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Obec Hladké Životice

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané…
Čas letí neúprosně vpřed a už tu máme konec našeho volebního období.
Možná, že se ode mě očekává, že budu bilancovat, porovnávat, vysvětlovat,
zdůvodňovat, vychvalovat…
Udělám úplně něco jiného. Ráda si jen zavzpomínám na příjemné chvíle
strávené s Vámi, na našich společných akcích. K tomuto rozhodnutí mně přiměl
tak rychlý a nenadálý odchod z tohoto světa našeho p. faráře Huberta Šuly. Až
teď si uvědomuji, kolik svého času (a to hovořím jen o posledních čtyřech letech)
se mnou vlastně strávil. Spolu jsme diskutovali, jak kterou akci pojmout, co
řeknu já a co on a sami znáte výsledek. Nakonec jsme hovořili z patra a na to, že
máme v kapse papírek s připravenou řečí, se vždy zapomnělo. Ale alespoň jste
věděli, že je to opravdu od srdce. Nenásilně mně učil trpělivosti a také tomu, že
je třeba naučit se slyšet, co ti druzí říkají. Pokouším se to zvládat a výsledek je
zajímavý. Když si zrovna v tuto chvíli řeknu: „čtyři roky jsi byla starostkou této
obce“ kupodivu si vybavuji jen ty pěkné a zajímavé momenty. Nejkrásnější
událost (protože to bylo poprvé), byla, když jsme společně, my všichni, rozsvítili
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Vánoční strom. Mrzlo až praštělo, malí ze školky byli v závějích sotva vidět, ale byli
jsme všichni usměvaví, vstřícní a plní očekávání příštích událostí. A mimochodem,
ten svařák – tak na ten se nedá zapomenout  .
Pak už následovaly akce, které se dnes každému zdají být samozřejmostí.
Ale nebylo tomu tak. Společně jsme zaváděli nové tradice jako jsou: Vítání
občánků, Posezení s jubilanty, uvádění prvňáčků do školního procesu, „Životický
košt“, vydávání Zpravodaje, tradice obecních plesů atd…
Také naše složky nezahálely a ty, které chtěly, s vedením obce aktivně
navázaly spolupráci a vytvořily si vlastní tradice. Klub seniorů a jejich „Jablko
párty“, neopakovatelné zážitky při každoroční „vaječině“, návštěvy divadelních
představení, veselé zájezdy za poznáním. Bez jejich účasti a pomoci si žádnou akci
ani nedovedu představit. Ale ta poslední „Otevření venkovního fitness“ tak tam
mi naprosto vyrazili dech. Nejenom to, že přišli, ale jejich aktivní přístup
ke cvičícím strojům, tak to smekám a opět se zamýšlím sama nad sebou a svou
kondičkou. A klub ASPV? Jsou to naprosto skromní, někdy až neviditelní sportovní
nadšenci. Bylo pro mě ze začátku velkým překvapením, jak jsou úspěšní dokonce
až na úrovni celorepublikových soutěží a v obci o nich skoro nikdo nevěděl. Teď už
nás všechny o svých výsledcích pravidelně informují ve Zpravodaji a to je dobře.
Komu čest, tomu čest. A jejich tradice? Podzimní drakiáda, turistické výšlapy,
karnevaly, sportovní soutěže a samozřejmá a ochotná pomoc při všech akcích
pořádaných obcí.
Je zajímavé a určitě v pořádku, že se mi z hlavy vytěsnily ty situace
spojené s nepříjemnými výslechy na Policii, kdy mně stále někdo obviňoval
z nezákonných praktik při vedení obce, beznaděj při čtení hnusných panfletů,
které jsme nacházeli v poštovních schránkách. A dnes? Je mi to převážně
k smíchu, když teď už vím, kdo ty blbosti šířil, jaká to musela být pro ně ponižující
„noční konspirace“ když to do těch schránek cpali a vůbec, co se řešilo za
pitomosti a přitom to mělo jen jeden jediný důvod. Odradit mně od práce a
znepříjemnit mi život. Jsem ráda, že jsem se k tomuto stádiu dopracovala a
nejsem na to sama. Ale dost o komunální politice, ta se dneska nehodí.
Nejenom tradice máme nádherné, také jsme spolu vytvořili nová, hezká a
příjemná místa pro náš spokojenější a pohodlnější život. Máme pěkné
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Náměstíčko, upravené vstupy do úřadu a do Pohostinství, nejmenším dětem v MŠ
jsme upravili a přidali prostory na hraní, rozšířením tělocvičny jsme umožnili
cvičení i seniorům a nadšencům jógy (tu chceme pro velký zájem přenést do sálu
a v lepším, večerním čase), začali jsme budovat velký sportovní Životický park,
konečně máme bezpečné parkoviště před školou. Spolu jsme slavnostně otevřeli
zrekonstruovaný kulturní sál, který nám poslouží při všech kulturních,
vzdělávacích, složkových, školících i rodinných akcích. A jistě mi dáte za pravdu,
že jsme ho opravili, jak se říká: „už za pět minut dvanáct“. Od jeho otevření nebyl
ani jeden víkend bez akcí. Měli jsme tady svatbu, narozeniny i pohřební hostiny.
Za ty čtyři roky jsme se rozloučili s několika blízkými a nám milými
občany, ale narodila se také spousta malých nových životických občánků. Někteří
lidé se odstěhovali a noví zase přistěhovali. Zrovna minulý týden jsme opět
prodali parcelu na stavbu nového rodinného domu v ulici Na stráni. Získáváme
nejenom více než 600 tisíc do pokladny obce, ale i naše nové spolubydlící. A to je
ten správný náhled na život. Dívejme se dopředu, buďme optimističtí, chovejme
se k sobě navzájem slušně a co nám tady bude chybět? (to byla řečnická otázka,
ne, že se hned pustíte do debaty, co nám tu ještě doopravdy chybí ). Je toho
spousta, vím to, ale máme našlápnuto správným směrem a tak to postupně
společně zvládneme.
Aby jste z mého „ slova starostky“ neměli dojem, že jsem příliš na měkko
a sentimentální. Hned Vás trošku pozlobím. Velice se mi líbí „snad“ přísloví, že:
„Každá obec má takového starostu, jakého si zaslouží“. A co z toho plyne za
poučení? Jednoduše, pojďme k volbám opravdu všichni a pak bude vše tak, jak si
to přejeme!
Přeji Vám pěkně prožitý zbytek léta, našim školákům, aby vykročili tou
správnou nohou, učitelkám hodně elánu a spoustu krásných nápadů, kterým
zpříjemňují život nám všem. Společně si ale hlavně popřejme pevné zdraví a aby
nás v naší obci více přibývalo, než se ztrácelo.

