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Obec Hladké Životice

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
Sněhové vločky zahalily naše obydlí do bílé peřiny a počasí posledních dnů
nabádá k posezení v teple domova. Nastává doba rozjímání, ale i celkového
bilancování. Vybavujeme si to, co se nám povedlo a přemýšlíme nad tím, co jsme
už nestihli nebo pokazili.
A naše obec je na tom stejně. Mnoho se zde udělalo, máme novou lokalitu plnou
převážně mladých rodin, ale trochu se zapomnělo na prostého občana, jeho
zájmy a potřeby. A to musíme napravit, společně a s velkou vervou.
Tímto Vás vyzývám!!! Nadělte si pod stromeček barevné pastelky a kupu papíru a
pusťte se s námi do budování našeho velkého společného snu. Nakreslete nebo
slovně popište, jaký kabát by si zasloužil mít náš obecní úřad, jak by mohlo
vypadat prostranství okolo něj, a co by mělo být v jeho útrobách - co zde
postrádáte (knihovna, lékař, klubovny). Popusťte uzdu fantazii a nedržte se při
zemi. Vždyť se rozhlédněte po okolních obcích. Ony už to všechno mají, tak proč
ne my? Čím větší kupou nápadů nás zahrnete (a já vím, že nezklamete), o to lépe
se nám bude vybírat a kombinovat. Musíme začít hned, vždyť doba grantů a
dotací z EU už pomalu končí. A znáte ten úřednický kolotoč schvalování. S tím už
se ale já a naši zastupitelé popereme, mnohem důležitější je mít tu správnou VIZI.
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Vaše nápady nám hned po Vánocích přineste na Obecní úřad a spolu je
probereme. A nebojte se neumělých nákresů. Až uvidíte moje návrhy, tak zjistíte,
že jste hvězdy.
A aby Vás dětičky nerušily při vymýšlení, máme práci i pro ně. Ale nepoperte se
nám o pastelky. Pokud nám to sněhové podmínky dovolí, vyhlásíme začátkem
ledna akci „My se sněhu nebojíme“ a pustíme se společně (zastupitelé, radní,
starostka, rodiče, děti) do stavby sněhového městečka. Kdy a kde, to zatím
tajíme. Vy buďte připraveni, mějte své návrhy stavbiček rozkreslené a trénujte
technologii u Vás na zahradě. Ale POZOR na konkurenci. Projekty je třeba tajit až
do jejich realizace. A nezapomeňte nadchnout rodiče a hlavně dědečky – určitě
do toho půjdou s Vámi.
Co tedy ještě dodat? Přeji Vám všem hodně zdraví a štěstí do Nového roku,
příjemné prožití svátků vánočních v rodinném kruhu. A mám ještě jedno skromné
přáníčko: zapalte jednu (třeba i maličkou) svíčičku a vzpomeňte si i na nás, na ty,
kteří se snažíme pro nás všechny to naše soužití zpříjemnit a ne ho zbytečně
komplikovat malichernostmi.
Pěkné Vánoce...
Irena Ravčuková

VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Z 15. A 16. ŘÍJNA 2010
Celkový počet zapsaných voličů:
Voleb se zúčastnilo voličů:
Volební účast:

767
448
58,4%

Pořadí zvolených členů do zastupitelstva obce:
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volební strana č. 1 – Nezávislí
Víchová Jana
Kozar Petr
Ravčuková Irena
Krkoška Karel
Ondruchová Barbora
Lišková Dana
Vašek Martin

339 hlasů
327 hlasů
324 hlasů
291 hlasů
284 hlasů
282 hlasů
218 hlasů
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8. Stancová Alena
9. Kopecká Renáta
II.

