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Obec Hladké Životice

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás všechny na konci zimy téměř bez sněhu (teda, píšu to
s předstihem, tak snad už nenapadne). Na druhé straně, zima byla milosrdná
k našemu obecnímu rozpočtu. Ale stejně, s těmi 14 dny kalamity to obec stálo
skoro 90 tisíc na údržbě a posypech. Je mi líto dětí a lyžařů, a taky toho, že jsme
nemohli uspořádat naši velkou sněhovou akci spojenou se sněhovou bitvou.
Ukládáme nápad do šuplíku - snad to příští zimu vyjde. Za Vaše návrhy děkujeme,
některé až vyrážely dech, jak byly detailně rozpracované. Takže teď vím, že jste
na nás perfektně připravení, tak za rok hurá do toho.
Hned na Silvestra se nám narodil první životický občánek - holčička. Po ní
následovali dva kluci - dvojčátka, čímž se skóre změnilo, ale teď už máme
miminek pět, a tím se dostáváme k tomu, že naše komise pro občanské
záležitosti už pomalu trénuje básničky. Letos tedy budeme mít po dlouhých
létech zase vítání občánků. Je dobře, že nás přibývá. Naopak je to vždycky
smutnější. Ale i o tom je život.
Co je taky smutné - a je to tvrdá realita, je i stav obecní pokladny.
K poslednímu prosinci nezbylo v pokladně víc než 300 tisíc korun. A ani to není
docela pravda. Objevilo se dost faktur po splatnosti, takže jsme byli takřka na
nule a s téměř čtyřmiliónovým úvěrem na krku. Ale jestli si někdo myslí, že jsme
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se polekali a utekli, je na omylu. Mě to naprosto utvrdilo v tom, že jsem tu
správně, a že je načase začít něco dělat. Domluvili jsme si schůzky s těmi, kterým
jsme dlužili, a sjednali odklady plateb bez penále. Všichni nám vyšli vstříct a
k dnešnímu datu (kromě hypotéky na nové byty) NIKOMU NIC NEDLUŽÍME.
Nejhorší byl první lednový týden. V kase díra a bylo potřeba sehnat peníze (200
tisíc) na provoz školy a školky. Teď už do pokladny začínají po kapkách přicházet
peníze z daní, něco jsme získali zrušením smluv, které byly pro obec absolutně
nevýhodné. Máme rozjednán taky kontokorentní účet, aby se už tato situace
nemohla opakovat. Ale stejně. V září roku 2010 měla obec rezervu 2 milióny. Ty
se však rozpustily při investičních akcích, které mohly určitě počkat, až na tom
budeme líp (zídka u hasičárny stála 690 tisíc, čistička u OÚ přes milión). Je
zbytečné si to stále připomínat, už je to pryč.
Další nečekanou investicí bylo uvedení bytového domu č.p. 144 do provozu.
Stavební úřad vydal těsně před naším nástupem na úřad tzv. rozhodnutí, že
bytový dům nesmí být předán k užívání. Byla tam spousta větších i menších
závad, kvůli kterým se nájemníci nemohli nastěhovat. Jejich odstranění nás stálo
dalších 200 tisíc korun (i přes milióny, které se zde proinvestovaly). Ale podařilo
se a k 1. únoru už noví obyvatelé spali ve svých nových bytech. Někteří nám mají
za zlé, že se neudělala velká oslava. Ale pochopte: je to dosti bolestivé téma.
Měsíčně vybereme na nájmech kolem 15 tisíc a 58 tisíc měsíčně platíme splátku
úvěru bance. Chtělo by se Vám slavit ???
Takže nás to vedlo k zamyšlení, kde se dá ušetřit - úvěr prostě splácet
musíme. Umíme ušetřit na benzínu, telefonech, zbytečných službách, které obec
nepotřebuje (internetové vysílání - radši za mnou přijďte osobně a zadarmo).
Takže, kde začít? Je to jednoduché. Pojďme si rozumně vysvětlit, PROČ jsme
jedna z mála obcí, která tak hodně peněz vydává za odvoz odpadků. Nelíbí se mi,
proč musím platit maximální státem povolenou částku (500,-Kč na osobu), když
v okolí platí míň!
Je třeba si uvědomit, jak funguje princip odvozu SKO (svoz komunálního
odpadu), což je odpad, který vyprodukuje každá běžná domácnost. Naše obec
odebrala od společnosti OZO určitý počet popelnic. Ty se rozdělily do
