mladičkých mažoretek z Hlučína i prvotřídní předtančení. Ples se vydařil.

Jako druhý se v Obecním domě konal dne 16. ledna 2009 ples TJ Ludgeřovice.
Plesající byli většinou hodně mladí, jinak to na plese sportovců ani být nemohlo.
Pojízdný bufet obsluhovali fotbaloví dorostenci. Krásné předtančení na vysoké úrovni
obstaraly dva hodně mladé, ale na tanečních soutěžích už velmi úspěšné taneční
páry (všichni jsou ještě školou povinní) Daniel Krysa + Klára Maroszová (ti mladší) a
Pavel Štika + Simona Havlíková. Předvedli série standardních a latinskoamerických
tanců. Zejména pár Štika – Havlíková předváděl skoro kaskadérské taneční kreace.
Předtančení se velmi líbilo. Po svém vystoupení „předtanečníci“ v rozhovoru
s předsedou TJ Ludgeřovice panem Helmutem Šafarčíkem slíbili, že na plese
v Ludgeřovicích své umění určitě nepředváděli naposled. Byl to hezký ples. Dobrou
náladu všech plesajících nezkazil ani dvouhodinový výpadek el. proudu (od 23 hod.
do 1 hodiny po půlnoci). Poslední hosté opouštěli sál až ráno kolem páté.
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Ze IV. farního plesu 22. ledna 2010
Hostem plesu byl biskup Ostravsko – opavské diecéze Msgr. F. V. Lobkowicz.
Výtěžek z plesu byl věnován Domu pokojného stáří sv. Mikuláše, ředitel Charity
Hlučín Mgr. Lukáš Volný zde navíc pro tento Dům převzal dárkový poukaz na
televizor od firmy Elektro Paskuda. Sál byl plný, nechybělo krásné předtančení,
vystoupila hudební skupina ludgeřovických „mládežníků“, tombola byla bohatá,
prostě byl to ples jak se patří.
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Z mysliveckého bálu 23. ledna 2010
Byl to krásný stylový bál pořádaný mysliveckým sdružením Ostříž, s velikou tombolou
plnou zvěřiny od bažantů po divočáky a srnčí, s myslivci v uniformách. Zlatým
hřebem plesu byla slavnostní procedura přijímání pana Martina Lokaje jako nového
člena do cechu myslivců. Tato slavnost začala fanfárami na lesní rohy. Předseda
mysliveckého sdružení pak předepsanými formulemi a poklepáním dýkou pasoval
přijímaného adepta klečícího na kančí kůži před stolem se symboly cechu na
myslivce. Předal mu jakési myslivecké desatero vyryté do stylově opracovaného
prkna a pochopitelně také mysliveckou flintu. Následoval nezbytný přípitek a
gratulace kolegů. Byla to skutečně hezká slavnost.

Z dětského maškarního plesu pořádaného Mateřskou školou na ul. Hlučínská
31. ledna 2010
O akci byl mimořádný zájem, sál byl k prasknutí naplněn dětmi a jejich rodiči. Všichni
se výborně bavili, děti v krásných pohádkových kostýmech byly opravdu ve svém
živlu a nejen ony. Klaun Hopsalín z pódia rozpohyboval, rozdováděl a rozveselil
neuvěřitelným způsobem nejen děti, ale i jejich rodiče. Každý zúčastněný přitom
určitě spálil více kalorií než ve fit centru.
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Z plesu firmy HP TREND
Konal se v Obecním domě 6. února 2010. Ples HP TREND je už tradiční, letos se
konal popáté. Plesající zcela zaplnili nejen sál, ale i vinárnu a „peklo“ v suterénu.
Kromě tradičního předtančení velmi úspěšně pobavili všechny přítomné také dva
číšníci – žongléři s láhvemi a šejkry.
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Z večírku Klubu důchodců Ludgeřovice v Obecním domě 13. února 2010
Ludgeřovičtí důchodci chodí do svého klubu velmi rádi. Ve zvláštní oblibě zejména
mají už tradiční taneční večírky s programem, s velkou tombolou do které každý
účastník večírku přinese alespoň jednu z cen, s dobrou večeří a svépomocným
stánkem s občerstvením. Tentokrát hrála hudba pana Šustka, v tombole se sešlo
více cen než bylo lidí v sále, na programu bylo krásné předtančení tanečního páru
třídy „C“ standardních a latinsko-amerických tanců Zdeněk Selzer a Natalie
Obrusníková, večeře z místní restaurace byla chutná, občerstvení bylo dost, nálada
v sále správná plesová, všichni tancovali, prostě parádní večírek od začátku v 17
hodin až téměř do půlnoci. Většina odcházela domů aspoň s jednou výhrou
z tomboly, těm nejšťastnějším musely s odvozem výher pomoci posily přivolané
z domova.

