Z Obecního domu
Příloha č. 2 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2016
Z tradičního obecního plesu v Obecním domě
Už čtrnáctým rokem začíná plesovou sezonu v naší obci, letos 9. ledna. Bývá o něj
velký zájem, a i když účastníci plně obsadí sál i přilehlou vinárnu, byli by i další
zájemci. Ples zahájili a všechny účastníky přivítali starosta a místostarostka obce.
Tradiční tombola byla díky 58 sponzorům opravdu bohatá, mezi cenami bylo
například i krásné jízdní kolo nebo velkoformátový televizor. K tanci a poslechu už po
několikáté hrála skupina TNT (ta naše tlupa) z Příbora. Pro všechny byla připravena
dobrá večeře, bufet v „pekle“ a „pojízdný“ v sále“. Dění na parketu začalo
vystoupením mažoretek skupiny Salome z Ostravy, Jejich zajímavá a výborně
provedená show byla plná náročných gymnastických až akrobatických prvků, střídání
vystupujících a kostýmů. Měla velký úspěch. Pak už hudba začala hrát k tanci, parket
se rychle zcela zaplnil nedočkavými tanečníky a tanečnicemi. Ve 23 hodin nastoupila
na parket skupina známých „Bolatických bobrů“ v čele se starostou obce Bolatice a
poslancem parlamentu ČR Mgr. Herbertem Paverou. V apartních tričkách a parukách
předvedli cvičení s tělocvičným koněm sestaveným ze dvou koz, slámy a pytloviny.
Byla to veliká legrace, měli velký úspěch.
Byl to parádní bál.
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Ples TJ Ludgeřovice
Konal se v Obecním domě 16.1.2016. TJ a spolek dobrovolných hasičů jsou v naší
obci jediné spolky, které tradičně pořádají každoročně dva plesy, což je finančně i
organizačně náročné. I když to jsou velké a dobře fungující spolky, vždy riskují, že u
jednoho z plesů nebudou v sále obsazeny všechny stoly. V prvním letošním plese TJ
zůstaly prázdné stoly dva.
Ples zahájil předseda TJ pan Helmut Šafarčík, ten všechny přivítal, popřál dobrou
zábavu a poděkoval sponzorům.
Předtančení provedl pár Klára Rumpová, Jakub Čajka. Klára je z Markvartovic a
studuje na gymnáziu. Je jí 17 let a tanci se věnuje od svých sedmi let v klubu
sportovního tance při Kulturním domě v Hlučíně. Jakub je z Bohumína a prvním
rokem studuje na Vysoké škole báňské. Má 19 let a tančí necelé dva roky. Spolu
trénují 4krát týdně pod vedením trenérů Lenky a Jakuba Dávidkových. Ve
standardních tancích dosáhli výkonnostní třídu C. Na plese zatančili waltz, tango,
valčík, slowfox a quickstep. Moc se líbili, měli velký úspěch.
Pro účastníky plesu pořadatelé připravili zajímavou soutěž o ceny. K tanci hrála
osvědčená skupina „StandaBanda“. Byl to pohodový bál, účastníci se dobře bavili.
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Z plesu mladých
Konal se v Obecním domě 22.1.2016. Sál byl do posledního místečka zaplněn
mladými účastníky překypujícími elánem a bálovým veselím. Živou hudbu nahradila
diskotéka. Zábava rozhodně nevázla, i když do tance se mladí dost dlouho moc
nehrnuli. Byl to bál jiného druhu, jaký mladým vyhovuje.
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Z hasičského plesu
Konal se v Obecním domě 23.1.2016. Ludgeřovičtí hasiči pořádají každoročně plesy
dva, na tom prvním mívají převahu starší, vysloužilí hasiči, na tom druhém mladí
členové zásahové jednotky. Hasičských seniorů zúčastňujících se plesových
radovánek však v posledních letech rok od roku výrazně ubývá a tak v sále zbylo
několik stolů neobsazených. Ples zahájil starosta ludgeřovických hasičů pan Josef
Pudich, k tanci a poslechu hezky hrála vrablovecká skupina ARENA, o občerstvení
bylo bohatě postaráno. Tanečníci na parketu měli dost místa, byl to pohodový bál.

