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Příchod tří králů do Klubu důchodců na Vrablovci
6. ledna jsme v našem Klubu důchodců Vrablovec přivítali tři krále. Za doprovodu
našich harmonikářů nám zazpívali písničku se svým vtipným textem zaměřeným na
dnešní dobu. Poté jsme gratulovali a oslavili 84. narozeniny našeho harmonikáře
pana Rudolfa Riedla. Dobře jsme se pobavili.

Eva Vojevodová, předsedkyně KD Vrablovec

Výroční schůze Klubu důchodců Vrablovec
Schůze se konala 20. ledna ve Společenském domě na Vrablovci. Pozvání přijali
místostarostka Obce Ludgeřovice Ing. Alena Janošová, místostarostka Města
Hlučína paní Blanka Kotrlová, Ing. Tereza Kubinová, koordinátorka Komunitního
plánování Hlučína a předsedkyně SDH Vrablovec paní Marie Blokešová.
Předsedkyně KD Vrablovec seznámila členy se všemi akcemi klubu za rok 2015,
vyzvedla práci aktivních členů, informovala o sociální činnosti a o využití sociálních
služeb pro seniory.
Pokladní zprávu přečetl pan Miroslav Vojevoda, revizní zprávu pan Josef Klapec. Na
závěr předsedkyně poděkovala Obci Ludgeřovice a Městu Hlučín za podporu.
V diskuzi vystoupili hosté se zdravicí. Na závěr zahráli naši harmonikáři.
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Maškarní rej v Klubu důchodců Vrablovec
Již tradičně začátkem února pořádáme v klubu maškarní rej masek. Členové se na
tuto akci dobře připravili, sami si vyrobili masky. Měli jsme bohatou a vtipnou
tombolu. Po losování jsme vyhodnotili a ocenili 3 nejlepší masky.