Z hasičského plesu 20. února 2010
Pro ludgeřovické hasičské plesy je typické, že plesající jsou co do věku rovnoměrně
rozloženi od úplně čerstvých teenagerů až po hodně zasloužilé hasiče. Hasičské
dorostenky se postaraly o program, předvedly něco mezi tancem a hasičským
cvičením a měly úspěch. Zábava na plese rozhodně nevázla.
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Dětský ples SRPŠ základní školy 21. února 2010
Krásné povyražení pro děti i jejich rodiče s řadou zajímavých soutěží a spoustou
tancování a skotačení. Jen děti se umí tak spontánně a upřímně bavit.
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Ples oddílu kopané TJ Ludgeřovice 27. února 2009
Drtivou převahu na plese měli hodně mladí a zdá se, že je tancování moc nebaví.
Ještě dvě hodiny po zahájení hudba hrála téměř úplně prázdnému parketu. Přitom
zábava vůbec nevázla, publikum se bavilo u stolů nebo se občerstvovalo v „pekle“.

Ples mladých hasičů 6. března 2010
Pěkný, veselý a pohodový bál, jen do tance se mladým nechtělo.

Květinový ples 12. března 2010
Na tomto posledním plese byla určitě k vidění kromě jiného i nádherná květinová
výzdoba, podobně jako to bylo v minulých létech na plesech stejného jména.
Obrázky bohužel nemám, ples se konal o den dříve než bylo původně oznámeno a já
jsem tuto informaci neměl.
Hlučínská spisovatelka paní Jana Schlossarková na besedě v Obecním domě
Paní spisovatelku, píšící většinou v hlučínském nářečí, si na besedu nad jejími
knížkami konanou 17.3.2010 pozval Klub důchodců Ludgeřovice. Knih už napsala
12, všechny jsou plné úsměvného povídání a veršů o Hlučínsku a hlučiňácích. Je
z nich znát, že paní spisovatelka má svůj kraj a jeho obyvatele ráda, že jim rozumí.
Tak jako už několikrát v minulých letech, měla paní spisovatelka v KD Ludgeřovice
se svým povídáním a čtením u posluchačů velký úspěch.
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O čem diskutovali ludgeřovičtí zahrádkáři na své výroční členské schůzi
Schůze místní organizace Českého zahrádkářského svazu se konala v Obecním
domě 28.3.2010. Z celkového počtu 70 členů se jich schůze zúčastnilo 50. Hosty byli
starosta obce Mgr. Daniel Havlík, tříčlenná delegace zahrádkářů z Petřkovic a Ing.
Schenk ze zahradnické školy v Ostravě s odbornou přednáškou.
Program schůze byl tradiční tj. zprávy o činnosti a hospodaření, plány na letošní rok,
vystoupení hostů. Pro občany obce je podstatné to, že ludgeřovičtí zahrádkáři, stejně
jako dosud budou v podzimní sezoně provozovat moštárnu, svůj areál zapůjčovat
místním společenským organizacím na pořádání letních slavností, pořádat jarní
burzu výpěstků a zájezd za květinami do Polska, aktivně se podílet na Obcí
pořádaných Ludgeřovických dnech. Podporu jim k tomu slíbil ve svém vystoupení
pan starosta.
Ing. Schenk pak měl přednášku o pěstování zeleniny, zejména rajčat a papriky. Z úst
přednášejícího a z následné diskuse zazněly i tyto myšlenky, fakta a nápady:
-

Je problém se vyznat ve stále se měnícím sortimentu chemických a
biologických prostředků na ochranu rostlin proti plísním, hmyzu, slimákům
apod. Stoprocentně spolehlivé prostředky neexistují.

-

Plísňových onemocnění na bramborách, rajčatech a okurkách a také na ovoci
přibývá. Snad je to i tím, že se podstatně méně topí uhlím a uhelnými kaly,
čímž ubylo síry ve vzduchu i v půdě, která plísně ničí.

-

V posledních letech se na zahrádkách kvůli chorobám a škůdcům nedaří
spolehlivě vypěstovat některé tradiční druhy zeleniny, jako např. mrkev,
petržel nebo cibuli.