jednotlivých domácností. Jsou to popelnice o objemu 70 l, 110 l a 240 l. Odvoz
popelnic si občané stanovili sami. Buď to 1x týdně, nebo 1 x za 14 dní. To je
v pořádku. Obec vybírá roční poplatek 500 Kč . Je to cena za každého našeho
obyvatele, který má u nás nahlášený trvalý pobyt. Máme 981 obyvatel x 500
Kč, takže vybereme od občanů 490 500 Kč. Za odvoz odpadu ale zaplatíme ročně
víc jak 790 000,-Kč. Čili rozdíl je kolem 300 tisíc a ty musí obec firmě OZO
doplatit. Na čem se tedy dá ušetřit? Je to jednoduché. Musíme si uvědomit, že
platíme za KAŽDOU popelnici v Hladkých Životicích. To znamená, že když Váš
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soused má dvě či tři popelnice a k vývozu dá jen jednu, my všichni platíme za
popelnice tři. Podtrženo, sečteno. Platíme za počet popelnic v naší vesnici. A tady
je ta velká rezerva. Když se všichni zamyslíme a počet popelnic i odvozů snížíme,
tak ušetříme každý rok až 300 tisíc (ne-li víc) a hned máme penízky na opravu
třeba autobusových zastávek.
A ještě jedna věc mně trápí. U nás se téměř vůbec netřídí odpad. I zde je
možná finanční úspora. Ani Vám nebudu psát, kolik platíme za odvoz
poloprázdných kontejnerů. Nechceme po Vás, ať lítáte s každým kelímkem od
jogurtu, ale PROSÍM, zamyslete se nad tím. PLAST, SKLO, PAPÍR nepatří do Vašich
popelnic, ale do kontejnerů. A zase jsme u toho podstatného. Když odvezu plasty
do kontejnerů, budu mít více místa ve své popelnici. A skutečně potřebuji mít
dvě? A musím je vůbec dát k vývozu 1 x týdně? A co si třeba vyměnit dvě 110-ti
litrové popelnice za jednu velkou 240 litrovou a vyvážet ji 1 x za 14 dní? A
poslední argument pro ty, kteří si myslí, že třídění odpadů je výmysl a hloupost.
Pro srovnání: obec Pustějov v loňském roce vyvezla 154,7 tun odpadků
z domácností. My jsme ale lepší. Z naší obce se vyvezlo 322,6 tun! Obec Pustějov
je v počtu obyvatel srovnatelná. V čem je tedy ten trik? V Pustějově se prostě
odpad TŘÍDÍ. A my? My jen zbytečně mrháme obecním rozpočtem. Vždyť to jsou
peníze nás všech, tak proč je nechceme???
Proč to v jiných obcích jde a u nás ne? Okolní obce mají svou vyhlášku, která
přesně stanoví počet popelnic na domácnost. Uvádím takový příklad části
vyhlášky :
1. Rodinné domy s vytápěním na jiná, než tuhá paliva s počtem osob:
A) 1-3-osoby - jedna sběrná nádoba o objemu 70 litrů s odvozem 1 x týdně
B) 4-6 osob - jedna sběrná nádoba o objemu 110 litrů s odvozem 1x týdně
C) nad 6 osob - jedna sběrná nádoba o objemu 240 litrů s odvozem 1 x týdně
2. Rodinné domy s vytápěním na tuhá paliva s počtem osob :
D) do 6 osob - jedna sběrná nádoba o objemu 110 litrů s odvozem 1 x týdně
E) nad 6 osob - jedna sběrná nádoba o objemu 240 litrů s odvozem 1 x týdně
Pro období 30.10. – 30.4. další sběrná nádoba o objemu 110 litrů.
3. Bytové domy :
2 sběrné nádoby o objemu 1 100 litrů s odvozem 1x týdně.
Já osobně bych ještě do vyhlášky přidala jednu popelnici rodinám, které mají dítě
do věku dvou let. Věřte, že ty pampersky - to je síla, a do kontejneru nepatří.
Nejkrásnější na tom všem je, že to máme ve svých rukou a je na nás všech, kteří
v Hladkých Životicích bydlíme, jak se rozhodneme.
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A na závěr. Ve fakturách, které obec platí, jsem zaznamenala pár soukromých
podnikatelů, kteří si stále myslí, že odvoz odpadků budou občané platit za ně.
Dávám jim prostor, aby přišli na úřad a opravili toto DROBNÉ NEDOROZUMĚNÍ
před tím, než je budu muset úředně vyzvat.
Ale stejně, jaro se blíží, na světě je krásně, nerozčilujme se zbytečně…. Já,
když potřebuju zlepšit náladu, zajdu do místní základní školy. Zajděte taky, tam
Vás děti dokonale přesvědčí, že třídit odpad se prostě musí. A víte vy co? Ono je
to i baví….
Irena Ravčuková

