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Obce Životice u Nového Jičína
červenec - září 2019

Vážení spoluobčané,
léto je už minulostí a máme
tady podzim se vším všudy.
Určitě žijeme v naději, že nějaké
babí léto ještě přijde a budeme
mít možnost užít si sluníčka.
Příhodné
počasí
chceme
maximálně využít i k realizaci
posledních
dvou
investic,
kterými jsou zhotovení dětského
hřiště a vybudování parkoviště
pod základní školou. Stavební
práce v areálu pod základní
školou byly zahájeny v září a
budou pokračovat až do té doby,
kdy
nám
to
klimatické
podmínky dovolí. Jelikož se
jedná o dvě samostatné stavby
bude nutná koordinace obou
dodavatelů tak, aby stavby
probíhaly
souběžně
a
bezproblémově. Počítáme i
s možností, že v
případě
nepříznivého
počasí
bude
speciální povrch plochy hřiště
položen v jarních měsících
2020. Krásný a vybarvený
podzim Vám přeje
Pavel Hasalík, starosta

Usnesení ze zastupitelstva obce
Usnesení č. 6 ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice u Nového Jičína konaného dne 25.6.2019
__________________________________________________________________
1/6/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program jednání 6. Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
doplněn o bod : Podnět p. Geralda Černocha viz . příloha
2/6/2019 Zastupitelstvo obce volí:
•

Předsedu návrhové komise:

Pavla Hasalíka

•

Členy návrhové komise:

ing. Martina Hromádku

3/6/2019
•

Zastupitelstvo obce určuje:

V souladu s ust. § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění platných předpisů, ověřovatele zápisu: p. Bc. Tomáše Černocha, p. Bc.
Jančálka Rostislava Dis
•

Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou

4/6/2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

•

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.4.2019

•

Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení č, 5 ze dne 23.4.2019

•

Informaci Správy silnic MSK k provádění řádné údržby propustků

•

Žádost Asociace rodičů , Barákova 23, Prostějov

•

Žádost Hřebčína HF Životice u N. Jičína

•

Informaci ze zasedání představenstva spol. ASOMPO a,s. Životice u Nového
Jičína ohledně postupu společnosti ve věci rozšíření skládky (podání
stanoviska Mgr. Káni k požadavku obce )

•

Informaci o vzpomínkové akci konané ve dnech 21. - 23.6.2019

•

Studii k možnosti rozšíření vodovodní sítě v zahrádkářské lokalitě
( ing. Matulík, a spol.)

•

Informaci o nabídce p. Randusové, N. Jičín k odkupu pozemku

•

Informaci o jednáních se společností SMVaK ohledně vypouštění
odpadních vod z obecních objektů a jednání s vodárenskou společností o
možném provozování vodovodu

•

Informaci o řešení situace manž. Hodslavských, N. Jičín (vzdání se práva
odkupu části pozemku)

•

Připomínky zastupitelů obce ke studii připravované rekonstrukce budovy
č.p. 2

•

Z důvodů končící záruky stavby „Kanalizační přípojky“ připravit protokolárně
předání vybudovaných přípojek vlastníkům nemovitosti.

•

Informaci o neplacení nájmu nájemcem na RD č.p. 216

•

Žádosti p. Matulíka, Bezručova 66, Nový Jičín o opravu příjezdové komunikace
a prodloužení vodovodní přípojky k pozemku p.č. 988/6

•

Sdělení Mgr. Markéty Mřihladové, Životice u N. Jičína 29 o podané žádosti na
odkup pozemku a vysvětlení důvodu jejího neprojednání

5/6/2019
•

Zastupitelstvo obce schvaluje -

Realizaci výstavby dětského hřiště pod ZŠ , fy Sportshipe, Bílovice a výstavbu
zpevněných ploch u č.p.2 firmou, která vzejde z výběrového řízení

•

Jednací řád Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína s účinností 25.6.2019

•

Smlouvu o zajištění produkční činnosti – Den Obce Životice u Nového Jičína
2019

•

Žádost o rozdělení HV za rok 2018 Základní školy a Mateřské školy Životice u
Nového Jičína, příspěvkové organizace, 742 72 p. Mořkov ve výši 584,57 Kč

•

Investiční záměr Lesů ČR viz. dopis z 9.1.2019

•

Uzavření kupní smlouvy s p. Adélou Ryšavou Životice u N. Jičína č.p.176 na

odkup pozemku p.č.215/25 o výměře 24 m2 za částku 2 400.-Kč dle GP č. 908 82/2018,
•