11

Z tradičního dětského maškarního reje
Konal se v Obecním domě 24.1.2016. Pořádala Mateřská škola Hlučínská.
Předškolní děti měly hezké maškarní převleky, bylo zde hodně princezen, motýlů,
indiánů, loupežníků, pirátů atd. Děti i jejich rodiče a prarodiče krásně bavil osvědčený
klaun Hopsalín se svými pomocníky. Měl pro ně připravenou řadu veselých soutěží
na pohádkové motivy, kopu drobných dárečků a především veselé hopsání všeho
druhu. Fungoval dobře zásobený svépomocný bufet. Všichni si to ohromně užívali.
Byla radost se na to všeobecné veselí dívat.
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Z farního plesu
Konal se v Obecním domě 30.1.2016. Zájem o tento tradiční ples byl velký, účastníků
přišlo 240. Mezi nimi poslanec parlamentu ČR (KDU-ČSL) Ing. Petr Kudela, starosta
obce Markvartovice Ing. Pavel Myslivec, ředitel charity Hlučín Mgr. Lukáš Volný,
hlučínský farář P. Martin Šmíd, a kněží naší farnosti farář Mgr. Václav Koloničný,
kaplan P. Gregorz Ozieblowski, MIC. Ples spolu zahájili hlavní organizátor Ing. Petr
Baránek, farář Václav Koloničný a poslanec parlamentu Petr Kudela. K tanci a
poslechu hrála osvědčená hudba TNT z Příbora. Díky mnoha sponzorům byla
připravena zajímavá soutěž o ceny. Ples zpestřili svým hezkým vystoupením
ludgeřovické mažoretky PADIS. Nádherné předtančení předvedl taneční pár třídy B
Hedvika a Miroslav Fridrichovi z Dance Studio Ostrava. Před půlnocí všechny
pobavila a rozesmála stará křivá babka s holí svým rozverným povídáním „po
našimu“, byl to přestrojený vrablovecký občan, varhaník pan Aleš Tománek. Tančilo
se velmi pilně, parket byl stále zcela plný. Byl to velký bál.
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Ples firmy HP Trend
Konal se v prostorách Obecního domu 5.2.2016. Tento tradiční ples největší a
velice úspěšné ludgeřovické firmy byl už jedenáctý v řadě. Sál byl vkusně vyzdoben,
od začátku hrály dvě hudby. K tanci hrála skupina Flaϟh 20, k poslechu v „pekle“ pak
dvojice Kamil a Petr, členové cimbálové muziky TOLAR z Ostravy. O ples byl
tradičně velký zájem. Kromě zaměstnanců a některých zákazníků firmy přišla na
příklad i celá řada místních podnikatelů. Ples zahájil generální ředitel HP Trend pan
Arnošt Gregořica. Představil všem své spolupracovníky, kteří ples připravili, mezi
nimi svou dceru paní Pavlu Strachotovou, o které řekl, že až za několik let sám
odejde do důchodu, ona převezme funkci generální ředitelky firmy.
Předtančení předvedla dvojice Vilém Pařík, Jaroslava Sklenářová - Tietzová.
Vystoupili s efektní a působivou taneční show, měli velký úspěch. Na programu byla
i velká soutěž o ceny. Pro každého účastníka byly připravovány dvě večeře. Před
půlnocí byla nachystána hudební show krále popu Michaela Jacksona v podání
Pavla Janáka. Tancovalo se pilně od samého začátku, taneční parket byl stále plný.
Byl to velký bál.
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Dětský maškarní karneval SRPDŠ
Konal se v sále Obecního domu 7.2.2016. Pořádal Spolek rodičů a přátel dětí a školy
při základní škole v Ludgeřovicích. Děti, jejich rodiče a často i prarodiče zcela zaplnili
sál. Přišel i starosta obce s rodinou. Svépomocí byl připraven velký bufet a spousta
cen do soutěží dětí. Ty byly oblečené do nejrůznějších maškarních šatů. Byly zde
princezny, piráti, loupežníci, policajti, kominíci atd., bylo hodně veselo. Děti bavili
klauni Šašek a Vašek se čtyřmi princeznami. A bavili je krásně. Na příklad rozhodili
mezi ně spousty nafukovacích balonků různých barev, ty pak s nimi dováděly,
tancovaly, soutěžily.
