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Vážení spoluobčané…
Dovolte, abych Vám všem popřála jménem všech zaměstnanců našeho obecního úřadu i
jménem svým, příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a štěstí v Novém roce
2016. Ať se nám všem i nadále daří alespoň tak dobře, jako v tom roce letošním.

Také přidávám pár informací :
Obecní úřad bude v období od 22.12.2015 do 3.1.2016 z důvodu čerpání řádné
dovolené zaměstnanců uzavřen.

Sportovní spolek Poodří zve příznivce běhu na Štěpánské proběhnutí. Sraz
26.12.2015 v 11.00 hod. u žel.stanice v Hladkých Životicích. Nejedná se o závod,
cílem je pohodové sváteční proběhnutí a propagace běhu jako zdravého životního stylu. Trasa povede zimní přírodou Poodří a její délka bude záviset na domluvě účastníků (možné jsou trasy od 6 do 20 km). Pozvání je proto nejen pro ty,
kteří již běhají, ale také pro ty, kteří s během teprve začínají.

V pátek 1. ledna 2016 v 18 hodin budeme před obecním úřadem opět pořádat
„Dětský Silvestr“ s ohňostrojem a překvapením.

V sobotu 2. ledna 2016 v 18 hodin bude v sále kulturního domu obce Hladké
Životice pořádán Novoroční koncert. Účinkovat bude Novojičínský sbor ZUŠ
Ondrášek. Vstupné je dobrovolné.

Důchody se splatností 2. a 4. ledna 2016 budou doručovány v pondělí 4. ledna
2016 přímo do vašich domácností.

Během svátků se budou popelnice vyvážet podle zaběhlého harmonogramu, ale
jelikož rok 2015 končí lichým týdnem a nový rok 2016 začíná rovněž lichým týdnem, budou se ve středu 6.1.2016 v celé naší obci vyvážet popelnice najednou
ze všech ulic. Další týden, tj. ve středu 13.1., se pak začnou vyvážet popelnice už
jen v ulicích , které se vyvážely v sudém týdnu.
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Provoz pošty v Hladkých Životicích bude od nového roku zajišťovat náš obecní
úřad. Prostory pošty se přestavují a počítáme s otevřením provozu od 11. ledna
2016.

V pátek 22. ledna 2016 se bude konat „ Obecní ples “. Předprodej vstupenek
s místenkou od 4. ledna na obecním úřadě. Cena vstupenky 150,-Kč (v ceně je i
večeře). Opět hraje skupina Kalej. Doprovodný program a tombola jsou pro Vás
připraveny.

Dne 5.2.2016 pořádá Senior klub z.s. Hladké Životice autobusový zájezd do
divadla J. Myrona v Ostravě na představení „EDITH a MARLEN“. Zájemci o vstupenky hlaste se na tel. č. 731 569 897.

Ještě jednou Vám přeji klidné a pohodové svátky vánoční a úspěšné vykročení do Nového
roku 2016.

Starostka obce Irena Ravčuková

3

Za oknem sype se sněhová nadílka,
záclony provoní anýz a vanilka.
Vánoční koledy zpívají andělé,
už jsou tu Vánoce, šťastné a veselé!

Občasník obce Hladké Životice – periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává Obec Hladké Životice, Hlavní 208, 742 47 Hladké Životice, IČ 00848468.
Vychází max. 4x ročně. Evidenční číslo MK ČR: E20047.
Číslo 4 – prosinec 2015 vyšlo 21.12.2015. Náklad 300 výtisků, neprodejné.
Své náměty a připomínky adresujte na obec@hladkezivotice.cz.
Pozn. Jednotlivé příspěvky neprocházejí úpravou, autoři článků jsou odpovědni za
jejich obsah.
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