Eva Vojevodová, předsedkyně KD Vrablovec
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Z plesu myslivců
Konal se 6.2.2016. Pořádalo myslivecké sdružení Ostříž. Ples se měl podle tradice
konat v Obecním domě, avšak členové sdružení Ostříž stárnou a ubývá jich, takže
ani se svými známými a příznivci nebyli schopni naplnit velký sál. Ples měl proto
komorní charakter a konal se na jejich chatě Ostříž. Nálada byla dobrá, hrála
reprodukovaná hudba, nechyběl bufet, čepované pivo, soutěž o ceny, zvěřinová
večeře. Vše připraveno svépomocí. Později se i tancovalo. Prostě kromě živé hudby
a předtančení nechybělo nic, co k plesu patří.
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9. zasedání obecního zastupitelstva
Konalo se 16.3.2016 ve Společenském domě Na Vrablovci. Přítomno bylo 15
zastupitelů, jejich jednání sledovalo asi 10 občanů. Program byl rozsáhlý, jednání
však probíhalo svižně, trvalo hodinu a půl.
Na začátku jednání zastupitelé ocenili čestné dárce krve, kteří již krev darovali 80 a
více krát a jsou za to čerstvými nositeli Zlatého kříže. Byli to (na fotografii zleva)
Buchta Roman, Jurček Jan, Konečný Rostislav a Pavlenka Karel. Už 7.3.2016 byla
na obecním úřadě oceněna také Krhutová Libuše. Starosta a místostarostka jim
poděkovali za jejich nesmírně záslužnou činnost a předali drobné dárky a finanční
odměnu.
Zastupitelé mimo dalších věcí projednali a schválili rozpočtová opatření obce,
prodeje obecních pozemků, dosud připravené smlouvy o zřízení práva z věcného
břemene na umístění stok splaškové kanalizace na soukromých pozemcích a dotace
pro Charitu Hlučín na provoz, Římskokatolické farnosti Ludgeřovice na opravy a
údržbu kostela a fary, TJ Ludgeřovice a SDH Ludgeřovice na činnost.
Po skončení zasedání probíhala hodinu a půl diskuse s přítomnými občany týkající
se zejména bezpečnosti chodců na silnici přes Vrablovec.
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Beseda s hlučínskou spisovatelkou Janou Schlossarkovou 24.4.2016
Konala se ve Společenském domě na Vrablovci, pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Vrablovec. Jana Schlossarková už dlouhou řadu let sbírá a píše veselé příběhy lidí
na Hlučínsku, přitom často používá hlučínské nářečí. Poskládala z nich a také vydala
už řadu oblíbených knížek. Všichni ji známe, na její besedy, při nichž ze svých knížek
předčítá, rádi chodíme především my starší. Milým způsobem si při nich
připomínáme nedávnou dobu, kdy jsme ještě všichni mluvili „po našemu“ a
poslouchali vyprávění rodičů a prarodičů o tom, jak se kdysi žilo a co se událo.
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Klub důchodců Vrablovec slavil den matek
Slavil 11.5.2016 ve Společenském domě. Členkám klubu přišly gratulovat děti místní
mateřské školy se svými učitelkami, starosta Ludgeřovic Mgr. Daniel Havlík,
místostarostky Hlučína a Ludgeřovic Blanka Kotrlová a Ing. Alena Janošová,
koordinátorka Komunitního plánování Hlučínska Ing. Tereza Kubinová. Děti všem
zazpívaly, zarecitovaly i zatancovaly, pro všechny přítomné ženy měly nakreslená
přáníčka. Za hezké vystoupení a gratulaci pak předsedkyně klubu Eva Vojevodová
děti podělila sladkostmi. Pak přišli na řadu dospělí gratulanti, ti měli kromě slovní
gratulace pro každou ženu připravenou i květinu. Nakonec gratuloval také nejstarší
muž Vrablovce pan Evald Jurček, který v příštích dnech oslaví už 89. narozeniny.
Nechybělo výborné pohoštění, vzpomínání a veselé povídání. Prostě oslava jak má
být.
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Vrabčáci se radují - zase máme školku o něco krásnější!
Čas prázdnin a dovolených slouží k odpočinku, ale také je to doba, kdy se ve školách
a školkách mohou provádět opravy a úpravy a jiné to nebylo ani ve školce na
Vrablovci.
V září na nás čekalo překvapení. Máme krásnou novou herničku v podkroví, kde
mohou trávit chvíle děti, které rády tvoří nebo ji využijí ke klidným hrám v době
odpočinku, kdy se jim nepodaří usnout. Také se podařilo vybudovat sociální zařízení
- záchodek a pisoár, aby děti nemusely běhat po schodech do přízemí. Co se tedy
změnilo? Opravila se podlaha a je krásně vyrovnaná, nové stěny, osvětlení,
radiátory, přívod teplé vody, dveře - jedním slovem – KRÁSA. A máme velkou radost.
Na školní zahradě je vyrovnaný terén. Naši zahradu a místní hřiště dělí nové
oplocení, které bylo již opravdu důležité.
Nový školní rok se rozjel s plným počtem dětí a našim přáním je, aby byl klidný,
pohodový, plný radosti a smíchu a děti i rodiče se cítili bezpečně a spokojeně. Tak
snad se nám to podaří.
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Bc. Pavla Olšáková,
vedoucí učitelka MŠ Vrablovec
ZŠ a MŠ Ludgeřovice
Klub důchodců Vrablovec oslavil hlučínský krmáš
Důchodci slavili 7.9.2016 odpoledne ve Společenském domě. Přišli je pozdravit i
představitelé obcí. Za Ludgeřovice to byli starosta Mgr. Daniel Havlík a
místostarostka Ing. Alena Janošová. Za Hlučín starosta Mgr. Pavel Paschek,
místostarostka Blanka Kotrlová a koordinátorka Komunitního plánování Hlučínska
Ing. Tereza Šimánková. Všichni ocenili bohaté aktivity klubu a odpověděli na dotazy
týkající se například vybavení autobusových zastávek na Vrablovci. Předsedkyně
klubu Eva Vojevodová připomněla historii hlučínského krmáše a plánované akce
klubu v nejbližší době. Pak už začala krmášová oslava s pohoštěním, sousedským
povídáním, zpíváním. Vydržela až do večera, všichni pak odcházeli domů spokojeni.
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Dobrou noc, broučkové …
8. listopadu se naše děti, rodiče a přátelé školky sešli na tradičním Uspávání
broučků. Využili jsme kreativity a šikovnosti rodičů, kteří společně s dětmi vykouzlili
krásné broučky, které jsme vystavili v šatně, aby si je všichni mohli prohlédnout.
Nastal ten správný čas, broučkové se těší na zimní spánek, a proto jsme je uložili do
velké „postýlky“ a vypravili se do lesa. Na cestu nám svítily lampióny, abychom se
v tmavém lese neztratili. Pěkně jsme se rozloučili, zazpívali ukolébavku a vydali se
na cestu zpět. Na školní zahradě na nás čekalo překvapení. Procházeli jsme
krásným světelným chodníčkem, kolem dlouhého dýňového hada a tato cestička nás
zavedla k malému občerstvení, které připravili rodiče.
Děkujeme všem za hezky prožitý podvečer.

