Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci
Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010
Dětská slavnost mateřské školky na Vrablovci 28.5.
Školka ze zde především už tradičně loučila se svými „absolventy“, kteří po letošních
prázdninách nastoupí do první třídy základní školy. Letos bylo na Vrablovci takových
dětí 11, všechny dostaly od svých učitelek krásnou šerpu, dárečky, velkou gratulaci a
pusu na cestu do velké školy. Některé z nich už měly na zádech opravdovou školní
aktovku.
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Májka na Vrablovci
V Ludgeřovicích se tradice stavění májek zachovala na dvou místech.
Každoročně ji stavějí sportovci na hřišti TJ a občané Vrablovce před tamní
hospodou. Zde je foto májky na Vrablovci v roce 2010:
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Dětský den před hospodou na Vrablovci
Každoročně jej před hospodou společně organizují všechny vrablovecké spolky.
Letos se konal 5. června.
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Oslavy dětského dne se účastnily i učitelky vrablovecké mateřské školky (zleva)
Irena Florková a Pavla Olšáková

Paní Markéta Jurčková, dlouholetá předsedkyně KD Vrablovec, oslavila
významné životní jubileum
Paní Markéta Jurčková je výraznou osobností Vrablovce. Před 16 lety, tj. v roce 1994
byla jedním z iniciátorů založení občanského sdružení „Klub důchodců Vrablovec“ a
stala se jeho první a dosud poslední předsedkyní. Pod jejím vedením a za vydatné
pomoci svého manžela pana Evalda Jurčka se klub úspěšně rozvíjel, pro své členy i
pro všechny občany za ta léta připravil dlouhou řadu kulturních a společenských
akcí. Jeho členy jsou důchodci z Vrablovce a také z místní části Rovniny města
Hlučín. Vrablovecký klub a jeho aktivity a výsledky se staly vzorem pro obdobné
kluby zakládané později v okolních obcích.
Pravidelná schůzka členů klubu ve vrabloveckém Společenském domě konaná dne
15. července 2010 byla výjimečná. Předsedkyně paní Jurčková zde oslavila své
životní jubileum – osmdesáté narozeniny a předala funkci předsedkyně své
nástupkyni paní Šárce Dudkové. Gratulovat, upřímně poděkovat za dlouholetou
obětavou činnost ve prospěch klubu a popřát zdraví a vše nejlepší do dalších let
přišli kromě členů klubu i delegace obcí Hlučín a Ludgeřovice v čele se starosty Ing.
Ostárkem a Mgr. Havlíkem. Přišla i známá hlučínská spisovatelka paní
Schlossárková, která s klubem pravidelně spolupracuje.
Paní Markéta Jurčková si za vše co pro KD Vrablovec vykonala zaslouží obdiv,
uznání a velké poděkování. Velmi přispěla k tomu, že důchodci nejen z Vrablovce
mají příležitost se pravidelně setkávat, bavit se, žít naplno.
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Vrablovecké důchodce dobře pobavil a naplno rozesmál soubor z Bolatic
Na akci KD Vrablovec 15. října 2010 v restauraci na Vrablovci to byli „Bolatičtí
mažoreti“ oblečeni a namalováni jako ruské děvočky v krojích, ti vesele poskakovali
při takových písničkách jako je známá „Kalinka“.
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A. Vjačka

7

