MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE
PRO OBČANY DOLNÍCH ŽIVOTIC A HERTIC
Vážení spoluobčané,
pomalu se nám blíží ke konci třináctý rok tohoto století a ať se o 13 říká cokoli, byl pro
mnohé z nás rokem hektickým, rokem usilovné práce, pro mnohé rokem velké radosti a pro
některé i rokem smutku. Na sklonku tohoto náročného roku a v adventním čase se nám
naskýtá možnost rozjímání, hodnocení našeho dosavadního života vlastního i celé
společnosti. Zároveň jako naši předkové i my pod vlivem různých zvěstí a očekávaných změn
s obavou očekáváme rok příští.
Dovolte mi, abych v tento klidnější čas poděkoval Vám všem za vykonanou práci
v letošním roce a zejména těm z Vás, kteří vykonali mnoho obětavého a užitečného nad
rámec svých běžných pracovních povinností a často i bez nároku na jakoukoli odměnu pro
nás ostatní, pro naši obec. Děkuji všem, kteří úspěšně reprezentovali naši krásnou obec
v okrese, kraji i celé naší vlasti, či jinak šířili její dobré jméno. Děkuji všem, kteří svým
názorem, radou a vlastní účastí na řešení úkolů pomáhali členům zastupitelstva obce, rady
obce, komisí, výboru i mně osobně.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu, v klidné atmosféře
vzájemné pospolitosti a úctě k bližním. Do nového roku Vám všem přeji pevné zdraví, štěstí,
radost ze života svého i Vašich blízkých, rodinnou i pracovní pohodu a přijímání moudrých
rozhodnutí ve prospěch nás všech. Přeji Vám rok naplněný optimismem, láskou a pomocí
Boží.
Jaroslav Vaněk, starosta obce

Program adventních nedělí:
1.12.2013- Tradiční setkání u adventního věnce v amfiteátru za ZŠ- 16.00 hod

za nepříznivého počasí v sokolovně
- vystoupí sbor Čápata s dětmi MŠ
- vyhlášení soutěže pro občany „O nejlepší vánočku“
- prodejní vánoční výstavka nejen prací dětí
- posezení u voňavých dobrot v jídelně školy
8.12.2013- Mikuláš- v 16.30 hod u adventního věnce u obecního úřadu
- přítomné děti budou odměněny malým dárkem
15.12.2013- Obecní vánoční jarmark- v 15.00 hod v sokolovně
- vyhlášení výsledků soutěže „O nejlepší vánočku“
- pásmo pohádek připravených hasiči Dolních Životic, kdy do děje pohádky budou zapojeny i
přítomné děti
- u stolečků budou již tradičně nabízet své výrobky místní prodejci
- občerstvení je zajištěno
22.12.2013- Adventní koncert- v kostele Nejsvětějšího Spasitele v 16.00 hod
- vánoční písně a koledy zazpívá pěvecký sbor Čápata, jako host vystoupí pěvecký sbor
Studánka

Další prosincové akce:
Úterý 3.12.2013- Adventní setkání u varhan- v 10.00 hod v místním kostele
- v rámci hudební výchovy žáků místní školy Vás srdečně zveme na varhanní pořad v místním
kostele, který nese název " O píšťalových varhanách". Máte příležitost se dozvědět něco
o vzniku, stavbě a funkčním principu nástroje, o délce největších a nejmenších píšťal,
největších varhanách u nás i ve světě, proběhne také prohlídka kůru.
Zaposloucháte se do skladeb J.S. Bacha, a F. Mendelssohna. Průvodním slovem a na varhany
bude hrát pan Martin Kubát. Délka pořadu je 45 - 60 minut, cena: 35,-Kč.
Sobota 7.12.2013- Vepřové hody - od 17.00 hod v areálu hasičů
- přijďte ochutnat zabijačkové dobroty a vepřové speciality

Uzavření obecního úřadu Dolní Životice v období svátků
Místní obecní úřad bude uzavřen ve dnech 23.prosince 2013 – 1.ledna 2014.
Žádáme laskavě občany, aby platby stočného, vodného a případně další platby v hotovosti
uhradili v pokladně obecního úřadu do čtvrtku 19.12.2013 do 15.00 hod z důvodu provádění
uzávěrek pokladny a odvodu hotovosti na účet obce. Platby převodem na běžný účet obce
mohou občané zasílat do 27.12.2013.

Uzavření Stavebního úřadu v Litultovicích
Vedoucí Stavebního úřadu upozorňuje občany, že úřad bude uzavřen od pondělí 23.12.2013
do pátku 3.1.2014. Posledním úředním dnem tak bude středa 18.12.2013, prvním pak
6.1.2014.

Provoz ordinace praktického lékaře MUDr. Víta Skaličky
Ordinace bude zajištěna všechny všední dny v těchto ordinačních dobách:
*********************************************************************
Pondělí 23.12.
V. Heraltice 7:30 – 11:00
Stěbořice 13:00 – 16:00
Pátek 27.12.
Stěbořice 7:30 – 10:00
Dolní Životice 11:00 – 13:00
Pondělí 30.12.
V. Heraltice 7:30 – 10:00
Stěbořice 11:00 – 13:00
Úterý 31.12. (Silvestr)
D. Životice 8:00 – 10:00
Čtvrtek 2.1.2014
V. Heraltice 7:30 – 10:00
Pátek 3.1.
Stěbořice 7:30 – 10:00
Dolní Životice 11:00 – 13:00

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce.

