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GOTTLOB
Sediul consiliului local: Gottlob nr. 275,
telefon/fax 0256/383104;
Coordonate:
45°56′09″ lat. N;
20°42′33″ long. E;
Repere istorice:
-1745-1748 - prediul (teren aparţinând unui
sat părăsit) Visescheda - Vizejdia este
arendat de Iosif Maleniţa, de trei ori primar
al Timişoarei;
-arendaşul aşază în vatra satului familii de
bulgari catolici;
-1770 - satul Gottlob este întemeiat de
consilierul Hildebrand, o aşezare cu 203 case, cu coloniştii veniţi din Alsacia şi Lorena;
-legenda spune că primii colonişti au ajuns
în acel loc pe o ploaie torenţială, care, ca
prin minune, s-a oprit la sosirea lor în vatra
viitorului sat;
-bucuroşi, coloniştii şvabi au înălţat mâinele
spre cer şi ar fi strigat: „Gott lob!”, adică
„Slavă Domnului!”;
-1786 - satul Vizejdia este donat de Curtea
de la Viena contelui Nicolae Markovics;
-sec. al XIX-lea - Vizejdia ajunge în stăpânirea contesei de San Marco din Comloşu
Mare;
-1880 - străzile satului erau luminate cu
lămpi cu petrol;
-1895 - pe moşia din Gottlob a contesei de
San Marco se găsesc monede şi medalii romane din timpul împăratului Antonius Pius,
cu efigia întemeietorilor Romei, Romulus şi
Remus, cu inscripţia „Urbs Roma”;
-1912 - străzile Gottlobului sunt iluminate
electric;
-1936 - satul Gottlob avea şcoală primară,
cor bărbătesc, cor mixt, trei fanfare, fabrică
de ţiglă, moară, casă de păstrare, reuniune
agricolă, societate sportivă, asociaţie a
pompierilor, monument al eroilor, 626 de case şi 1969 de locuitori;
-1943 - sunt înregistrate 18 familii de români
proprietari de case;
-1949 - este inaugurat Căminul cultural;

-2002 - Gottlob (cu Vizejdia) avea 1 896 de
locuitori;
-2004 comuna Gottlob a fost reînfiinţată prin
desprinderea de comuna Lovrin;
- 2009 - are loc primul “Festival al Lubeniţei”, fruct care a făcut comuna renumită în
toată ţara;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2009 - total:
2 294 de persoane, dintre care:
- masculină = 1 156 de persoane
- feminină = 1 138 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2009:
843
Sate componente: Gottlob şi Vizejdia
(1424, Visesgyan);
Instituţii şcolare: Şcoala cu clasele I -VIII:
Gottlob; Şcoala cu clasele I-IV: Vizejdia;
Grădiniţe cu program normal: Gottlob şi Vizejdia;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale:
Gottlob şi Vizejdia; Cabinet stomatologic:
Gottlob;
Instituţii culturale: Cămin cultural: Vizejdia;
Bibliotecă /fondat în anul 2005) şi
Minimuzeu: Gottlob;
Baze sportive şi de agrement; Teren de
fotbal: Gottlob; Teren minifotbal, handbal şi
tenis; Echipa de fotbal „Spartac“ Gottlob;
Biserici şi alte lăcaşe de cult:
- Biserică ortodoxă română: Gottlob (1962);
Biserici romano-catolice: Gottlob (1822) şi
Vizejdia (1893); Biserici baptiste: Gottlob
(1946) şi Vizejdia (2001); Biserici (case de
rugăciune) penticostale: Gottlob (2002) şi
Vizejdia (2008);
Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:Ruga în localitatea Gottlob (de Rusalii); Zilele gottlobene (15-16 august);
Cetăţeni de onoare:
Constantin Ostaficiuc.