Vaše starostka
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Odešel Otec Hubert......

Tato zpráva zasáhla nejen věřící naší farnosti ale i Pustějov, Kujavy a
mnoho dalších lidí. Odešel z naší fary, z našeho kostela, z našich očí, ale v srdcích
všech duchovně smýšlejících lidí ne. Tento skromný, vstřícný a věřící muž se
postaral nejenom o naše kostely, ale hlavně o spousty lidí, ač věřících či
nevěřících. Pro všechny křtil děti, sezdával snoubence, pohřbíval.
Měl rád lidi, také se stal členem Senior klubu, rád naslouchal, poradil, ale
také měl svůj vlastní názor.
Dožil se požehnaného věku 90. let.
V naší farnosti prožil krásných téměř 50 let. Byl to kus života plodného,
zasvěceného Bohu a lidem. Odchod našeho Otce Huberta Šuly musíme příjmout
s vděkem, poděkováním, radostí a nadějí, že teď už se za nás bude přimlouvat u
toho Nejvyššího.
Farní společenství
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání Rady obce Hladké Životice, od června se Rada obce sešla dvakrát, na
těchto jednáních:
a) RO SCHVÁLILA
- Ceník nájemného v kulturním domě obce Hladké Životice.
- přijetí peněžitého daru ve prospěch ZŠ a MŠ Hl. Životice od DLF-Trifolium Hl.
Životice ve výši 3000,-Kč, VVM-IPSO s.r.o. Fulnek ve výši 7000,-Kč a SDH Hl.
Životice ve výši 1000,-Kč.
- nákup herních prvků do školní zahrady ZŠ a MŠ Hl. Životice z rozpočtu této přísp.
organizace obce
- Dohody o provedení práce – příprava a zpracování Zpravodaje, - propagace a
reprezentace obce, kronikáře obce Hladké Životice
- Smlouvu na zpřístupnění internet. sítě v kulturním zařízení Obce Hl. Životice.
- Rozpočtové opatření č. 4 v roce 2014 obce Hladké Životice.
- Smlouvu o zajištění zpět. odběru a využití odpadků z obalů mezi EKO-KOM, a.s. a
Obcí Hl. Životice
- Cenový návrh na komplexní realizaci výběrového řízení a administraci projektu
„Revitalizace zeleně v obci Hladké Životice – 1. etapa“, podpořeného z OP ŽP,
oblast podpory 6.5.
- v souvislosti s rozšířením majetku Obce Hl. Životice schválila Změnu smlouvy
mezi Obcí Hladké Životice a Allianz pojišťovnou, a.s.
- uzavření Smlouvy o věcném břemenu mezi Obcí Hladké Životice a ARPEX
MORAVA, s.r.o.
- úpravy nájemních prostor obce Hl. Životice – zakoupení ventilační zařízení
s odsáváním vzduchu z místností v budově č.p.208, ul. Hlavní, Hl. Životice.