ZASTUPITELSTVO OBCE
Pozvánka
na zasedání zastupitelstva obce a veřejnou schůzi, která se koná ve čtvrtek
17.března 2011 v 18.00 hod. v Obecním sále.
Program zasedání bude vyvěšen na vývěskách Obecního úřadu nejpozději 7 dní
před termínem konání.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Chyba v prosincovém Zpravodaji
Při přípravě minulého Zpravodaje se vloudila chybička: v některých výtiscích
chyběl prostřední list. Omlouváme se občanům, kteří tento výtisk dostali, a
budeme se snažit, aby se to již neopakovalo.
V případě, že se k Vám Zpravodaj z nějakých důvodů nedostane, máte možnost si
jej osobně vyzvednout na Obecním úřadě nebo stáhnout jeho elektronickou
podobu na internetových stránkách obce.
Změna umístění úřední desky
Upozorňujeme občany, že úřední deska bude v brzké době z důvodu lepší
dostupnosti přemístěna do vývěsních skříněk naproti Obecního úřadu.
Ceny za pronájem prostor pro soukromé akce
OBECNÍ SÁL:

předváděcí akce + prodej
pohřby
oslavy + výročí
plesy + zábavy
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400,500,600,700,-

HASIČSKÁ ZBROJNICE: celodenní pronájem

500,-

Pronájem dřevěné stavby na hřišti
Rádi bychom informovali občany, že v současnosti probíhá kolaudace dřevěné
stavby v areálu výletiště vedle fotbalového hřiště.
Zároveň také prodlužujeme termín výzvy občanům, kteří mají zájem o pronájem
této budovy k účelům provozování drobného občerstvení během letních měsíců.
Své žádosti podávejte do čtvrtku 31.3. 2011 na Obecním úřadě.
Nové internetové stránky
V lednu jsme spustili novou verzi obecních webových stránek, kterou najdete na
známé adrese www.hladkezivotice.cz. Pokud chcete být informování o dění
v obci, doporučujeme stránky pravidelně navštěvovat. Naleznete zde řadu
užitečných informací, pozvánky na kulturní či sportovní akce, atd. V případě, že
máte nějaký nápad, dotaz nebo se Vám třeba něco nelíbí, můžete využít diskuzní
fórum.
Počítačový kurz pro seniory
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o záměru uskutečnit výukový kurz
práce s počítačem. Pro první kolo kurzu již máme plný počet zájemců a termín
zahájení zveřejníme, jakmile to dovolí technické podmínky nové učebny
v základní škole. V případě zájmu budeme kurz opakovat, abychom dali možnost
vzdělávat se i dalším občanům.
Informace o sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání se opakuje pravidelně každých 10 let. Naposledy se v ČR konalo v roce
2001, letos obyvatele čeká po 26. březnu. Rozhodným okamžikem, ke kterému
sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Český statistický úřad při
sčítání lidu v roce 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani
jejich příjmy a výdaje!
Ještě před tím, než sčítací komisaři (budou jimi pracovníci České pošty) začnou
roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se
základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé
schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno
jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín,
kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí
sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou
volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli
rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6.
března 2011.
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Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním
průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé
domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno
modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a
předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či
podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen
přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti.
Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít
vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi
hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost,
předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto
případě domácnost neplatí)
Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také
pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám
formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje
např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za
ně kompletně vyplní.
Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 - bezplatná informační linka v provozu denně 8 – 22 hod.
od 26. února do 20. dubna 2011
e-mail: info@scitani.cz