210 hlasů
209 hlasů

Volební strana č. 2 – ŽIVOTIČANÉ SOBĚ
1. Tomšů Věra
2. Mikundová Martina
3. Skýpala Hynek
4. Mičulková Nikola
5. Orálková Gabriela
6. Žárská Marie

238 hlasů
235 hlasů
209 hlasů
205 hlasů
190 hlasů
180 hlasů

Dne 15.11. proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hladké Životice pro
volební období 2010-2014, na kterém byli zvoleni
do funkce

starosty:
místostarosty:
člena rady:
člena rady:
člena rady:

Ravčuková Irena
Víchová Jana
Kozar Petr
Mikundová Martina
Tomšů Věra

ZASTUPITELSTVO OBCE
Pozvánka
na 1. zasedání zastupitelstva obce Hladké Životice, které se koná v pondělí
20.12.2010 v 17.00 hod. v sále OB
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení a úprava programu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zpráva o činnosti rady
Jednací řád ZO
Volba členů kontrolního a finančního výboru
Volba člena Školské rady
Návrh rozpočtu obce na rok 2011
Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce
Stanovení stočného na ulici Na stráni na rok 2011
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10. Návrh na zrušení názvu „Petrželův vrch“
11. Organizační záležitosti obce
– bezúplatný převod pozemků
– OZV
12. Schválení nákupu osobního automobilu
13. Zřízení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hladké Životice
14. Diskuze občanů
15. Závěr
Občané budou také informování o záležitosti „myslivna“.
Po ukončení diskuze bude pro všechny zájemce z řad občanů připravena
prohlídka zrekonstruovaného bytového domu č.p. 144 (bývalá škola).

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Změna úředních hodin OÚ
Od listopadu 2010 došlo ke změně úředních hodin na Obecním úřadě:
Pondělí
7.30 – 17.00 hod.
Úterý
7.30 – 15.30 hod.
Středa
7.30 – 17.00 hod.
Čtvrtek
7.30 – 15.30 hod.
Pátek
7.30 – 12.00 hod.

Provoz Obecního úřadu během vánoc
Od 24.12. do 31.12. bude Obecní úřad uzavřen, s výjimkou těchto dnů:
Středa 29.12. 8.00 – 13.00 hod.
Čtvrtek 30.12. 8.00 – 13.00 hod.

Aktuální kontakty na Obecní úřad
Telefon:
556 756 023
Fax:
556 756 023
E-mail na podatelnu: obec@hladkezivotice.cz
E-mail na starostku:
starostka@hladkezivotice.cz
Internetové stránky: www.hladkezivotice.cz
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Výzva pro podnikatele
Obracíme se na místní firmy a živnostníky, aby nám zaslali nebo osobně doručili
kontakty s popisem jejich činnosti. Tyto informace bychom rádi využívali při
zadávání zakázek a výběrových řízeních, a také Vám nabízíme bezplatné
zveřejnění na internetových stránkách obce.
Internetové stránky a zasílání zpráv občanům
Obecní webové stránky www.hladkezivotice.cz budeme postupně vylepšovat
jak po obsahové, tak po vzhledové stránce.
Začnou se na nich objevovat aktuální informace, fotografie z různých akcí a
budete mít zde i možnost stažení elektronické verze Obecního zpravodaje.
Pokud chcete být pravidelně informování o dění v naší obci, nabízíme Vám do
budoucna možnost zasílání aktualit prostřednictvím e-mailu. V případě, že
budete mít o tuto službu zájem, zašlete nám svoji e-mailou adresu na
info@hladkezivotice.cz .
Redukce veřejného osvětlení
Upozorňujeme občany, že v rámci úsporných opatření bude snížen počet svítidel
veřejného osvětlení na ulici Na stráni.
Výzva občanům
Prosíme občany, kteří bydlí sami, aby přinesli nebo poslali na Obecní úřad
kontakt na své příbuzné nebo známé. V případě nenadálé události (např.
hospitalizace v nemocnici) pak budeme moci informovat Vaše blízké, aby se
postarali o dům nebo domácí zvířata.
Běžkařský spolek
Hledáme nadšence – běžkaře pro skupinové vyjížďky kolem Odry, které povede
ing. Ravčuk. Začátečníci vítání. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě.
Počítačový kurz pro seniory
Výhledově zvažujeme uspořádání bezplatného výukového kurzu práce s
počítačem pro seniory. Případní zájemci se mohou rovněž hlásit na OÚ.
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AKCE V OBCI
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 4. prosince, za zvuku koled znějících z obecního rozhlasu, přicházeli k
Obecnímu úřadu lidé, aby byli svědky vůbec prvního rozsvícení obecního
vánočního stromu v Hladkých Životicích. Ani velký mráz občany neodradil od
příchodu. Jistě byli také zvědaví, jak
se jedna z prvních akcí vydaří.
Přítomné přivítala paní starostka
Irena Ravčuková, která poděkovala
lidem za opravdu hojnou účast a
podporu
a zhodnotila
také
dosavadní snažení nového vedení
obce. Zmínila, že touto akcí vlastně
zastupitelé začínají plnit své
předvolební
sliby,
protože
rozsvícení vánočního stromu v obci
byl jedním z nich.
Pak už nic nebránilo tomu, aby děti mohly začít odpočítávat a vánoční strom se
rozzářil. Lidé neskrývali své nadšení a radost. Děti z místní mateřské a základní
školy se postaraly o kulturní okénko a zazpívaly koledy a vánoční písně.
Slovo dostal také pan děkan
Hubert Šula, který vánoční strom
posvětil a organizátory potěšil
slovy chvály. Neskrýval radost, že
konečně i naše obec má to, co k
Vánocům patří. Připraveno bylo i
malé občerstvení. Pro děti to byly
perníčky
za
jejich
krásné
vystoupení, zahřát se mohly
horkým čajem a dospělí si mohli
zakoupit svařené vínečko nebo Slezskou vařonku.
Začala tak tradice, kterou bychom díky úspěchu, jaký tato akce měla, rádi
opakovali každoročně.
Martina Mikundová
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Zájezd do divadla
Obecní úřad uspořádal v neděli 12.12. zájezd do divadla Aréna v Ostravě na
představení „Vánoční hra aneb o tom slavném narození“. Kulturní akce se
zúčastnilo 41 občanů.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Adventní jarmark
Ve dnech 22.11. – 24. 11. proběhly
na naší škole předvánoční dílny.
Během tří dnů děti s rodiči vytvořili
adventní věnce, svícny, zdobili
perníky, tvořili drobné vánoční
dekorace.
Veškeré naše snažení vyvrcholilo
v pátek 26.11., kdy jsme zpěvem
vánočních koled zahájili „ADVENTNÍ
JARMARK“. Základní školou vládla
příjemná předvánoční atmosféra a
radost z vlastnoručně vyrobených prací.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o zdárný průběh této
akce.