b) NESCHVÁLILA
- finanční příspěvek Obce Hladké Životice společnosti SONS, pobočky v Novém
Jičíně.
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Pozvánka
20. zasedání členů zastupitelstva obce
Hladké Životice, se bude konat v kulturním sále obce Hladké Životice
ve středu do 17. září 2014 v 17.00 hod.

Výzva
V září letošního roku proběhne výstava k oslavě 690 let první písemné
zmínky o naší obci. Rádi bychom tímto oslovili naše občany s žádostí o zapůjčení
historických a dobových materiálů, dokumentů či fotek. Vše k zapůjčení, prosím,
přineste na obecní úřad a to do 15.9.
Děkujeme.

Pozvánka

V sobotu dne 20. září 2014 se
od 15.00 hod.v Kulturním sále uskuteční
výstava
„Od historie po současnost“k 690. výročí
vzniku naší obce a výstava obrazů pana
Lumíra Sklenáka
Tyto výstavy potrvají do pondělí 22.9.

Všichni jste srdečně zváni.
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Divadelní představení

V sobotu 27. září 2014 se v 19.00 hod. bude konat
divadelní představení „Naši furianti“. Představí se
Vám Bernacké Ochotnické Divadlo „Bodlák“
z Bernartic nad Odrou.
Bližší informace budou k dispozici na plakátech a OÚ.