-

Na rozdíl od okolních zemí, kde rychle roste obliba naťové zeleniny na úkor
kořenové (např. petržel, celer, cibulka), u nás je tomu stále obráceně.

-

V důsledku obecného oteplování se v posledních letech lépe daří pěstovat
rajčata a papriky venku než ve sklenících. Zejména papriky v přehřátých
sklenících (30oC a více) shazují květy.

-

Květiny a okrasné keře kupované ve velkých zahradnictvích (zejména
v Polsku) bývají enormně přehnojené umělými hnojivy. V důsledku pak jsou
problémy s jejich přechováním přes zimní období, kdy často hynou.

-

Začínají být nemalé problémy typu „kam s ním“. Týká se to tújí a ostatních
koniferů, které jsme před časem ve velkém počtu začali na zahrádkách
vysazovat. Při jejich ořezávání a likvidaci přerostlých vzniká stále větší
množství zeleného odpadu, který nelze kompostovat ani bez velkého kouře a
zápachu pálit. Nezbývá, než odvážet na skládku.

-

Při pěstování rajčat ve skleníku u opěrných tyček tato rychle dorostou ke
stropu, ten zcela zastíní, čímž pro rostliny ubývá světla a také nemohou
vzniknout další plnohodnotná patra s plody. Tomu je možné předejít tak, že
jako opora se místo tyčky použije motouz zavěšený nad rostlinou od stropu.
Rostlina se při růstu omotává kolem motouzu. Když doroste až ke stropu,
popustí se motouz i s rostlinou o několik dm níže (nejspodnější patro je v té
době již zpravidla obrané od plodů). Tento postup lze několikrát opakovat.
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Z valné hromady TJ Ludgeřovice
Konala se 9. dubna 2010 v sále Obecního domu. TJ Ludgeřovice se svými 380 členy
je bezkonkurenčně největším občanským sdružením v Ludgeřovicích. Na valné
hromadě 33 členové TJ hodnotili činnost jednoty v minulém roce a projednávali plány
pro letošní rok. TJ má 4 oddíly. Největším je fotbalový oddíl se 303 členy, má
fotbalová družstva ve všech věkových kategoriích od benjamínků až po A mužstvo
Ludgeřovic, které hraje IA. třídu. Všechna družstva jsou po podzimní části soutěží
v polovině tabulek. Oddíl sportu pro všechny má 56 členek, zejména se věnuje
kondičnímu cvičení, organizuje sportovní akce pro děti, akce pálení čarodějnic apod.
Šachový oddíl má 13 členů, z toho 7 aktivních šachistů. Už dva roky po sobě si
svými dobrými výsledky vybojovali v rámci okresu Opava postup do vyšší soutěže,
vždy však museli na postup rezignovat, protože nemají potřebný počet (8) hrajících
šachistů. Nejmladším, nejmenším, avšak nejúspěšnějším oddílem jsou vzpěrači. Mají
jen 8 členů, dosahují však velmi dobrých výsledků i na republikové úrovni.
Na fotografiích jednání valné hromady, družstvo šachistů (zprava stojící: Petr Pudich,
Rudolf Baše, Jaroslav Orsag, Ing. Bunček; sedící: Rudolf Tesař, Zdeněk Guniš,
Evald Bunček) a členka oddílu sport pro všechny Dana Vjačková s předsedou TJ
Helmutem Šafarčíkem a s předsedou fotbalového oddílu Jiřím Vjačkou. Paní Danu
Vjačkovou valná hromada vyhlásila za její soustavnou aktivitu v oddíle osobností TJ
za rok 2009.
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Členové Klubu důchodců Ludgeřovice přivítali jaro
Stalo se tak v sále Obecního domu 24. dubna 2010. O program se s velkým
úspěchem postaraly „Bolatické babky“, které „po našemu“ krásně bavily plný sál.
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Z burzy dětského oblečení a příslušenství v Obecním domě 15.5.2010
Tato už tradiční burza je rok od roku bohatší a úspěšnější. Nabídka byla široká,
kupujících dost.

Oslava svátku matek v Obecním domě 22.5.
Slavil Klub důchodců Ludgeřovice květinami, přípitkem, půvabným vystoupením dětí
z církevní mateřské školky a pochopitelně také zpěvem a tancem.