Bc. Pavla Olšáková, ZŠ a MŠ Ludgeřovice
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Oslava ludgeřovického krmáše
se uskutečnila 16. listopadu ve Společenském domě na Vrablovci. Pozvání Klubu
důchodců Vrablovec přijali starosta obce Mgr. Daniel Havlík, místostarostka obce
Ing. Alena Janošová, za MěÚ Hlučín místostarostka paní Blanka Kotrlová a za
komunitní plánování Ing. Tereza Šimánková.
Předsedkyně seznámila přítomné se všemi akcemi, které se budou pořádat do konce
roku v obci Ludgeřovice i ve městě Hlučín.
V diskuzi starosta Mgr. Havlík a za MěÚ Hlučín místostarostka paní Kotrlová
zodpověděli na dotazy našich členů.
Členové si toho nesmírně váží, že mezi nás rádi přijdou představitelé obce i města.
Děkujeme.
K oslavám krmáše samozřejmě patřila i výborná zábava.

Eva Vojevodová, předsedkyně KD Vrablovec

Cestovatelská prezentace
O svém dvouletém putování na motorkách po Africe (viz www.around africa), kterou
projeli Zbyněk Janoušek a Martin Pouba kolem dokola, přišel povídat, promítat videa
a fotky pan Martin Pouba 17. prosince do Hostince Na Vrablovci. Posluchačů přišlo
hodně, bylo jich přibližně 100, mezi nimi i řada motocyklových fanoušků ze širokého
okolí ČR a také ze SR, o čemž svědčil velký počet zaparkovaných automobilů a i
několik motorek. Akci zorganizoval pod názvem „Helmutův cestovatelský večer č. 1“
pan Helmut Šafarčík, předseda TJ Ludgeřovice, který je také motorkářský cestovatel
(před dvěma roky takto zajel až do Mongolska).
Byla to opravdu zajímavá několikahodinová prezentace nejen o samotném náročném
cestování, ale i o tom, jaká vlastně současná Afrika je.
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A co se skrývá pod názvem expedice AROUND AFRICA?

16

Projekt Around Africa proběhl v letech 2013 – 2015 a podílelo se na něm dohromady
sedm členů. Zbyněk Janoušek (1. - 4. etapa), Martin Pouba (1. - 4. etapa), Martin
Pouba ml. (1. etapa), Roman Florian (1. - 2. etapa), Kamil Prokop (4. etapa), René
Zelenka (2. etapa) a Stanislav Tikal (1. - 3. etapa) - viz www.around africa.
Zbyněk Janoušek a Martin Pouba patří mezi hrstku lidí z celého světa, kterým se
podařilo objet africký kontinent kolem dokola. Během dobrodružné cesty urazili
31 894 km a projeli 21 zemí (Maroko, Západní Sahara, Mauretánie, Mali, Burkina
Faso, Benin, Nigérie, Kamerun, Gabon, Kongo, Demokratické Kongo, Angola,
Namibie, JAR, Botswana, Zambie, Tanzánie, Keňa, Etiopie, Súdán, Egypt.

Vjačka
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