Čtyři roky jsou za námi a další před námi . . . . .
Do komunálních voleb v roce 2010 šly tyto dvě kandidátky: Sdružení
nezávislých a Životičané sobě. Z řad celkem 30 kandidátů na zastupitele obce se
po dobu 4 let v aktivní práci vystřídalo 18 členů. (odstoupení kandidátů a jejich
nahrazení)
Také tento počet zastupitelů svědčí o tom, že to nebyla práce snadná a
„bylo nám házeno mnoho klacků pod nohy“. K tomu se vyjadřovat nechceme, je
pro nás důležité, co se podařilo lépe zorganizovat, vylepšit, úplně změnit,
dokázalo vybudovat a hlavně co je v naší obci opravdu vidět na vlastní oči. Lidé
jsou různí a není člověk ten, který by vyhověl lidem všem, jak se říká.
Občas se zdá, že žijeme v době, kdy mnozí mnoho namluví, nic přitom
nesdělí nebo jen kritizují, jak by vše udělali jinak a proč je to či ono nesprávně.
Chceme uvést přesná fakta a nechlubit se tzv. cizím peřím.
Tak jak jsme obě kandidátky šly do voleb, tak také chceme zhodnotit, co
se nám společně povedlo či říci jakým směrem bychom chtěli dále společně jít.
Investičních akcí či činností se podařilo uskutečnit mnoho: počínaje
úpravou svahu a výsadbou pod kostelem, výměnou vstupů do budovy OÚ,
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realizací náměstíčka - Místa pro setkávání občanů, přístavby MŠ, opravou
hasičského vozu, úpravou prostranství bývalého brouzdaliště v centru obce –
Místo setkávání občanů za účelem zdravého životního stylu s vybavením
cvičícími stroji a výsadbou zeleně, pořízením nového rozhlasu s varovným
protipovodňovým systémem, podílem finančního příspěvku na opravu kostela či
rekonstrukcí a modernizací kulturního sálu obce s užitím audiovizuální techniky,
novým vybavením interiéru a opravy střechy sálu, realizací parkoviště ZŠ a MŠ.
Vše ve výši okolo 11,3 mil. korun, což je částka srovnatelná s každoroční
průměrnou výší příjmů obecního rozpočtu za poslední 4 roky. To vše, aniž bychom
čerpali jakoukoli náhradu za poškozování obce čímkoliv, např. v minulosti stavbou
D47, která snížila životní komfort všech občanů. Zefektivnili jsme rovněž příjmy z
prodeje a nájmů obecních majetků. Např. prodeje stavebních pozemků z 50 na
500 Kč/m².
Toho všeho bychom nedosáhli, kdybychom nevyužívali dotací a
vyhlašovaných grantů, konkrétně v roce 2010 to byla částka 1,818 mil. Kč, v roce
2011 částka 1,477 mil. Kč, v roce 2012 částka 2,493 mil. Kč, v roce 2013 částka
2,161 mil. Kč a v roce letošním 3,370 mil. Kč. Celkem tedy do obecní pokladny
z dotací přišlo 11,319 mil. Kč.
Jaké byly zůstatky na obecním účtu v jednotlivých letech 2010 až 2013?
Bylo to 342 tisíc Kč, 1,2 mil. Kč, 2,08 mil. Kč, 6,4 mil. Kč.
Jak jsme na tom s dluhy?
Úvěry, které jsme nenavrhovali, ale přetrvaly z doby předchozího vedení:
V roce 2010 byla se společností Škofin uzavřena úvěr. smlouva na nákup
automobilu ve výši 270 tisíc Kč, úvěr byl splacen do konce roku 2013. Od roku
2010 se splácí úvěr na přestavbu bývalé ZŠ na byty ve výši 3,2 mil. Kč, k 30.7.2014
zbývá doplatit 505 tisíc Kč.

Vzpomeneme také drobnější, méně nákladné investice či činnosti, které
ovšem správu obecního majetku usnadní a vycházejí vstříc občanům:
8

- změna pracovní doby OÚ – prodloužena do 17.00 hod., pravidelné vydávání
obecního Zpravodaje, pořízení kamerového systému, efektivnější využívání
obecních vozidel a jejich označení znaky obce, zaměstnávání většího počtu
sezónních pracovníků z ÚP v rámci veřejně prospěšných prací na údržbu obce,
zakoupení traktorku, zametače chodníků, rekonstrukce Pohostinství, úpravy
zastávek autobusů, zakoupení venkovního stanu, laviček a stolů k posezení a
grilu z dividend ASOMPA.
V naší obci dobře funguje Komise pro občanské, kulturní a sportovní
záležitosti. Stalo se pravidelností pořádat každoroční Rozsvěcení Vánočního
stromu, Vítání občánků, Posezení s jubilanty, pořádání divadelních představení,
módní přehlídky, Životického koštování, Obecního plesu, Besed pro seniory,
skupinového cvičení. Pravidelně se účastníme soutěže Hry bez venkovských
hranic.
Obec je zřizovatelem přísp. organizace ZŠ a MŠ, která se aktivně účastní a
rozvíjí kulturní život v naší obci. Svými akcemi rozšiřují nabídku kulturního a
sportovního života v obci také spolky jako Asociace sportu pro všechny (ASPV),
nově vzniklý Klub seniorů také Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota
NIVA a Myslivecké Sdružení Hl. Životice. Mnohé z nich využívají finanční příspěvek
obce.
Z akcí, které nás teprve čekají, ale máme na ně již schválené dotace je to
potom projekt Revitalizace zeleně - 1. a 2. etapa, v rámci níž bude v obci
provedena další výsadba zeleně. Máme zpracované podklady také k ostatním
investičním akcím tak, abychom tyto mohli využít při získání dotací a grantů.
To vše by se nepodařilo bez vynaloženého úsilí vedení obce, zejména paní
starostky Ireny Ravčukové.