12

Dětský pirátský rej v Obecním domě 23.5.
Pořádala ludgeřovická farnost spolu s církevní mateřskou školkou. Děti dirigované
klaunem – pirátem se krásně vyřádily, dobře se bavili i jejich přítomní rodiče.
Předvolebně se zde prezentovala politická strana KDU-ČSL.
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Z tradičního setkání seniorů s vedením obce
Konalo se v sále Obecního domu 4.6.2010 odpoledne. Občanů obce Ludgeřovice,
kteří letos dovrší 80 let věku a starších je v současné době kolem dvou set. Pozvání
na setkání jich přijalo 62. Před vchodem je vítala dechovka pana Ondruše. Při
příchodu se podepsali do pamětní knihy obce. Po slavnostních úvodních proslovech
starosty Mgr. Daniela Havlíka a místostarostky Mgr. Heleny Piprekové tito každému
senioru blahopřáli. Na fotografiích blahopřejí třem nejstarším v sále, panu Bernardu
Dintrovi (92 let), paní Františce Prchalové (94 let), a nejstarší občance obce paní
Anastazii Krokrové (99 let). O pěkný kulturní program se postaraly děti z mateřské
školky Šilheřovice, skupina „Bolatické babky“, a hlučínská spisovatelka paní
Schlossarková. Po společném přípitku přišlo na řadu dobré jídlo, pití a družná
zábava až do večera.
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Ze soutěže mažoretek v Obecním domě 12.června 2010
Soutěž pod názvem „O prajskou hůlku“ se konala už počtvrté. Soutěží v ní skupiny
mažoretek z Hlučínska a letos se konala v Ludgeřovicích. Organizace akce se ujala
ludgeřovická občanka slečna Pavla Vítková (na fotografii mažoretkami skupiny
Padis, kterou vede). Vydatně jí s organizací pomáhala celá její rodina. Sešlo se zde
na 200 mažoretek všech věkových skupin. Celý den se soutěžilo v jednotlivcích,
dvojicích i skupinách. Vše bedlivě sledovala hodnotící porota, mažoretky i jejich
rodiče a známí. Vydatně se fandilo. V sále byla ta správná sportovní atmosféra a
hlavně, stále se bylo na co dívat. Byla to krásná vydařená akce.
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Z 24. zasedání obecního zastupitelstva
Bylo to poslední řádné zasedání v současném volebním období. Sešlo se k němu 15
z 21 zvolených zastupitelů. Před jeho zahájením zastupitelé ocenili čtyřicetinásobnou
dárkyni krve paní Danielu Vjačkovou. Zasedání se především věnovalo rekapitulaci
výsledků činnosti zastupitelstva v končícím volebním období. Na konci zasedání
starosta obce Mgr. Daniel Havlík poděkoval zastupitelům za jejich činnost ve
prospěch obce a popřál jim vše nejlepší do dalších let. Pan starosta pak se
zástupkyní starosty Mgr. Helenou Piprekovou zastupitelům předali malé dárky na
památku.

Z druhého koštu vín v Obecním domě
Konal se 8.10.2010, pořádala firma ViP PŠEJA ZLÍN, která provozuje své
specializované prodejny kvalitních vín ve 13 městech na Moravě a ve Slezsku.
Účastníci si ke koštu vybírali z více než sta druhů prvotřídních vín. Hrála jim k tomu
cimbálová muzika. Byla tam pohoda.
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Z tradiční burzy dětského oblečení a příslušenství
Konala se v sobotu 13.11.2010. Nabídka věcí byla veliká a pestrá, určitě největší
z celé několikaleté tradice těchto burz.