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Z večírku Klubu důchodců Ludgeřovice
Konal se 13.2.2016 v Obecním domě. Byl to vlastně ples se vším všudy, název
„večírek“ výbor klubu použil, aby se neostýchali přijít ti členové a členky, kteří už
nemají životního partnera. Hrála vrablovecká hudba ARENA, připravena byla velká
soutěž o ceny, krásné předtančení, bohatý bufet, večeře, u vstupu kytičky pro dámy a
štamprlička pro pány, vše kromě hudby a předtančení svépomocí. Sál byl účastníky
zcela zaplněn, nálada byla výborná, pilně se tancovalo.
Večírek zahájili předseda a jednatelka klubu. Předtančení předvedl už známý pár
Klára Rumpová, Jakub Čajka, před měsícem zde vystupovali na plese TJ
Ludgeřovice. Tančili krásně, moc se líbili. Velmi zajímavá byla soutěž o ceny, v níž
se nakonec stal vítězem pan Gerhard Porvalík, získal asi čtyřicetikilového uloveného
divočáka. Jako druhý skončil pan Karel Latka, získal vysavač.
Důchodci po celou dobu tancovali jako o závod, dámy si dokonce dovolily rozpustilý
kankán. Pro vítěze soutěže o ceny uspořádaly na parketu sólový tanec.
Večírek začínal v 17 hodin a ještě hodinu před půlnocí se tancovalo. Byla to
vydařená akce, organizátorům patří velký dík a uznání.
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Ze studentského plesu
Konal se v prostorách Obecního domu 27.2.2016, pořadateli byli studenti vysokých
škol. O ples byl velký zájem, účastníci zaplnili všechna místa v sále i ve vinárně. Jak
je u mladých obvyklé, scházeli se hodně dlouho, ještě těsně před 21. hodinou byl sál
poloprázdný, ti poslední přišli až po 22. hodině. Na židlích moc nevydrželi, stále
chodili a ve skupinách živě diskutovali v celých prostorách Obecního domu včetně
„pekla“ a bufetu ve vinárně. Hudba hrála už od 19 hodin, ale jak je u mladých
obvyklé, taneční parket byl až asi do 22 hodin prázdný.
Předtančení hezky obstaral pár Eva Plačková, Jiří Barč, také studenti. Zaměřují se
na standardní tance. Eva je z Ludgeřovic, Jiří je z Hlučína. Oba studují na vysokých
školách v Brně, soutěžně tancují za brněnský klub Orel Telnice. Spolu tancují už 7 let
a mají vytančenou nejvyšší národní třídu A.
Připravena byla i soutěž o ceny a další vystoupení s tancem. Byl to hezký, živý a
veselý studentský bál.
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Ples fotbalistů
Konal se v prostorách Obecního domu 5.3.2016. Pořádala TJ Ludgeřovice. Je to
tradiční ples, který je pokaždé zcela vyprodán, tak tomu bylo i letos. Hrála hudba
Standa a spol., pilně se tancovalo od samého začátku. Všechny zaujalo a pobavilo
vystoupení Jiřího Kremsera z Hlučína - Darkoviček, fotbalového žongléra a mága,
několikanásobného světového rekordmana. Předvedl zajímavou driblérskou show
s míči různých velikostí od fotbalového po pingpongový, také s předměty ještě
mnohem menšími, jako jsou lentilky nebo antiperle. Dokázal to i se šišatým
ragbyovým míčem.