Uzavření kupní smlouvy s manž. Kuncovými Životice u N. Jičína 132, na odkup
pozemku p.č. 1572/3 o výměře 63 m2 za částku 6 300.- Kč dle GP

•

Uzavření kupní smlouvy s p. Lucii Zetochovou, Životice u N. Jičína č.p. 4,na

odkup pozemku p.č. 197/4 o výměře 35 m2 za částku 3 500.-Kč dle GP č. 912 –
89/2018
6/6/2019
•

Zastupitelstvo obce schvaluje :

Závěrečný účet obce za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
a to bez výhrad

•

Účetní závěrku obce Životice u Nového Jičína sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2018

•

Účetní závěrku ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína, příspěvkové organizace
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018

•

Převod hospodářského výsledku na účet 432 – výsledek hospodaření
předcházejících účetních období

•

II. úpravu rozpočtu obce za rok 2019 takto : příjmy + 230 tis. Kč, výdaje + 230
tis. Kč, Celkem příjmy 36 810 000,00 Kč Výdaje :28 030 000,00 Kč, Financování
8 780 000,00 Kč

•

Žádost Základní školy a Mateřské školy Životice u Nového Jičína, příspěvkové
organizace, o rozdělení HV za rok 2018 následovně : HV = 584,57 Kč, z toho
584,57 do fondu rezervního

•

Dodatek č.1 ke smlouvě 01/05/2019 s fy VAST Tercia, spol s.r.o.

7/6/2019 Zastupitelstvo obce pověřuje
Starostu obce :
•

Ke zveřejnění přijatého usnesení na úřední desce obce

•

K uzavření a podpisu smluv uvedených v bodě 5/6/2019

•

K zajištění zpracování potřebné agendy pro výběrové řízení na provozování
vodovodu v obci a provedení výběrového řízení na provozovatele vodovodu

•

K uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 01/05/2019 s fy VAST TERCIA spol. s.r.o.

•

K oslovení správce toku k provedení úprav a údržby toku Jičínky

•

K jednání s nájemcem č.p. 216 z důvodů hrubého porušování nájemní smlouvy.

8/6/2019 Zastupitelstvo obce jmenuje
•

Pana Geralda Černocha jako zástupce obce do Revizní komise svazku obcí
regionu Novojíčínska a odvolává p. Mgr. Markétu Mřihladovou z důvodů
pracovního vytížení
Usnesení ZO č. 6 ze dne 25.6.2019 bylo přijato 8 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Pavel Hasalík
starosta

ing. Martin Hromádka
místostarosta

Oznámení občanům:
Vedení akciové společnosti
HORAL MOŘKOV a.s.,
Životice u Nového Jičína 103
upozorňuje občany na každoroční výdej
naturálií (pšenice, oves), který proběhne
v čase od 8:00-12:00 hod. v těchto
termínech: středa (9. 10. 2019 a následně
každou středu do 27. 11. 2019), sobota
(12. 10. 2019, 19. 10. 2019, 26. 10. 2019).

První školní den
Pro rok 2019 připadl první školní den na 2. září. V osm hodin zaznělo symbolické
první zvonění školního roku 2019/2020. Zejména pro prvňáčky a jejich rodiče to byl
mimořádný den.
Do první třídy bylo přihlášeno celkem 7 žáků (3 děvčata a 4 chlapci). Děti i rodiče si
z prvního dne odnesli spoustu organizačních informací, byli seznámeni se školním
rozvrhem a vyplnili několik nezbytných formulářů. Několik slov na úvod školního
roku si všichni školáci vyslechli od pana starosty a od paní ředitelky. Děti měly
možnost již první den zůstat ve školní družině, případně odejít domů s rodiči.
Rodiče s i převzali finanční dar z rozpočtu obce. Vedení obce přeje všem žákům, a to
nejen těm, kteří navštěvují základní školu v Životicích u Nového Jičína, dobré studijní
výsledky a příjemný školní kolektiv.
Některé děti si již svou aktovku vyzkoušely 1. září, a to při cestě na mši svatou do
kostela sv. Jana Křtitele. Dětem byla aktovka s učebními pomůckami posvěcena a
všichni věřící se za školáky pomodlili. Nejen prvňáci dostali od pana faráře propisky.
Dveře školky se poprvé otevřely také 2. září. Na děti čekaly paní učitelky, které dětem
ochotně pomohly s prvními dny odloučenými od rodičů. Do školky s novým školním
rokem přišlo celkem 5 nových dětí.
Ve školní budově kromě učitelů pracují nepedagogičtí pracovníci, kteří se starají o
chod školní jídelny, o čistotu a údržbu školy s jejím bezprostředním okolí, zajišťují
ekonomiku školy, ale také informační technologie a nákup potřebných pomůcek.
Těmto, mnohdy opomíjeným pracovníkům je třeba veřejně poděkovat, protože jsou
součástí výuky v naší škole.
Martin Hromádka