Pozvánka na Vánoční koncert
Dne 21.12. Vás žáci a zaměstnanci školy srdečně zvou na Vánoční koncert, který
se uskuteční v 16.30 hodin v místním kostele sv. Mikuláše. Přijďte si odpočinout
od předvánočního shonu a příjemně se naladit na očekávané svátky.
Věra Tomšů
Pozvánka na Rodičovský ples
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Hladké Životice Vás srdečně zve na
RODIČOVSKÝ PLES, který se uskuteční 22. ledna 2011 ve 20 hodin v Obecním sále
v Hladkých Životicích. K tanci a poslechu hraje skupina Navalentym.
Program: 20.00 h. – vystoupení baletní školy Fulnek, 22.00 hod. – Dragon Fire.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mikulášská nadílka v Mateřské škole
Ve středu 1. 12. 2010 v místní
mateřské škole proběhla netradiční
Mikulášská nadílka.
Přijela k nám agentura pana
Černocha z Mořkova se zábavným
programem. Po celou dobu děti
provázel Mikuláš s čertem, který
předvedl své kouzelnické umění a
děti si také zasoutěžily. Byla pro ně
připravena také tombola s lákavými
dárečky.
Na závěr děti dostaly mikulášské balíčky a barevné nafukovací balónky, které po
troše obav a taky slziček vykouzlily na jejich tvářičkách spokojený úsměv.
Martina Mikundová

ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY
Cvičení pro děti a stolní tenis
Sdružení ASPV zve všechny děti ve věku od 6 do 18 let na pravidelná cvičení pro
děti, která se konají každou středu od 16 do 19 hodin v Obecním sále.
Od 19 hodin pak mají všechny věkové kategorie možnost zahrát si stolní tenis.
Přezůvky s sebou, sportovní náčiní bude k zapůjčení.

Vydává Obecní úřad Hladké Životice dne 16.12.2010. Neprodejné. Náklad 350 výtisků. Své náměty a připomínky
prosím adresujte na info@hladkezivotice.cz.
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