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Turnaj v šipkách
Také letos se uskuteční v místní hospodě Tradiční turnaj v šipkách. Konat se bude
v sobotu 3. 12. 2011 od 19 hodin, zápisné činí 30 Kč. Soutěžit se bude o hodnotné ceny.
Přijďte se pobavit a zkusit své štěstí. Všechny srdečně zve pořadatel – hostinská Lenka !

Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční výstavka
V neděli 4. 12. 2011 se od 15 hodin uskuteční v Country sále „Rozsvěcení vánočního stromu a
vánoční výstavka“.
Jedná se o akci, kterou pro Vás připravuje OÚ Mikolajice společně s ČČK Mikolajice.
Srdečně jsou zvány všechny děti s maminkami, tetami i babičkami / tatínci samozřejmě také /.
Udělejme si v tomto milém čase volnou chvilku a pojďme se společně potěšit. Bude možnost ochutnat
vánoční punč a k němu zakousnout kousek něčeho sladkého. Domů si potom můžete koupit např.
překrásné vánoční dekorace nebo si vyberete z nabídky živých květin.
K programu máme přichystána tentokrát dvě pásma s koledami, básničkami a říkankami. Nejdříve
uvidíte úžasné vystoupení „nové“ generace našich nejmenších a také samozřejmě vystoupení již
zkušenějších „starších“ dětí.
Po celou dobu si děti budou moci vyrábět lodičky z ořechů, zdobit stromeček na sálu papírovými
řetězy a také ozdobit svou vlastní baňku.
Nesmíme zapomenout na vánoční nadílku, při které dostanou děti něco dobrého na zub a celé sváteční
odpoledne zakončíme společným rozsvícením vánočního stromu.
V tento den bude místní hospoda otevřená až od 18 hodin.

Chození Mikuláše obcí s čerty a anděly
Než přijde k nám všem domů Ježíšek s dárečky, navštíví nás Mikuláš. A nebude sám, pomáhat mu
budou andělé, ale i čerti.
Proto si děti pěkně pro něho přichystejte koledu, písničku nebo básničku, ať vidí, že jste byly celý rok
hodné a že se připravujete na Vánoce.
A kdy vlastně bude Mikuláš chodit? V pondělí 5. 12. 2011 po setmění.
Zájemci o návštěvu Mikuláše, ať hodí do schránky na obci lístek s adresou.

Vánoční Klub důchodců
Nezapomněli jsme ani na naše milé důchodce. V úterý 13. 12. 2011 od 15.30 hodin budou mít
v Country sále své letos poslední setkání.
Na všechny se srdečně těšíme. A nezapomeňte, že nikdy není pozdě přijít mezi nás !

Koncerty v Mikolajicích
- v neděli 11. 12. 2011 se bude od 15 hodin v Country sále konat koncert opavského
pěveckého sboru JEŘABINKA. Jedná se o mimořádnou akci a nevíme, zda se nám ji podaří
v budoucnu zopakovat. Vstupné je dobrovolné
- v sobotu 17. 12. 2011 se bude od 16 hodin konat v kapli v Mikolajicích malý sváteční koncert.
Budeme mít možnost si poslechnout mj. i koledy a vánoční písně, které nám zazpívá Schola
ze Životských hor a okolí.
Na oba koncerty jsou srdečně zváni všichni, kteří si chtějí svátečně užít předvánoční čas.

Vánoční mše v kapli v Mikolajicích
I letos se nám podařilo domluvit vánoční mši v kapli v Mikolajicích.
Konat se bude v neděli 25. 12. 2011 od 8 hodin.

Odečet vody
V termínu od 28. 12. 2011 – 31. 12. 2011 proběhne z důvodu změny DPH odečet vody. Prosíme
občany, aby v tomto termínu umožnili přístup k vodoměrům. Odečet bude provádět p. Tomáš Raida.
V případě, že v tomto termínu nebude možnost odečet provést, prosíme o zaslání stavu měřidla
e-mailem na adresu ucetni@mikolajice.cz, nebo nahlásit telefonicky na číslo 556 309 322, nebo
osobně nahlásit v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2012 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Opava. Výtěžek
z této sbírky je opět určen na zkvalitnění péče pro seniory. Navíc část výtěžku bude věnována
mateřskému centru NEŠKOLA na jeho provoz.
Charita Opava se obrací na občany s prosbou o příspěvek, který může pomoci dalším potřebným.

Zasílání informací o akcích v Mikolajicích na e-mail – opětovně připomínáme
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
- mistostarostka@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