Víme, jak konkrétně zlepšovat místo, kde žijeme - obec Hladké
Životice.
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Děkujeme tímto zastupitelům a také občanům za spolupráci,
za Vaše podněty, podporu a povzbuzení.
Za družení „Nezávislí“ Mgr. Jana Víchová,
za „Životičané sobě“ Martina Mikundová
MATEŘSKÁ ŠKOLA

PŘEDŠKOLKA
pro děti od jednoho roku, které ještě nenavštěvují MŠ,
a jejich rodiče
opět zahajuje svou činnost.
První setkání proběhne
17.9.2014 od 15.50 – 17.50 hodin v MŠ
a další každou sudou středu v měsíci.
Přiveďte Vaši berušku nebo broučka, ať se podívá,
jak to u nás ve školce chodívá.
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Milí rodiče, děti a přátelé školy,
opět Vás oslovuji prostřednictvím obecního zpravodaje. Po prázdninách,
které velmi rychle uběhly, začíná školní rok 2014/15.Jaký bude? Uvidíme. Z mého
pohledu to bude velmi těžký rok pro celou obec-rok volební. Velmi by mě
potěšilo, kdyby se politické záležitosti nepromítaly do života školy. Děti si zaslouží
klid, nerozumí tomu, co nás dospělé rozděluje.....
Prázdniny jsme zakončili prázdninovým programem ŠD "Malí domorodci"
zaměřeným na poznávání prostředí, kde žijeme. Pestrost a náplň zcela narušila
nepřízeň počasí. I tak jsme prožili deset pěkných společných dní. Jediné, kdo
mohou kvalitu posoudit, jsou děti.
Letošní školní rok zahajujeme s novým prostorným parkovištěm před naší
MŠ a ZŠ a bude tak trvale vyřešen problém s parkováním na úzké vozovce před
školou. Odezva ze strany rodičů je velmi příznivá. Děkuji i jejich prostřednictvím
Obci Hladké Životice za uskutečnění této důležité stavby.
Radost z nového parkoviště nám pokazila havárie vodovodní přípojky v
budově školy, která nám způsobila velké škody. Na konci prázdnin jsme vyvinuli
velké úsilí, abychom školu zprovoznili k 1. září. Havárie odhalila potřebu
rekonstrukce budovy školy.
Všech se nás velmi dotkla i smrt našeho milého pana faráře Huberta Šuly,
který byl nedílnou součástí našeho společenství.
V letošním školním roce přivítáme v 1. ročníku 8 prvňáčků. Počet žáků ve
škole, který letos očekáváme je 46. Všichni pracovníci školy se velmi těšíme na
společnou práci ve školním roce 2014/15. Jako každý školní rok učiníme vše pro
to, abychom mohli na konci školního roku kladně bilancovat.
Vážíme si Vaší přízně a děkujeme za podporu. Dětem přeji radost ze
vzdělávání a přeji jim, aby vyrůstaly v prostředí, které jim umožní všestranný
rozvoj.
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Na závěr uvádím citát filosofa Sókrata starý asi 2400 let.
"Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a
nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a
tyranizují své učitele.“
Mgr. Jitka Polášková,
ředitelka ZŠ a MŠ Hladké Životice
ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY

V pátek 20.6.2014 se konal 4. ročník otevřené soutěže – Woodball, Kubb a
Möllky v Bartošovicích.
Naši složku reprezentovalo 5 dvoučlenných družstev ve složení Milena a
Radovan Žitníkovi, Jana a Ivoš Mutinovi, Zdenka Fusková a Šárka Molková,
Miroslav Fusek a Dominik Žitník, Petra Venglářová a Marek Plhal. A tady jsou
výsledky:
Mölkky 90 2. místo Žitníkovi Milena + Radovan
Mölkky 90 +
2. místo Mutinovi Jana + Ivo
Kubb 90 2.místo Žitníkovi Milena + Radovan
Kubb 90 +
3. místo Mutinovi Jana + Ivo
Woodball 90 1. místo Fusek Miroslav + Žitník Dominik
3. místo Žitníkovi Milena + Radovan
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Blahopřejeme a přejeme úspěch i v republikovém kole, které se bude konat
3. – 5.10.2014 v Mušově.