Každoročně i letos byl na plese podle návrhu kolektivu hráčů, trenérů a funkcionářů
TJ slavnostně vyhlášen fotbalista roku TJ Ludgeřovice. Tentokrát se jím stal pan
Michal Pěntka, obětavý hráč, tahoun a nejlepší střelec A mužstva. K vyhlášení přišel i
s manželkou. Vyhlášení provedli předseda TJ Helmut Šafarčík, předseda fotbalového
oddílu Jiří Vjačka a člen výboru TJ Pavel Šimíček.
Před půlnocí pak tradičně dámy v sále předváděly přítomným fotbalovým hráčům
správnou techniku trefování branky balonem.
Zkušení pořadatelé TJ ples dobře připravili, atmosféra byla výborná, všichni se dobře
bavili.
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Z vesnického bálu ANO
Konal se v prostorách Obecního domu 12.3.2016, pořádala místní skupina hnutí
ANO 2011. Zájem o ples byl velký, účastníci zaplnili sál i vinárnu, pořadatelé všechny
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přivítali a představili připravený zajímavý program. Hrála skupina PROXIMA, své
umění předvedl u nás už známý a osvědčený soutěžní taneční pár Eva Plačková (z
Ludgeřovic), Jiří Barč (z Hlučína) předtančením standardních tanců. Zajímavou
sestavu tanečního aerobiku předvedly sestry Kotalovy, mistryně České republiky
v kategorii junior. V restauraci bylo připraveno bohaté večerní menu. Nechyběly ani
soutěž o ceny, bufet ve vinárně a „peklo“. Prostě bál jak má být.
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Josefovská zábava
Konala se v prostorách Obecního domu 19.3.2016, pořádalo ji SRPDŠ při ZŠ
v Ludgeřovicích. Účastníků, většinou rodičů žáků ZŠ, bylo hodně, sál byl plný. K tanci
i poslechu hrála skupina VIZE, zábavu doprovázel zajímavý program, nechyběla
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soutěž o ceny a svépomocný bufet ve vinárně, v pekle i pojízdný v sále, také večeře
v restauraci. Vystupovaly mažoretky, půvabné předtančení předvedli školáčci Viktorie
Patocsóvá, Zdenek Borek, kteří spolu tancují v taneční skupině JR Cosmetic Dance.
Byla to vydařená veselá zábava, zejména dámy tancovaly jako o život.
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Výroční členská schůze Klubu důchodců Ludgeřovice
Konala se v Obecním domě 13.1.2016, účastnil se i starosta obce Mgr. Daniel
Havlík. KD Ludgeřovice je velký spolek čítající přes 150 členů, z toho dvě třetiny žen.
Je velmi aktivní, pro své členy pořádá každým rokem až 20 akcí, tj. např. v Obecním
domě setkání v klubu, večírek, oslavu svátku matek, mikulášskou nadílku, setkání
jubilantů, přednášky lékařů, vystoupení umělců. Dále pak letní slavnosti, společné
vycházky do okolí, zájezdy. Zejména na všechny akce v Obecním domě se členové
velmi těší, vždy jich přijde více než 100. Všechny akce jsou výborem klubu pečlivě
připravené.
Výroční členská schůze za účasti 118 členů projednala a schválila výsledky činnosti
a hospodaření za minulý rok, rozpočet a plán akcí na rok letošní. Také schválila nové
stanovy klubu tak, aby splňovaly ustanovení nového občanského zákoníku.
Starosta obce ve svém krátkém vystoupení popřál všem vše nejlepší v začínajícím
roce, ocenil činnost klubu a odpověděl na dotazy.
Po zakončení schůze hezky pobavily všechny přítomné tři členky KD Šilheřovice
veselým povídáním v hlučínském nářečí o tom, co si pověděly babky při draní peří.
Nechyběla ani dobrá večeře. Byl to příjemný večer. Členové klubu se již těší na příští
akci, což bude společenský večírek přesně za měsíc.
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Divadlo Víti Marčíka v Obecním domě 16.2.2016
Na programu bylo známé dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa, které
vypráví o složitostech a nepravostech počínání lidského pokolení.