ODPOVĚDI NA DOTAZY
1) Mnozí z Vás se ptají, co je to za kauzu s těmi 400 tisíci korunami
Takže. Dne 27.10.2010 byla mezi obcí Hladké Životice a společností GRAVELSTONE a.s. uzavřena Darovací smlouva, na jejímž základě naše obec poskytla této
společnosti dar ve výši 400.000 Kč.
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Protože tento úkon nebyl projednán a rozhodnut předchozím zastupitelstvem
obce, je od počátku absolutně neplatný. Zjistili jsme, že tato společnost měla
provést rekultivaci retenční nádrže, zvelebit její okolí, vybudovat zázemí pro
odpočinek a drobnou rekreaci (např.srubové chatky, venkovní posezení, malou
ornitologickou rozhlednu) - to vše kolem retenční nádrže uprostřed polí
v blízkosti BÝVALÉHO Petrželova vrchu. Problém je ovšem v tom, že naše obec
určitě toto zázemí nepotřebuje, a že vše by bylo navíc postaveno na pozemku,
který naše obec vůbec nevlastní. Tak pro koho by to teda bylo??? Po firmě jsme
žádali peníze zpět. Odmítla, takže to teď jde soudní cestou. Soud bude probíhat
ve Zlíně a doufáme, že ještě letos.
Vysouzené penízky bychom rádi investovali do opravy vstupních dveří a schodů
v budově OÚ (ty už taky mnoho pamatují…). Tak nám držte palce.
2) Další dotaz: jak je to s tou klubovnou myslivců
Stručně popíšu, jak vše vzniklo. Již před několika lety si spolek myslivců
přejmenoval obecní prostory vzniklé po bývalém kinu na myslivnu. Za obecní
peníze se prostory vybavily a myslivci je bez jakéhokoliv práva a placení nájmu
obývali. Nastěhovali si tam mrazáky, které vesele požírají obecní elektřinu, a také
jim tam obec svítí a vytápí. A najednou (když už bylo jasné, jak loňské volby
dopadnou) se rozhodli, že vše zlegalizují. Samozřejmě, ale PO ŽIVOTICKU!!!!!!!!
Sdružení myslivců si odhlasovalo (teda rada obce, ale vyjde to nastejno, když
z 5 členů jsou 4 myslivci), že si na dobu 20-ti LET pronajmou místnost bývalého
kina (podle nich myslivnu) a začnou ŘÁDNĚ obci platit nájem. Ten si stanovili na
částku 1.500 Kč ročně, což je 125 Kč MĚSÍČNĚ. V ceně nájmu je samozřejmě
zahrnuto světlo, topení i provoz jejich mrazáků. No není to krásné?
A teď se diví, že se nám to nelíbí. Ve svém volebním prohlášení máme, že
prostory zpřístupníme VŠEM občanům. Každou středu se děti z ASPV tlačí v malé
místnosti a obec má na 20 let zablokované své vlastní prostory. Vzniká nám
kroužek ručních prací, formuje se Klub seniorů. A my všichni, kvůli pár chlapům,
kteří si mohou po domluvě kdykoliv KLUBOVNU OBCE pronajmout, jsme nuceni
brzdit tyto aktivity. Spolek myslivců je rozhodně přínosem pro naší obec, to
nezpochybňuji. Starají se o krmení zvěře a v lese určitě vykonávají spoustu
prospěšné práce. Určitě bychom uvítali jejich akce jako je HALALI (ve Stachovicích
to nemá chybu), myslivecké hody, zábavy... A k tomu by měl být využíván obecní
sál i s klubovnou. Proč to tak není, to já Vám nepovím …
S myslivci už se zřejmě na nějakém kompromisu nedomluvíme. Po konzultaci
s naší právničkou jsme myslivce upozornili na některé závažné rozpory v jejich
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smlouvě. Oni tvrdí, že je vše v pořádku. My tvrdíme, že je smlouva ABSOLUTNĚ
neplatná (nemá veškeré právní náležitosti, není napsaná na Myslivecké sdružení,
ale na p. Kocmicha a hlavně, je nemorální). Jen když si uvědomíme, že po dobu
20-ti let se do sálu nedostaneme jinak, než přes výčep, musíme používat WC
místního pohostinství. Nemůžeme vybudovat důstojnou šatnu a zázemí pro
plesy, divadelní představí, veřejné akce. Myslím, že není třeba pokračovat.
Hledali jsme jiné prostory v majetku obce, které bychom jim mohli nabídnout.
TJ Niva , zastoupená předsedkyní pí. Danuší Starečkovou, prohlásila, že možnost
ve svém majetku poskytnout prostory pro Myslivecké sdružení nemá. Sbor
dobrovolných hasičů z důvodů nedostatečných a nevyhovujících prostor pro
zásahovou jednotku obce, členskou základnu SDH a Mysliveckého sdružení
s jejich umístěním do budovy hasičské zbrojnice nesouhlasí. Přesto jsme po
jednání se zastupiteli učinili další vstřícný krok a Mysliveckému sdružení byly
předběžně nabídnuty do pronájmu prostory dřevěné stavby na hřišti ve výši
nájmu 3 000 Kč měsíčně . Tuto nabídku odmítli.
Další postup bude pro některé možná razantní, ale vyčerpali jsme všechny
možnosti řešení a nic jiného nám nezbývá. Myslivcům jejich majetek vystěhujeme
(mrazáky, parohy, nádobí) a budeme očekávat, že nás dají k soudu, kde vyjdou
najevo další okolnosti, které vysvětlí, proč tak jednáme.
Irena Ravčuková