Sportovní kroužek
Sportovní kroužek pro děti bude zahájen ve středu 10.9.2014 od 16.00 18.00 hod. na místním sportovním hřišti, pod vedením cvičitelky SPV III. třídy
Aleny Stancové a cvičitelky Mileny Žitníkové. Tohoto kroužku se mohou účastnit
děti od 6 let.
Členské poplatky na rok 2014/2015 je nutno zaplatit v měsících září –
prosinec 2014. Zodpovědná osoba za převzetí poplatku je pokladní ASPV Martina
Mutinová. V případě nezaplacení členského příspěvku v daném termínu bude
členství zrušeno.
Přihlášení nového člena, popřípadě odhlášení člena ASPV je nutno udělat
do prosince 2014. Kontaktujte prosím Milenu Žitníkovou.
13

Na měsíc září připravujeme:
-Výšlap na Lysou horu (pozvánka viz níže)
-Noční hru pro děti a rodiče
Na měsíc říjen připravujeme:
- Drakiádu

ASPV – HLADKÉ ŽIVOTICE
zve příznivce pobytu na zdravém vzduchu
na pěší výlet
v sobotu 6.9.2014
NA LYSOU HORU
Doprava: Osobní automobil (při zaplnění kapacity osobního auta bude hrazeno
jízdné složkou ASPV).
Sraz účastníků: Náměstíčko v 7.00 hod.
Trasa na Lysou horu: povede naučnou stezkou. Délka cca 7 km.
Od hotelu Petra Bezruče půjdeme po zelené turistické značce směrem na rozcestí
Satina u korýtka.Tam přejdeme na žlutou tur. značku a ta nás povede směrem na
Ondrášovy díry (jeskyně). Po pár metrech přejdeme ze žluté na červenou tur.
značku a ta nás nasměruje až na Lysou horu.
Trasa z Lysé hory k hotelu Petra Bezruče: Délka cca 6 km.
Půjdeme po modré turistické značce směrem ke kamenné Mohyle Ivančena.
Odtud půjdeme stále po modré tur. značce až na rozcestí Hradová nad Salašem a
tam přejdeme na zelenou tur. značku a ta nás dovede až k hotelu Petra
Bezruče.Mohyla je symbolem vlastenectví, statečnosti a přátelství. Roku 1999
mohyla zabírala asi 40 metrů čtverečních a zhruba 195 metrů krychlových, sahá
do výšky 4 metrů a je posvěcena biskupem Ostravsko - opavské diecéze skautem
bratrem Františkem Lobkowiczem.
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Lysá hora je ideálním rozhledovým bodem. Za dobré viditelnosti lze spatřit Vysoké
Tatry, Bílé Karpaty, slovenskou Malou Fatru, Jeseníky a Kralický Sněžník. Na
jihozápadních a západních svazích Lysé hory jsou jedlo-bukové a smrkové pralesy
na suti, od roku 1956 chráněné v NPR Mazák.
Doporučujeme teplé oblečení, pláštěnku, vzhledem k
možnosti časté změny počasí.
Alena Stancová

Začátek sezóny florbalu 2014/2015
Je tady nový školní rok a začátek nové sezóny florbalu. V loňském roce
jsme se zapojili do soutěží, ve kterých jsme byli úspěšní. Děti i dorost
reprezentovali naší obec úctyhodně. Hned v říjnu navážeme na úspěch loňské
sezóny, kdy jsme postoupili do republikového kola v Pardubicích. Proto budou
tréninky probíhat co nejdříve, abychom se dostali zpět do formy.
Dále mám pro všechny zájemce a hráče skvělou zprávu o změně
treninkových prostor. Máme přislíbenou od p. Vlastimila Pavlici od září sportovní
halu v Pustějově. Začínáme s trénováním již druhý týden v září, t.j. 8.9.2014. Dny
zůstavají stejné jako v loni.
Pondělí: 16,00 - 18,00 mladší žáci
Pátek: 16,00 - 17,30 starší žáci (můžeme se domluvit na
začátek o půl hodiny dříve.)
Samozřejmě budeme rádi, pokud o tento sport projeví zájem i další děti.
Podmínkou je přihláška do ASPV, neboť kroužek florbalu je jeho součástí.
Přihlášky a dotazy můžete posílat na mail stavule@centrum.cz, nebo tel.
605352174.
Těším se na všechny malé sportovce a spoluúčast rodičů .
Mgr. Stavovčíková Alena
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SENIOR KLUB