Bylo to neuvěřitelné, hodinu a půl trvající „one man show“, kdy Víťa Marčík zpaměti
přednášel náročný text, obsluhoval systém svých rekvizit, které připomínaly rekvizity
velkého kouzelníka, hrál na kytaru, zpíval. Jeho vystoupení bylo velice živé s
naprosto bezprostředním kontaktem s publikem. Komenského text měl upravený tak,
aby odpovídal současné době. Prostě byl to od něj ohromný výkon a měl u publika
velký úspěch.
Diváků přišlo hodně, odhadem přes 100. Pořádala Farnost Ludgeřovice.
Na internetu Víťa Marčík o svém divadle napsal:
JSME RODINNÉ DIVADLO žijící na statku v Drahotěšicích, s poštou a policejní stanicí v Hluboké nad Vltavou. A i když často
hraji a jsem na jevišti sám, tak bych bez své ženy, dětí a teď i zetě, vnoučat, snachy a babiček, jedna s námi bydlí a občas i
hraje, i bez táty a tchána (oba jsou už mrtví), ale i našich přátel a známých, hrát prostě nemohl.
Nejsem vyučený herec ani loutkoherec, ani scénograf či muzikant a už vůbec ne umělec- to slovo mě dost uráží.
Prý jsem „ zjev z Jižních Čech“. To se mi líbí, i když jsem Moravák.
Asi jsem vypravěč, který často lže. Ale lžu kvůli Vám, protože kdybych mluvil pravdu, tak mi nevěříte.
Ale popravdě, a to vážně nelžu, bych si nejvíc přál být „ komediant Boží“. Komediant Boha, který nemá tvář ani jméno a o
kterém dohromady nic nevím, jen to, že nás !!!!!! VŠECHNY!!!!!!! neskutečně miluje.
Víťa Marčík st.
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Divadlo v Obecním domě 22.4.2016
Pořadatelem byl Klub důchodců Ludgeřovice. Na programu byla klasická veselohra
Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Hrál divadelní soubor Berani Těškovice.
Účinkovalo 35 ochotníků. Bylo se opravdu na co dívat, režie představení byla
nápaditá, obešla se bez opony. Na jevišti se často odehrávaly dva příběhy. Vpředu
se například tancovalo, zpívalo, probíhala živá konverzace či hospodská rvačka.
Současně se v zadní části jeviště připravovala nebo dokonce probíhala další scéna.
Všech 150 diváků se velmi dobře bavilo.
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Klub důchodců Ludgeřovice vítal jaro
Událo se to v sále Obecního domu 15.4.2016. Výbor klubu svým členům připravil na
začátek hezké překvapení a to velké vystoupení folklorního souboru Palkovická
chasa z Palkovic u Frýdku-Místku včetně jejich muziky, kterou pojmenovali Mucha.
V souboru vystupují jako muzikanti, zpěváci a tanečníci jak dospělí, tak i malé děti.
V souboru působí i ludgeřovický rodák pan Strachota. Jejich zajímavé vystoupení
mělo velký úspěch.
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Akce pak pokračovala obvyklým programem, např. gratulacemi těm, kteří mají
narozeniny v aktuálním měsíci, povídáním o všem, co se událo a plánováním dalších
společných akcí. Hrála hudba Arena z Vrablovce, někteří si i zatancovali. Nechyběla
chutná večeře a dostatek sladkostí a nápojů ze svépomocného bufetu. Byl to
příjemný a výborem klubu perfektně připravený večírek.