O KOSTELE SV. MIKULÁŠE
Kostel sv. Mikuláše v naší obci slaví letos 325. výročí svého postavení – byl
zbudován roku 1686. Je její výraznou dominantou. Představuje kvalitní příklad
sakrální architektury Novojičínska. V interiéru se zachovaly četné klenby,
keramická dlažba a zejména velkoryse zdobené varhany. Ty byly postaveny v 70.
letech 19. století.
20.12.2010 byl kostel (někdy zvaný Chrám Páně) rozhodnutím Ministerstva
kultury České republiky prohlášen za kulturní památku.
Nicméně 16.5.2010 kolem 19. hodiny došlo vlivem nárazového větru
k ulomení hrotnice věže, tj. kříže, kopule a ozdobného klempířského prvku. U
příležitosti pořízení a usazení kovových částí budou provedeny i tesařské práce –
výměna některých narušených trámů. Oprava si vyžádá značného finančního
nákladu. V současné době se zpracovávají podklady pro získání dotací. Odbornou
pomoc poskytuje Stavební odbor biskupství ostravsko-opavského v Ostravě.

8

Ochotu projevila i paní starostka Ravčuková. Vítány jsou i sebemenší dary.
„VIRIBUS UNITIS – společnými silami“.
Nedělní bohoslužby jsou v 10.30 hodin.
Farář Hubert Šula

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápis do 1.ročníku školního roku 2011/12
V pátek 4. února se uskutečnil
zápis do 1. ročníku, ke kterému se
dostavilo 16 dětí. Mile nás
překvapila
velmi
dobrá
připravenost dětí na školní
docházku,
za
což
chceme
poděkovat
jak rodičům, tak i
pedagogům MŠ.
Někteří rodiče zvažují odklad
povinné školní docházky o jeden
rok. Veškerá dokumentace k zahájení školní docházky musí být uzavřena
k 31.5.2011, do této doby jsou rodiče povinni doložit veškeré podklady rozhodné
pro odklad školní docházky. K 4.2. 2011 bylo přijato do prvního ročníku 10 dětí.
Z toho je 7 děvčat a 3 chlapci.
Jménem kolektivu ZŠ přejeme dětem příjemné vzdělávání v naší škole.
Mgr. Jitka Polášková

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V OBCI
Výsledky TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Dne 10.1.2011 proběhlo na Obecním úřadě v Hladkých
Životicích rozpečetění pokladniček TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
2011.
Celkem se od občanů Hladkých Životic vybrala částka
22.430 Kč, což je až dvakrát více než v jiných, srovnatelně
velkých obcích v okolí. Tato částka byla zaslána na účet Charity České republiky v
Praze. Výtěžek sbírky bude použit k humanitární pomoci a činnosti Charity Odry.
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Všem dárcům děkuji za projevenou štědrost při konání sbírky v naší obci.
Markéta Rošlapilová

