Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci
Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2012
Maškarní ples „Vrabčáčků“
Klub rodičů - Vrabčáci pořádal pro děti z mateřské školy na Vrablovci tradiční rej
v maskách, ale byli jsme potěšeni i zájmem široké veřejnosti, která se společně
s námi a Hopsalínem přišla pobavit. Sál byl plný krásných masek, které tančily,
soutěžily a užívaly si svůj den, na který se moc těšily.

Všechny děti se radovaly z dárečků, i když se na ně neusmálo štěstí v tombole, čekal
na ně krásný plyšový pejsek, za které děkujeme manželům Návratovým. Díky nim
nikdo neodcházel se slzičkami v očích.
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Před hospodou Na Vrablovci se bruslilo

Občané Vrablovce využili letošní dlouhou řadu mrazivých dnů, vodou postříkali
plochu betonového hřiště. Vznikla tak perfektní ledová plocha pro zimní radovánky
mládeže. Kluci a děvčata tam po tři týdny chodili bruslit, hrát hokej, prostě vydovádět
se na čerstvém vzduchu.
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Z oslavy svátku matek v Klubu důchodců Vrablovec
Konala se 2. května 2012 ve vrabloveckém Společenském domě. Maminkám přišli
blahopřát zástupci Městského úřadu v Hlučíně a Obecního úřadu Ludgeřovice.
S milým pásmem písniček, básniček, tanečků a vlastnoručně vyrobených dárečků
oslavu zahájily děti z vrablovecké mateřské školky se svými učitelkami.
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Předmájová veselice vrabloveckého Klubu důchodců
Konala se 27.4.2012 v sále restaurace Na Vrablovci. Sál byl zaplněn do posledního
místečka, pozvání totiž přijali v nemalém počtu i zástupci okolních klubů důchodců
z Bobrovníků, Hošťálkovic, Ludgeřovic, Markvartovic, Petřkovic a Šilheřovic. Hrála
hudba pana Blokeše, nachystán byl dobře zásobený bufet, jídla a pití nabízela i
restaurace, připravena byla i bohatá tombola. Všechny přivítal a dobrou zábavu
popřál předseda KD Vrablovec pan Herbert Tkaczik. Všichni v sále se bavili opravdu
dobře, zpívalo se, tancovalo, povídalo, jedlo, pilo.... Venku byl krásný téměř letní
den, takže účastnici veselice bohatě využívali i možnosti posezení na terase před
hospodou. Program hezky zpestřili i muzikanti Vrabloveckých harmonikářů v
obsazení dvě harmoniky a ozembuch. Bylo to moc příjemné odpoledne.
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Z tradiční májové zahradní slavnosti v mateřské školce na Vrablovci
Letos se konala 18.5. za krásného jarního počasí. Hlavním bodem slavnosti bylo
pasování letošních dvanácti absolventů školky, kteří po prázdninách nastoupí do 1.
třídy základní školy, na čerstvé školáky. Za velkého zájmu rodičů a prarodičů paní
učitelky absolventy dekorovaly krásnou šerpou, pasování na školáky pak provedl
dřevěným mečem oblíbený klaun Hopsalín v kostýmu vodníka.
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Dětský den na Vrablovci
Konal se na hřišti před hospodou 16.6.2012 za nádherného letního počasí. Pořádala
místní organizace Českého červeného kříže. Jako vždy na Vrablovci to nebyla jen
akce pro děti, ale pro všechny bez ohledu na věk. Pro děti byla připravena řada
zajímavých soutěží, malování na obličej, rychlokurz první pomoci, skákací hrad a
řada stánků s občerstvením. Pro dospělé se čepovalo pivo, grilovaly párky. Pro
všechny hrála muzika a večer společně na velké obrazovce sledovali utkání ČR –
Polsko na mistrovství Evropy. Vše včetně výsledku utkání bylo v pohodě, byl to na
Vrablovci pěkný sváteční den.
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Obrázky z letní slavnosti Sboru dobrovolných hasičů Vrablovec
Konala se před vrabloveckým Společenským domem 7.7.2012 za horkého letního
počasí.
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Nádherné počasí – výborná zábava
Jen tak se dá popsat letní posezení před Společenským domem na Vrablovci. Tuto
akci připravil dne 4. srpna 2012 Klub seniorů Vrablovec. Pozvání na společné
posezení přijali i senioři z Bobrovníků, Malánek a Ludgeřovic. Velice nás potěšilo, že
nás přišli podpořit. Nechci opomenout i naše vrablovecké skalní občany, kteří
pravidelně navštěvují akce konané na Vrablovci. Hudba pana Blokeše, Arena, opět
všechny zvedala k tanci. Na čepu byla ostravská dvanáctka, grilovaly se makrely,
klobásy, pekly se bramborové placky. Kolo štěstí se po celou dobu nezastavilo.
V prodeji byly domácí koláče, zákusky a další chuťovky a nápoje. Nálada byla
opravdu výborná. Ke všemu přispěl i náš člen klubu pan Riedel, který předvedl
výbornou kulturní vložku. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a
celém průběhu této akce. Zároveň mi dovolte poděkovat všem občanům, kteří nás
přišli podpořit a pozvat i nové občany Vrablovce, aby neváhali a přišli se mezi nás
také podívat, jak se občané na Vrablovci dovedou spolu pobavit.
Herbert Tkaczik, předseda klubu