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Setkání jubilantů 2016
Jako každým rokem i letos pozvala obec do Obecního domu ty občany, kteří letos
oslaví 80. narozeniny a všechny starší. Takových dědečků a babiček aktuálně v naší
obci žije 255. Pozvání využilo 82 z nich. Se starostou obce Mgr. Danielem Havlíkem
a místostarostkou Ing. Alenou Janošovou se v Obecním domě sešli, sami nebo se
svým doprovodem, 27. května. Ty, kteří to potřebovali, přivezlo obecní auto. Před
vchodem do obecního domu je vítala dechovka pana Ondruše. Podepsali se do
pamětní knihy obce a v sále posadili k prostřenému stolu. Tam jim svým půvabným a
veselým vystoupením pobavili a potěšili žáci třetích tříd základní školy pod vedením
jejich učitelek Mgr. Kateřiny Dočárové a Mgr. Jany Grzychové. Z pódia jim na
harmoniku hezky a velmi příjemně hrála studentka hlučínského gymnázia a hlučínské
základní hudební školy Hana Kosková. Starosta s místostarostkou je všechny
slavnostně přivítali, popřáli dobré zdraví a připili si se všemi skleničkou vína. Pak
v pořadí od nejmladšího až po nejstaršího každému popřáli zvlášť a předali květinu a
malý dárek. Nejstarším přítomným seniorem byl pan Erich Sobol, který se letos
dožívá 90 let. Pak se podávala výborná slavnostní večeře. Během celého setkání se
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o jídlo, pití a obsluhu perfektně starali studenti Střední školy hotelnictví, gastronomie
a služeb ze Šilheřovic pod vedením svých učitelů. Po večeři vystupovaly mažoretky
skupiny Salome. Jejich vystoupení bylo velmi pestré, moc se líbily. Nakonec si
senioři hezky popovídali se svými vrstevníky. Domů večer odcházeli nebo byli
zavezeni plni dojmů z krásného setkání.
Celé setkání seniorů bylo pracovnicemi obce Vlastou Bortlíkovou, Lenkou
Jurečkovou a zástupkyni ředitele základní školy Mgr. Vladimírou Liškovou dobře
připravené a mělo i hezký a důstojný průběh.
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Retro zábava v Obecním domě 28.5.2016
Byla to velká diskotéka, pořádalo ji SRPDŠ při ZŠ v Ludgeřovicích. Účastníky byli
zejména rodiče žáků ZŠ, tedy lidé ještě hodně mladí. Přišli se záměrem „naživo“ si
připomenout dobu, kdy ještě vlastně nedávno jako puberťáci obráželi diskotéky a byli
i příslušně oblečeni. Zábava v sále tomu odpovídala. Hrál se pop posledních
desetiletí 20. století a tancovalo se, mluvilo a chovalo způsobem, který k tomu patřil.
Jediný rozdíl proti tehdejším diskotékám byl, že bufet byl nesrovnatelně bohatší. Byl
to pro všechny přítomné moc příjemný a uvolněný večer.
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Obec Ludgeřovice pořádala 14.5.2016 oslavu svátku matek
Pozvala na ni do sálu Obecního domu všechny maminky a babičky z Ludgeřovic.
Všechny, které přišly, a bylo jich plný sál, přivítala místostarostka obce Ing. Alena
Janošová, blahopřála k svátku a poděkovala za jejich krásné, laskavé a obětavé
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mateřství. Všechny pak svým vystoupením krásně potěšily a pobavily děti
z vrablovecké mateřské školy s jejich učitelkami. Oslava pak pokračovala zábavným
pořadem dvojice Oldřich Kolovrat (výzkumník v oboru analytické chemie a jinak
všeumělec), Peter Soós (Slovák, sólista opery opavského divadla). Pořad nazvali
„Devatero řemesel, desátá láska“ a bylo to pásmo hudby, zpěvu, poezie, klavíru,
humorného vyprávění, kytary. Jejich vystoupení bylo velmi zajímavé, chtělo to však
sál s lepší akustikou.
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Oslava svátku matek v Klubu důchodců Ludgeřovice
Slavili 20.5.2016 v sále Obecního domu. Jako na každé akci KD jeho členové sál
zcela zaplnili. Maminkám a babičkám přišly gratulovat, zazpívat a zarecitovat děti
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z církevní mateřské školy spolu s jejich učitelkami. Moc se líbily, opravdu si zasloužily
sladkou odměnu, kterou jim rozdali členové výboru KD. K tanci i poslechu dále hrála
vrablovecká skupina Arena, fungoval dobře zásobený bufet, nechyběl sváteční
přípitek s gratulací a pak dobrá večeře. Důchodci tak svátek matek dobře oslavili a
nakonec si i řádně zatancovali.