ZUMBA
Bezmála 60 účastníků měla
lednová Zumbapárty, která se
konala v sále Obecního úřadu 25. 1.
2011. Přišli, aby si protáhli svá těla
cvičením zvaným Zumba. Někteří
z nich už tento nový trend ve
cvičení dobře znali, jiní přišli proto,
aby zjistili, co že to Zumba vlastně
je. (Zumba je taneční fitnes hodina
plná energie, skvělé hudby a dobré
nálady. Kombinuje dynamickou
latinsko-americkou hudbu a tance spolu s aerobními pohyby).
Díky skvělé instruktorce Zumby Vendule Ostřanské vládla v sále výborná
atmosféra. Jelikož měla tato akce dobrý ohlas u zúčastněných, dohodly jsme se
s instruktorkou, že si podobnou akci zopakujeme opět v březnu, či dubnu. Ty,
které Zumba oslovila nejvíce, stály o to, aby se toto cvičení provozovalo
v Hladkých Životicích pravidelně. Momentálně to ale není možné z důvodu
vytíženosti instruktorky.
Zájemcům můžeme doporučit hodiny Zumby ve Fulneku. Podrobnosti o
rozvrhu hodin, místě konání cvičení a všech akcích naleznete na webových
stránkách www.zumbasvendou.cz. Děkujeme za hojnou účast a doufáme, že se
společně potkáme na dalších podobných akcích.
Martina Mikundová
Ples SRPŠ
22.1.2011 SRPŠ pořádalo rodičovský ples. Na akci jsme přivítali 105 lidiček, kteří
si přišli zatancovat nebo jen poslechnout hudbu. Večer se vydařil a ziskem z plesu
přispějeme na výlety a jiné aktivity dětí naší školy.
Velké poděkování všem, kteří nám pomohli tuto akci uspořádat. Dětem, za
přípravu originální výzdoby, rodičům a sponzorům.
Další akce, které připravujeme ve spolupráci se školou, bude tradiční „DEN
MATEK“ v květnu a „DEN DĚTÍ“ v červnu. Na obě akce Vás už předem co
nejsrdečněji zveme.
Sdružení SRPŠ
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TJ NIVA
Pozvánka na sportovní maškarní diskoples
TJ NIVA Hladké Životice Vás srdečně zve na SPORTOVNÍ MAŠKARNÍ DISKOPLES
s dobrovolnou účastí masek.
* pátek 18. března 2011 ve 20.00 hod. obecní sál Hladké Životice
* bohatá tombola
* vyhlášení nejlepší masky
* vstupné 50,- Kč, masky 30,- Kč

ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY
Dětský maškarní bál
Zveme všechny děti a rodiče na dětský maškarní bál
s Hopsalínem, který se koná v sobotu 12. března v 14.30
hod. v obecním sále.
Vstupné:
masky – zdarma
dospělí – 30 Kč
děti – 20 Kč
Předem děkujeme za Vaše příspěvky do tomboly.
Zájezd do akvaparku Hranice
ASPV Hladké Životice pořádá v sobotu 26. března zájezd do aquaparku Hranice.
Čas a místo odjezdu autobusu zveřejníme včas na www.hladkezivotice.cz a také
formou plakátů v obci.

KOMISE PRO OBČANSKÉ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Pozvánka na CIMBÁLOVKU
Kulturní komise OÚ v Hladkých Životicích Vás srdečně zve v sobotu 26. března
2011 v 16.00 hodin do Obecního sálu na CIMBÁLOVKU.
K poslechu a tanci Vám zahraje „Radhošť“. Občerstvení zajištěno,
vstupné 30 Kč.
Těšíme se na Vaši účast.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vítáme nové občánky:
Vjatráková Veronika, Honzková Anna,
Trčka Filip a Dominik, Král Matyáš
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a
lásky.
Své významné životní jubileum letos oslavili a oslaví:
leden
Mihulová Anna, Šulák Antonín, Tkadlec Ladislav, Horská Emilie,
Huvarová Božena, Jahnová Marie, Kovaříková Veronika,
Pastorková Anna, Víchová Zdenka
únor
Kopecká Mária, Cupal Vladislav, Václavíková Anna,
Machálková Anežka
březen
Víchová Helena, Šula Hubert, Knobová Marie, Jochec Josef,
Barošová Drahomíra
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Rozloučili jsme se:

Ladislav Podzemný
Jindřich Dvořák

Čest jejich památce.
Upozornění: Vítání občánků a posezení s jubilanty se bude konat v měsíci říjnu
2011.
Šárka Skýpalová

INZERCE
Přijeďte do firmy ASOMPO, a. s. pro sušené stolařské řezivo za zaváděcí ceny:
dub fošny 50 mm - výběr
13.500,- Kč/m3 + DPH,
dub prkna 30 mm - výběr
10.700,- Kč/m3 + DPH.
Sidlo:
Životice u Nového Jičína 194
Kontakt:
telefon 556 759 385, www.asompo.cz

Vydává Obecní úřad Hladké Životice dne 28.2.2011. Neprodejné. Náklad 350 výtisků. Vychází 1x za dva měsíce.
Své náměty a připomínky prosím adresujte na info@hladkezivotice.cz.
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