Den obce
Nejvýznamnější letní akcí v naší obci je Den obce, tradičně konaný v srpnu, letos 17.
srpna. Akce je to samozřejmě dlouhodobě připravovaná po organizační stránce.
Jediné, co nelze dopředu připravit je počasí, ale toto bylo přívětivé, na Den obce
slunečné s příjemnou letní teplotou kolem 25 stupňů. Veškeré přípravy na Den obce
finišovaly až několik dní před sobotou, kdy v pátek podvečer přišla vydatná dešťová
přeháňka, ale to již bylo vše připravené – postavené stany, dovezeny lavičky,
nachystané občerstvení a zázemí pro účinkující a v neposlední řadě vše odzkoušené a
zkontrolované. Všem, kteří se podíleli na přípravě administrativní, organizační i
materiální patří velké poděkování.
První vystupující na Dni obce byla cimbálová kapela IRŠAVA. Moderátorem akce,
Vítkem Goršanovem byla kapela uvedena a to včetně úspěchů kapely ze zahraničních
koncertů. Od začátku, který byl v 15:00 hodin měli možnost děti na hřišti využít
nafukovacích atrakcí, vyzkoušet si historické kolo, které nepotřebovalo elektrickou
energii. Velký zájem byl o malování na obličej. Dětský program zajistila dvojice Ája a
Pája s maskotem. Jako třetí na podium přišla trojice Cello boys, po svém asi
půlhodinovém vystoupení sklidila ovace diváků. Bouřlivým potleskem byl na podiu
přivítán imitátor Petr Jablonský. Svým vlastním humorem napodobil mnoho
současných i minulých politiků a herců. Vždy byl v kontaktu s publikem, které se
s chutí zasmálo anekdotám i komentované politické situaci v České republice.
Očekávaná Ilona Csáková zazpívala všechny svoje známé písně, určitě splnila
očekávání všech přítomných. Diváci přišli zatleskat až k samotnému podiu. Po
vystoupení nechyběla autogramiáda. Po celý večer až do nočních hodin byla taneční
zábava pod taktovkou kapely Astmatic. Zazněly zejména české písně. Po setmění byl
k vidění ohňostroj, doprovázený moderní hudbou. Perfektně sladěný světelný i
hudební zážitek sklidil velký úspěch.

K pohodě na hřišti přispělo bohaté občerstvení doplněné o domácí koláče. K pití byly
čepované tři druhy piva a kofola. Nealko pití bylo možné zakoupit jak pro nejmenší,
tak i pro dospělé. Nechybělo víno, případně pro dospělé i rozlévané alkoholické
nápoje. Tradičně byl připraven místními myslivci guláš, tentokrát srnčí. Jako další
speciality byly smaženy bramboráky, hranolky, různé druhy masa a také sýr.
Jelikož se jedná o velkou akci, byla nutná účast záchranářských složek. Jen drobné
oděrky, případně přisáté klíště řešili během odpoledne zdravotníci, hasiči jen
preventivně dohlíželi u večerního ohňostroje. Na akci nemuseli řešit vážné incidenty
pracovníci ostrahy, kteří jen preventivně dohlíželi na příchozí účastníky a celkově
hlídali pořádek v areálu, včetně zakázaných zón, kde byl zákaz vstupu a organizovali
příjezd jednotlivých interpretů, a to vše v úzkém kontaktu s organizátory akce.
Kdo si na začátku zakoupil vstupné, zajisté netrpělivě čekal na losování, které
proběhlo ve dvou cyklech, opět za moderování Vítka Goršanova. Všechny ceny byly
předány, obě hlavní ceny si odnesli domů naši občané. Z celkového počtu prodaných
vstupenek byla pravděpodobnost výhry asi 6%. Děti do 18 let měly vstup zdarma.