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Z 11. zasedání obecního zastupitelstva
Konalo se 14.9.2016 v sále obecního domu. Přítomno bylo 12 zastupitelů, později se
dostavil třináctý. Jednání sledovalo 5 občanů obce. Před zahájením zasedání
proběhlo ocenění mnohonásobného dárce krve pana Jana Vejvorky, ten už daroval
krev neuvěřitelných 250 krát. Přišel i s manželkou a dvěma dětmi. Starosta a
místostarostka mu poděkovali za jeho vzácné a nesmírně potřebné dárcovství,
předali finanční dar obce a malou pozornost. Samotné jednání zastupitelstva bylo
krátké, skončilo za necelou hodinu. Zastupitelé mimo jiné projednávali a schvalovali
několik případů prodeje pozemků, projednali a schválili rozpočtové opatření obce.
V diskusi po skončení zasedání týkající se stavu připojování rodinných domků ke
splaškové kanalizaci bylo panem Jiřím Olšákem, vedoucím odboru životního
prostředí sděleno, že počet připojených domů už překročil 1160. Vlastníci zbývajících
nepřipojených domů, je jich méně než 200, jsou odborem životního prostředí
Městského úřadu Hlučín postupně písemně vyzýváni, aby buď dům k splaškové
kanalizaci urychleně připojili, nebo předložili doklady o vyvážení žumpy. Jinak jim
hrozí vysoká pokuta.
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Tradiční akce „Jubilanti“ v Klubu důchodců Ludgeřovice
Koná se každý rok na podzim, letos se k ní členové klubu sešli v sále Obecního
domu 15. října, aby spolu pobyli, popovídali si a hlavně aby gratulovali těm členům,
kteří se letos dožívají kulatých a půlkulatých narozenin, tj. 60, 65, 70 atd. let.
Každoročně jich jsou desítky. Výbor klubu každému z nich připravil a předal malý
dárek. Všichni v sále jim pak skleničkou vína připili na zdraví. Jubilanti si pak
zatancovali sólo, k němuž jim hrála hudba Arena z Vrablovce. Zatancovali si pak
všichni. Všechny pobavit pak přijela skupina „Bolatičtí bobři“ z Bolatic, statní chlapi
středních let, svým vystoupením „havajských tanců“. Bylo to vystoupení opravdu
veselé a rozesmálo úplně všechny. Moc se líbilo. Nechybělo chutné svépomocí
připravené pohoštění. Prostě všichni v sále prožili příjemný uvolněný podvečer,
perfektně připravený výborem klubu.
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Z 12. zasedání obecního zastupitelstva
Konalo se 9.11.2016 v sále Obecního domu. Přítomno bylo 15 zastupitelů. Starosta
obce Mgr. Daniel Havlík nebyl přítomen, měl neodkladné jednání v Poslanecké
sněmovně parlamentu ČR v Praze. 12. zasedání řídila místostarostka Ing. Alena
Janošová. Zastupitelé přijali usnesení, podle něhož bude Mgr. Daniel Havlík
uvolněným starostou od 10.11.2016, tj. ode dne kdy v novém volebním období kraje
přestává být náměstkem hejtmana. Zastupitelé dále například schválili rozpočtové
opatření obce, které reaguje na aktuální vývoj příjmů a vydání obce. Také jednali o
prodeji těch stavebních pozemků v lokalitě u rybníků, které zájemci úspěšně
vysoutěžili a o přípravě 4. kola veřejné soutěže na další stavební pozemky v této
lokalitě.
Dlouhá závěrečná diskuse se týkala bezpečnosti na místních komunikacích a na
silnici přes Vrablovec. Diskutovalo se o tom, jak přimět řidiče, aby neohrožovali děti,
chodce a ostatní řidiče agresivní a přiliš rychlou jízdou. Také o tom, jak zabránit
nesprávnému parkování na místních komunikacích, které znesnadňuje práci
popelářů a podobně.
Jednání zastupitelstva kromě zaměstnanců obecního úřadu sledovalo 5 občanů
obce, do konce jednání vydržela jedna občanka.