Uspávání broučků
Další akcí „Vrabčáků“ bylo loučení se sluníčkem a příprava na zimu. Společnými
silami si děti s rodiči vyrobili broučky a donesli do školky. Nejprve jsme si je vystavili
v šatně, abychom si je prohlédli. Nápady byly originální, každý brouček jiný a krásný.
24. října 2012 v 17 hodin jsme se opět sešli, uložili broučky do krabice a vypravili se
do lesa. Krabici jsme zahrabali, ale kam? To je naše tajemství, protože až přijde jaro,
půjdeme broučky probudit. Aby se jim dobře usínalo, zazpívali jsme jim ukolébavku,
a poté se vydali na zpáteční cestu. Venku se setmělo a konečně přišla řada na naše
lampióny. Všechny děti se proměnily ve světlušky a svítily nám na cestu, abychom
v lese nezabloudili. Průvod došel až na školní zahradu a tam jsme se museli
rozloučit. I my musíme jít spát, abychom si odpočinuli a měli sílu na další den.
Pavla Olšáková, vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Ludgeřovice
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Z tradiční příjemné odpolední zábavy pořádané Klubem důchodců Vrablovec
Konala se 12.10.2012 v sále restaurace Na Vrablovci. Účastníků se sešel plný sál,
mezi nimi i zástupci okolních klubů důchodců. Program byl tradiční. Hrála hudba
pana Blokeše, pilně se tancovalo, dobře jedlo a pilo, příjemné povídalo, nechyběla
bohatá tombola. Zlatým hřebem programu bylo veselé vystoupení známých
„Bolatických bobrů“ s „baletem“ Labutí jezero.
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Krmáš v Klubu důchodců Vrablovec

Členové klubu se sešli 14.11.2012 ve Společenském domě, aby si spolu řádně užili
Ludgeřovického krmáše. Pozvali si i vzácné hosty a to starostu města Hlučína Ing.
Pavola Kubuše, starostu Ludgeřovic Mgr. Daniela Havlíka a ředitele Charity Hlučín
Mgr. Bc. Lukáše Volného. Bylo připraveno bohaté pohoštění, jak se na krmáš patří.
Pochopitelně nechyběly pravé hlučínské koláče. Své příspěvky k repertoáru dobrot
přinesli i hosté. Bylo veselo, hrály harmoniky, kytara i el. varhany, zpívalo se, vše
vlastními silami členů klubu. Zvláštní pozornosti se těšili ti členové klubu, kteří
v listopadu slavili narozeniny, mezi nimi zejména pan Josef Klapec, který slavil
krásné pětaosmdesátiny.
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A. Vjačka
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