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOTTLOB
Nastor Gheorghe
Cerba Cristian
Boroş Erwin Daniel, consilier
Brata Ioan, consilier
Creţu Beanin, consilier
Groza Brîncovean, consilier

primar
viceprimar
PDL
PDL
IND
PDL

Iancu Mihai, consilier
Jitiu Ioan, consilier
Marila Emilia, consilier
Oana Ioan, consilier
Stîna Valentin, consilier
Usvad Florian, consilier

PDL
PSD
PDL
PDL
PSD
PDL
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MUNCĂ ŞI KIRCHWEIH
Cea mai importantă sărbătoare a comunităţilor şvăbeşti din Banat a fost (şi a rămas)
Kirchweih-ul, sărbătoarea bisericii romano-catolice din localitate. Şvabii se pregăteau temeinic pentru eveniment. Corina Cranciova, în „Povestea Gottlobului" (monografie apărută
cu prilejul a 235 de ani de atestare documentară a comunei), acordă o mare atenţiei istoriei
comunităţii germane din localitate. În acest context, dna Cranciova îl citează pe Georg
Nenadov, „etnic german din părinţi gottlobeni", care povesteşte: „La noi în Gottlob,
kirchweih-ul se ţinea anual, în prima duminică după 1 noiembrie. La început era în
prima duminică după 6 octombrie, dar pentru că paorii aveau mult de lucru şi trebuia
să muncim încă la ei, s-a mutat după 1 noiembrie."
Povestea pomului de kirchwei e descrisă şi ea, amănunţit: „La fiecare Kirchweih aveam
câte un pom; pregătirea lui se făcea
de către un tâmplar. Se vopsea
trunchiul în alb, roşu sau albastru,
se legau în el panglici colorate (în
vârful pomului se punea un batic şi o
pălărie n.n.) şi se aşeza în mijlocul
comunei, de unde era mutat în faţa
căminului cultural, sâmbătă seara.
Tot atunci, fetele dădeau băieţilor
pălăriile împodobite cu flori şi panglici în culori pastelate".
Obiceiul era ca la balul de sâmbăta
seara băieţii să facă bilete de tombolă pentru baticul şi pălăria din vârful pomului. Pomul era
luat duminica dimineaţa din faţa căminului cultural, se mergea la casa organizatorului kirchweih-ului (omologul naşului Rugii la românii bănăţeni), acolo se licita pomul, iar cel care îl
cumpăra avea cinstea de a deschide cu perechea sa balul de duminică seara, cu o polcă
sau un vals. Şvabii din Gottlob petreceau de kirchweih de vineri seara şi până marţi. Iar la
kirchweih-ul mic, care avea loc după o săptămână, se petrecea doar sâmbăta şi duminica...

CU LUBENIŢA PE STEMĂ
Şi în vremea în care Gottlobul făcea parte din comuna Lovrin,
una din principalele ocupaţii ale locuitorilor era cultivarea lubeniţei şi a pepenilor, aşa cum comuna Belinţ, de pildă, a devenit
renumită pentru cartoful şi varza cultivate acolo. Seceta din vara
anul 2007 a făcut ca pe pieţele din Timişoara şi Lugoj să se
găsească doar fructe şi legume din import. Singura excepţie
fericită a fost lubeniţa de Gottlob („Gottlob Melone”). După ce
ani de zile pieţele din Banat au fost dominate de lubeniţa cultivată în sudul ţării, în zona dunelor de nisip ale Dăbulenilor din
judeţul Olt, lubeniţa de Gottlob (ca şi cea de Periam-Pesac) a
învins concurenţa, fapt care i-a determinat pe cei din Dăbuleni
şi Co-rabia să-şi reorienteze comerţul, exportând sute de tone pe
sezon în Polonia, Cehia sau chiar Bulgaria. Localnicii din Gottlob s-au adaptat condiţiilor climaterice mai aspre pe care le-a
cunoscut judeţul Timiş în ultimii ani şi fiindcă vremea caldă nu a fost suficientă pentru coacerea timpurie a lubeniţei şi a pepenilor, gottlobenii s-au pregătit din timp şi au plantat răsadurile în solar. Faptul că activitatea economică a noii comune înfiinţate este legată şi de cultivarea lubeniţei l-a determinat pe primarul din Gottlob, Gheorghe Nastor, să propună consilierilor locali ca fructul cu miez roşu şi dulce să fie trecut pe stema comunei.