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Představení ochotnického divadla v sále Obecního domu
Konalo se 21.10.2016. Divadlo Propadlo z Václavovic u Frýdku Místku, které vzniklo
v roce 1987, orientuje se na autorské divadlo, hry si píší sami. V Ludgeřovicích
s úspěchem předvedlo konverzační komedii Zatrpklý pyroman Stanislava Koláře
z prostředí provinčního musea. Pořadatelem byl vrablovecký spolek Českého
červeného kříže. Přítomno bylo asi 80 spokojených diváků, kteří se dobře bavili.
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Z 13. zasedání obecního zastupitelstva
Konalo se 14.12.2016 v sále Obecního domu. Přítomno bylo 16 zastupitelů, jejich
jednání sledovalo 7 občanů obce. Před zahájení samotného jednání předali starosta
a místostarostka ocenění obce mnohonásobnému dobrovolnému dárci krve panu
Radkovi Artimovi, který už krev daroval 160krát.
Zastupitelstvo pak např. schválilo rozpočtové opatření, které reaguje na aktuální
vývoj příjmů a vydání obecního rozpočtu. Schválilo přijetí překlenovacího úvěru u
Komerční banky 20 mil. Kč., rozpočet obce na rok 2017, dotaci pro Charitu Hlučín
v roce 2017, termíny zasedání zastupitelstva v příštím roce, smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy mezi Obcí a Římskokatolickou farností na dořešení vlastnictví
pozemků pod kostelem a charitním domovem. V závěrečné diskusi sdělil starosta, že
již začalo budování inženýrských sítí pro nové stavební pozemky v lokalitě U rybníků
a informaci, že kromě několika desítek opozdilců a neobydlených domů je v obci
dokončeno připojování domů ke splaškové kanalizaci.
Nakonec starosta všem poděkoval za práci vykonanou pro obec a popřál klidné
vánoční svátky, zdraví a hodně úspěchů v příštím roce.
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Vánoční trhy 2016 v Obecním domě
Tato tradiční akce se letos konala 26. listopadu a jako každý rok se těšila velkému
zájmu občanů. Nabízen byl široký sortiment vánočního zboží. Na jevišti s velkým
úspěchem vystoupily s veselými scénkami, písničkami a povídáním děti místních
mateřských škol a také žáci základní školy, ti si svým strhujícím živým vystoupením
dokonce vysloužili dlouhý skandovaný potlesk publika. Vánoční trhy se vydařily,
spokojeni byli jak návštěvníci tak i ti, kteří nabízeli zboží. Celá akce byla pečlivě a
zkušeně připravena pracovníky obce.
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Z exhibičního vystoupení vzpěračů
Své vzpěračské umění předvedli žáci, junioři, ženy i muži z oddílů z Bohumína,
Havířova, Moravské Ostravy, Třince a také z naší obce v sále Obecního domu 17.
prosince. Akci s podporou řady sponzorů zorganizoval, připravil a sám se jako
vzpěrač zúčastnil domácí pan Oldřich Tchurz, který úspěšně soutěží v kategorii
Masters.
Z Třince dorazil Jakub Gorný, reprezentant České republiky ve vzpírání, který
nadhodil 152 kg. V soutěži žen největší výkon podala Ester Hollá 75 kg. V soutěži
mužů v mrtvém tahu podali výkony Ondřej Tchurz 160 kg, Jakub Barteček 195 kg a
Oldřich Tchurz 241 kg. Nechyběla ani divácká soutěž v mrtvém tahu, ve které jeden z
hlavních sponzorů Jaromír Nadhajský, ředitel MEDIA WALK, pozvedl neuvěřitelných
180 kg.
Vystoupení bylo zajímavé, mělo spád, bylo velmi dobře provázeno moderátorem
Jaroslavem Thérem. Škoda, že nepřišlo více diváků.
Organizátor pan Oldřich Tchurz si zaslouží velké uznání za perfektní přípravu a
provedení akce, která dobře propagovala vzpěračský sport a zároveň velký dík patří
všem sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit.
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Jakub Gorný
Vjačka
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