Bilancování
Tento obecní zpravodaj je v tomto volebním období poslední. Proto mi
dovolte, abych zavzpomínala na výčet našich aktivit.
Každoročně máme výroční schůzi s programem, scházíme se na smažení
vaječiny a každé pondělí hodinu cvičíme. Uskutečnili jsme 3 zájezdy, na Hostýn,
do Velkých Losin a do Jeseníku. Naši členové nacvičili 2 taneční vystoupení Mrazík a Mama Mia, se kterými vystoupili 2x ke Dni seniorů v Sedlnici, na
výročních schůzích a na rozsvícení vánočního stromu v roce 2013. Máme také
pěvecký sbor, který zazpíval ke Dni kostelů a na rozsvěcení vánočního stromu ve
vesnici v roce 2013.
Zúčastnili jsme se 2 kurzů práce s počítačem. Jeli jsme 5x do divadla v
Ostravě a 1x do Opavy.
Na konci každého roku /3x/ jsme pořádali Jablko party se soutěží „O
nejlepší jablkový koláč“, s programem, tombolou a tancem.
Na závěr bych za členy výboru a všechny členy Senior klubu, o.s. Hladké
Životice chtěla poděkovat vedení obce za finanční podporu a dobrou spolupráci.
Piskořová Radmila,
předsedkyně Senior klubu o.s.

Zájezd do Kroměříže – 12. září
Odjezd autobusu:
7.15 hod. - Nádraží
7.20 hod. - Výrobna
7.25 hod. - Křižovatka
Program zájezdu:
09.30-11.30 hod. - Prohlídka zámku
11.30-13.00 hod. - Prohlídka zámecké zahrady, města a oběd
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13.30-14.00 hod. - Prohlídka rotundy s průvodcem
14.00-15.00 hod. - Individuální prohlídka Květné zahrady
15.00 hod.

- Prohlídka biskupských vinných sklepů s ochutnávkou vín

17.00 hod.

- Odjezd, zastávka na občerstvení
Piskořová Radmila

Už jen vzpomínka…
V minulých dnech nás opustil a to navždy, pan farář Hubert Šula. Byl to
„náš pan farář“, protože byl našim přítelem, společníkem, členem našeho Senior
klubu od samého založení. I přes svůj požehnaný věk se zůčastňoval všech našich
akcí a svůj spokojený výraz rozdával všem kolem. Ještě vloni se s našim klubem
vydal na náročný zájezd do Jeseníků a věřte ,že i ti mnohem mladší (o 25 let)
obdivovali, jak statečně zdolal i jeskyně „ Na pomezí“, do nichž si už mnozí z nás,
z důvodů prudkých schodů a převýšení, ani netroufali vstoupit.
Já osobně jsem ho potkávala jen na akcích, neboť bohoslužby navštěvuji
jen ve výjimečných případech. Má poslední a velice pěkná vzpomínka na pana
faráře je z letošního června, na smažení vaječiny u příležitosti oslav „Ducha
svatého“. Seděla jsem vedle něho (já, druhá nejstarší po něm v této společnosti ).
Užívali jsme si to podle svého – úměrně věku. Pusy jsme měli od vaječiny a pod
sebou nadrobeno. No a co, ať mají z té naši pohody něco i ptáčci. Díky našim
organizátorkám, které přinesly i ubrousky, jsme si alespoň všechno, co se
zachytilo na našich oděvech, neodváželi domů. Pan farář s námi zpíval známé
lidovky , byl spokojený a my s ním.

Děkujeme za pěkný přístup
a budeme vzpomínat.
Za všechny, kteří se mnou souhlasí
Helena Ježíšková,
členka Senior klubu
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Své životní jubileum letos oslavili a oslaví:
Září – Molek Alois, Macháč František, Beránek Zdeněk,
Urbaník Ladislav, Křížánek Jarolím, Balhárek Václav,
Kopecká Ludmila

Říjen – Václavík Jan, Heryánová Bohuslava, Urbánková Marcela

Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.

Rozloučili jsme se:
Koláček Zdeněk
Šula Hubert

Upřímnou soustrast.
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