Na závěr vedení obce děkuje moderátorovi akce, zvukařům za profesionální práci,
Hospodě u Černochů za zajištění občerstvení, myslivcům za připravený guláš,
kulturnímu výboru, pracovníkům obecního úřadu a dalším dobrovolníkům a všem
přítomným zaměstnancům pro plnění nenadálých úkolů, studiu Sněženka a na dálku
také všem účinkujícím, Oldřichovi Gbelcovi a Pyrotechnikům za světelné efekty.
Máme za to, že akce dobře pobavila všechny přítomné a také děkujeme všem, že si
našli cestu na místní hřiště na Den obce Životice u Nového Jičína roku 2019.

III. Životický guláš-fest
Dne 13. července 2019 se u Kulturního domu Obecník odehrála nevšední akce –
guláš-fest. Akce byla dokonce za mezinárodní účasti, dva soutěžící k nám do Životic
u Nového Jičína přijeli ze Slovenska. Akce byla organizována nájemcem Hostince
Obecník, panem Františkem Partilou, za nefinanční podpory obce. Celá akce proběhla
za vlídného počasí druhou červencovou sobotu. Již během dopoledne se sjeli/sešli
všichni soutěžící, kteří po úvodním zahájení mohli začít s přípravou guláše. Mezi
soutěžícími bylo možné spatřit také naše občany. Kolem poledne již přišli první
občané, kteří chtěli ochutnat guláš, kterého bylo dost, neboť soutěžních družstev bylo
sedm. Kromě guláše bylo dostatek alko i nealko nápojů a dalších specialit na grilu.
Nevšední zážitek od počátku akce až do odpoledne připravili občanům trubači ze
zámku Holešov. V pravidelných intervalech hráli mysliveckou hudbu, kterou vždy
uvedli několika větami z tradic myslivosti. Každá skladba byla oceněna potleskem.
K dobrému jídlu a pití hrála hudba z reproduktorů, která plynule ve večerních
hodinách přešla do diskotéky. Hlavním programem však bylo hodnocení uvařených
gulášů. Porota byla čtyřčlenná. Hodnocení probíhalo od samotné přípravy guláše až
po degustaci anonymních vzorků. Porota rozhodla o prvních třech místech
v následujícím pořadí: 1. Martin Bartoň, 2 Ján Paranic, 3. Miroslav Janik. Samotní
občané také hlasovali, kde těsně zvítězil Miroslav Janik. Specialitou všech gulášů
bylo, že byly připravovány venku (mimo kuchyň) a vařeny v kotlíkách na ohni ze
dřeva. Guláše byly ze zvěře dančí, kančí, srnčí a z masa hovězího. Jednotlivé druhy
masa
nebyly
vzájemně
míchány,
soutěžící
si
druhy
vylosovali.
Pořadatelé děkují všem aktivně zúčastněným na guláš-festu a všem občanům a
hostům, kteří se přišli pobavit a dobře pojíst. Všichni se budeme těšit na příští ročník.

HZS Moravskoslezského kraje
Parkujeme vždy správně…?
Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim
komplikují jejich práci. Se zvyšujícím se počtem automobilů jsou naše města a
především jejich sídliště doslova přeplněna parkujícími automobily. Neukáznění řidiči
parkují své automobily i na místech, kde je to zakázáno. Není neobvyklé, že
obyvatelé využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy, i když
jsou tyto plochy zřetelně označeny dopravním značením "Zákaz stání - nástupní
plocha pro požární techniku" nebo „Zákaz stání – požární plocha“.
Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranářské
složky, je špatná průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť. A hlavní roli zde hrají
opět neukáznění řidiči, kteří parkují svá vozidla tak, že dokonale znemožní průjezd
velkého požárního vozidla. Tuto skutečnost si mnozí z řidičů uvědomí až v okamžiku,
kdy se sami ocitnou v tísni a čekají na pomoc. Potom i pouhá minuta je pro
postiženého neskutečně dlouhou dobou.
Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad podzemním
hydrantem nebo příliš blízko nadzemního hydrantu, která takto brání jejich
použití. Vodu na hašení je pak nutno dodávat z jiného, často vzdáleného zdroje a tím
dochází ke ztížení podmínek pro rychlý zásah.
Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování je pouze
záležitostí obyvatel větších měst a městských sídlišť. Nesmí se ale zapomenout na to,
že i v menších městech a obcích jsou rozmístěny nadzemní nebo podzemní hydranty
nebo jsou hůře průjezdné ulice. A rovněž obyvatelé těchto menších lokalit zajíždějí do
větších měst za nákupy, lékařským ošetřením, návštěvě různých institucí a také k
návštěvě rodinných příslušníků a známých. Takže ukázněné parkování vozidel se
prakticky dotýká všech.
Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že fyzickým osobám, které omezí
nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku, může být
uložena pokuta až do výše 25 000,-- Kč. Stejně může být postihnuta i fyzická osoba,
která znemožní použití hydrantů, a to pokutou až do výše 20 000,-- Kč.