Z letošních Dnů obce Ludgeřovice
Konaly se v Obecním domě ve dnech 25. až 27.11.2010.
První den byl zejména věnován prezentacím zájmových sdružení.
Hned při vstupu do sálu OD vítaly návštěvníky ve stánku s občerstvením pracovnice
obecního úřadu kávou, čajem, buchtami, chlebem se sádlem – vše zdarma.
Ve stánku Klubu důchodců Vrablovec si bylo možné prohlédnout výsledky
rukodělných prací členů, koupit hlučínské koláče, zákusky a posedět u připravených
stolů.
Ve stánku zahrádkářů byla obvyklá výstavka ovoce a zeleniny ze zahrádek – letos
chudší v důsledku mizerného počasí na jaře i v létě. Bylo zde zato možné si
vychutnat skleničku dobrého vína.
Stánek bratrů Kovářových plný krásných modelů letadel byl po celý den obležen
dětmi i dospělými.
Ve stánku Obecního úřadu Ludgeřovice byly vystaveny obecní kroniky, řada velkých
fotografických pohledů na obec na papíru i na promítacím plátně.
Ve stánku chovatelů zpívali kanáři, vrkali holubi a leskly se poháry získané na
chovatelských soutěžích.
Myslivci ze sdružení Ostříž vystavovali trofeje, fota ze své mnohaleté historie.
Návštěvníkům nabízeli výborný myslivecký guláš.
Široce se prezentovali sportovci. Ludgeřovičtí vzpěrači se pochlubili získanými
diplomy a medailemi a hlavně po celý den poutali pozornost návštěvníků ukázkami
vzpírání. Stánek TJ Ludgeřovice byl doslova nabitý doklady o bohaté více než
šedesátileté historii. Byla zde spousta fotografií, pohárů, dresů atd.
Velmi zajímavý byl už tradičně stánek ludgeřovických hasičů dokumentující jejich
mimořádně záslužnou činnost. Na promítacím plátně běžela videa z jejich zákroků u
požárů, povodní, dopravních nehod.
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Po celý den zpestřovaly dění v sále svými vystoupeními mažoretky z ludgeřovické
skupiny PADIS.
Odpoledne návštěvníky potěšily svými půvabnými vystoupeními děti z mateřských
školek Hlučínská a Církevní. Zpívaly, recitovaly, tancovaly a také převedly malou
módní přehlídku.
Velmi zajímavé byly také ukázky cvičení karate, které předvedli členové místního
velmi agilního a úspěšného klubu.
Druhý den odpoledne se konala zabíjačka
Přesněji řečeno prodávaly se výrobky ze zabitých prasat jako jitrnice, jelita, tlačenky,
salámy. O prodej byl velký zájem, před stánkem čekala na obsloužení dlouhá fronta
kupujících, jakou pamatujeme už jen z minulého století. Hrála k tomu hudba pana
Blokeše.
Třetí den se konal koncert Rock’n’Roll Band Marcela Woodmana
Plný sál spokojených posluchačů si užíval zvuk a atmosféru rock’n’rollu.
Letošní ludgeřovické dny byly určitě zajímavé, pestré, dobře připravené i provedené.
Spokojených návštěvníků bylo dost. Byli to zejména učitelé a žáci základní školy,
občané Vrablovce, rodiče a příbuzní vystupujících dětí z mateřských školek. Škoda
jen, že nepřišlo více dospělých ze samotných Ludgeřovic.
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Z tradičních vánočních trhů Konaly se 11. prosince 2010, organizátorem byl
Obecní úřad. Sál Obecního domu byl plný stánků s typickým vánočním zbožím,
navzdory nevlídnému počasí venku s pravou sněhovou chumelenicí, také po celý
den plný spokojených návštěvníků, které u vchodu vítali dva mládenci hlučínskými
koláči. Návštěvníci si prohlíželi nabízené zboží, kupovali, občerstvovali se punčem,
grogem, svařákem, medovinou a dalšími „protizimními“ nápoji, které nabízela místní
restaurace. Výborně se bavili také při hezkém vystoupení skupiny žaček základní
školy, které zazpívaly řadu půvabných českých a anglických vánočních písniček.
Byly to vydařené vánoční trhy, bylo znát, že už mají v naší obci tradici, že občané je
rádi navštěvují.
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Z druhého zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice
Konalo se v sále Obecního domu 15.12.2010. Přítomno bylo 17 zastupitelů. Kromě
zaměstnanců obecního úřadu bylo v sále ještě osm občanů obce.
Na začátku zasedání zastupitelstvo ocenilo šest obětavých dárců krve z Ludgeřovic.
Byli to Radek Kaňa, Marek Latka a Lukáš Štefek, každý z nich už krev daroval
80krát. Dále byli oceněni Marie Chlupová, Michal Naster a Josef Seidler, každý
z nich má za sebou 40 odběrů. Při zasedání si ocenění z rukou starosty obce
převzali Marie Chlupová, Michal Naster a Marek Latka.
Nejdůležitějším bodem programu zasedání zastupitelstva bylo schvalování rozpočtu
obce na rok 2011. Po krátké rozpravě byl rozpočet schválen všemi hlasy.
Po skončení zasedání starosta obce Mgr. Daniel Havlík všem popřál hezké vánoce,
vše nejlepší do nového roku a předal malé dárečky. Nakonec si všichni připili
skleničkou vína.
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A. Vjačka
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