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Vážení občané, již za několik dnů opět začíná adventní čas. Všichni od něj očekáváme, že
bude klidný, plný obyčejného lidského porozumění.
Obecní úřad Mikolajice Vám i letos chce tento čas zpříjemnit různými předvánočními
akcemi.

Rozsvícení vánočního stromu a vánoční výstavka
První adventní neděli 1. 12. 2013 se od 15 hodin uskuteční v Country sále v Mikolajicích
„Rozsvícení vánočního stromu a vánoční besídka s výstavkou“.
Tuto překrásnou akci pro Vás připravuje ČČK Mikolajice společně s OÚ Mikolajice.
Srdečně jsou zvány všechny děti se svými rodiči, tetami i babičkami.
Besídka začíná v 15 hodin, vystoupení dětí z Mikolajic začne v 16 hodin, potom bude vánoční nadílka
a odpoledne bude zakončeno rozsvícením obecního vánočního stromu, u kterého si můžeme společně
zazpívat koledy.
Pro děti je připraven bohatý doprovodný program. Bude možnost ochutnat vánoční punč a k němu
zakousnout něco sladkého a také zakoupit vánoční dekorace nebo živé květiny.
V tento den bude místní hospoda otevřená až od 18 hodin.

Chození Mikuláše obcí s čerty a anděly
Milé děti a rodiče, v letošním roce bude Mikuláš procházet Mikolajicemi a navštěvovat děti
ve čtvrtek 5. 12. 2013 od 16 hodin.
Proto si děti pro něho přichystejte koledu, písničku nebo básničku, ať vidí, že jste byly celý rok hodné
a že se připravujete na Vánoce.
Zájemci o návštěvu Mikuláše, ať hodí do schránky na obci lístek s adresou.

Vánoční setkání důchodců
Naposledy v letošním roce se uskuteční setkání důchodců a to v úterý 17. 12. 2013 od 15.30 hodin
v Country sále v Mikolajicích.
I letos si můžeme odpoledne zpříjemnit zpíváním koled, takže připomínáme, brýle s sebou.
Opět zveme všechny seniory i ty nové, kteří mezi námi ještě nebyli.

"Dětský" turnaj v šipkách
Ve středu 18. 12. 2013 od 16 hodin se bude konat v místní hospodě Dětský turnaj v šipkách. Určený
je pro děti, které již navštěvují základní školu.
V loňském roce se z důvodu nemoci dětský turnaj v šipkách neuskutečnil. Proto se to letos budeme
snažit napravit.
Děti, přijďte se pobavit a zkusit své štěstí, budete soutěžit o hodnotné ceny.
Všechny Vás srdečně zveme.

Vánoční mše v kapli v Mikolajicích
Ve středu 25. 12. 2013 od 8 hodin se bude v naší krásné opravené kapličce konat vánoční mše.

SILVESTR
Všechny, kteří nechtějí letošního Silvestra strávit doma u televizních obrazovek srdečně zveme
ve středu 31. 12. 2013 od 20 hodin do country sálu.
Vstupné bude symbolické 50 Kč, občerstvení si každý přinese vlastní.
Zájemci, hlaste se u našich hostinských v místní restauraci.

Zasílání informací o akcích v Mikolajicích na e-mail
Opět připomínáme, že kdo má zájem o zasílání informací z OÚ na vlastní e-mail, ať zašle na níže
uvedené maily info, že chce této služby využít.
- ucetni@mikolajice.cz
- pavla.olbrechtova@mikolajice.cz
Obvyklé zasílání informací formou hlášení v rozhlase a roznos informací v písemné podobě zůstává
pro ostatní občany samozřejmě zachován.

Příjemné a klidné prožití Vánoc
přejí všem našim občanům
zastupitelé Obecního úřadu Mikolajice

Tento čtvrtek 21. 11. 2013 od 17.30 hodin zveme ženy všech věkových kategorií do country sálu
v Mikolajicích na společnou akci, kde Vám bude představen zajímavý projekt.
Níže k němu uvádíme pár informací:
Milé ženy,
ženský kruh je nově vznikající občanská aktivita, do které se mohou zapojit všechny ženy nejen z Vaší obce.
Cílem projektu je přinést vzdělávací aktivity pro ženy přímo do obce a pomáhat ženám prostřednictvím aktivit
v projektu získat nové dovednosti a znalosti.
Náplň jednotlivých setkávání a akcí bude vycházet z Vašich potřeb, zájmů, zálib, ale také problémů, životních
situací a příběhů, které budete moci společně sdílet a případně hledat možnosti jejich řešení1111. Pojďme se
společně rozvíjet, tvořit, učit se novým dovednostem, být aktivní v komunitním společenství naší obce, předávat
si zkušenosti z generace na generaci, zachovávat a vytvářet tradiční hodnoty pro budoucnost, relaxovat, povídat
si, vzájemně se inspirovat...
Jednou z aktivit ženského kruhu je zapojení do projektu Místní akční skupiny Opavsko (MAS) pod názvem
"Komunitní společenství cesta ke vzdělání, sebevědomí a práci", který má za cíl aktivizovat ženy žijící
na venkově, a pomáhat ženám prostřednictvím aktivit v projektu získat nové dovednosti a znalosti.
Organizátoři pro Vás připravili pět zajímavých setkání zaměřených např. na rozvoj dovedností při práci
s počítačem a dalšími moderními technologiemi, příprava a tvorba vlastních dekorací a jejich aranžování,
osobnostní rozvoj a další.
V projektu jde především o hledání kořenů v obci. Využít toho co umíme a co nás spojuje, mohou to být např.
tradiční pokrmy. Pokusíme se vyhledávat tradiční rodinné receptury z obce, z regionu, podle nalezených receptur
je zkusíme vyrobit a prezentovat na dnech obce, obecní pouti nebo jiné události v obci. Jednou z možností
dalšího využití je také certifikace receptury a zařazení do seznamu regionálních výrobků, receptů. Společně pak
vytvoříme - tradiční kuchařku, případně články do obecního zpravodaje.
V regionu MAS Opavsko vznikne pět „ženských kruhů“, jejichž zástupkyně se v létě 2014 vydají pro inspiraci
k polskému partnerovi (bezplatně). Vyvrcholením společných aktivit budou dožínkové slavnosti, kde budou
jednotlivé skupiny žen prezentovat své kulinářské úspěchy, případně ostatní výrobky.
Srdečně Vás zveme na společná setkání MAS Opavsko