Řidiči by měli v rámci umožnění rychlého zásahu hasičů a dodržovat několik zásad
správného parkování:
parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové komunikace
nejméně 3m k objektům, k nástupním plochám a k požárním hydrantům,
neparkovat před vstupem do objektu,
neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku,
neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů,
neparkovat nad podzemními hydranty.
Můžeme Vás zachránit, ale musíme se k Vám dostat včas!

Vážení spoluobčané,
v rámci realizace stavby „Odkanalizování obce Hodslavice“ bude ve dnech
28.9.2019 (sobota) až 4.10.2019 (pátek) probíhat úplná uzavírka silnice II/483
v části od křižovatky se silnicí I/57 až po č.p. 320 na „Mořkovsku“. Veřejná
autobusová doprava nebude přerušena.
Občanům bude umožněn při uzavírce průjezd v době od 18.00 do 6.00 hod., to je
mimo dobu provádění stavebních prací, pouze s povolenkou OÚ.
Povolenku je možné si vyzvednou na obecním úřadě od pondělí 23. září 2019
v těchto termínech:
pondělí, středa v době 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 hodin,
úterý, čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00 hodin a
pátek 8.00 – 12.00 hodin.
Dále Vás upozorňujeme, že budete projíždět úsekem, ve kterém se provádějí
stavební práce a je nutno dbát zvýšené opatrnosti.
Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce Hodslavice
Pozvánka na ,,Den pěstounství v MSK“
Náhradní rodinná péče má v našem kraji dlouholetou tradici a podporu, a i když
počet náhradních rodičů v posledních letech výrazně neklesá, pořád existují děti,
kterým se ji zajistit nedaří. Jedná se o téma, které by si ve společnosti zasloužilo
větší pozornost, neboť jde o jednu z možností, jak umožnit dětem, které neměly
štěstí vyrůstat ve vlastním rodinném prostředí, reálně žít v rodině, která jim nabídne
lásku, zázemí a prostředí k vytváření žádoucích rodinných vzorců chování.
Moravskoslezský kraj, který realizuje již od roku 2011 kampaň pod názvem Dejme
dětem rodinu, se rozhodl poděkovat pěstounům za jejich ochotu pomoci dětem, které
nemohou vyrůstat ve svých biologických rodinách a připravit akci pod názvem ,,Den
pěstounství“.
Den pěstounství se uskuteční dne 12.10.2019 od 10 hodin do 18 hodin v Dolní
oblasti Vítkovice z.s. V rámci této akce budou moci pěstounské rodiny bezplatně
navštívit Svět techniky a spolu s ostatními návštěvníky, kteří v daný den obdrží 20%
slevu na vstupné, mohou také bezplatně využít další doprovodný program. Součástí
akce bude také komponovaný program složený z vystoupení dětí, které vyrůstají
v náhradních rodinách.
Lidé, kteří o nějaké formě náhradní rodinné péče
uvažují, mohou uvedenou akci využít k bližšímu
seznámení s celou problematikou.
Bližší informace lze také najít na webových
stránkách: https://dejmedetemrodinu.msk.cz/.
Mgr. Richard Pešat
vedoucí oddělení SPOD

Třídění obalů
nápojové kartony - tetrapak
Vážení občané, po jednání se svozovou firmou tříděných odpadu z obalů je možné
v naší obci třídit nápojové obaly, tzv. tetrapaky. Jedná se např. o obaly od džusů a
mléka. Tyto obaly je možné ukládat do modrých nádob, tedy nádob na papír.
Základní pravidla při třídění odpadů je jejich důslednost, tj. uložení obalů do
správných kontejnerů. U obalů typu tetrapak je nutné podotknout, že před uložením
je potřeba prázdné obaly nechat vykapat nebo vymýt, pokud jsou opatřeny
uzavíratelným obalem, tak po stlačení tento uzávěr opětovně dotáhnout, čímž se
zabrání nepříjemnému zápachu. Ostatně i u jiných obalů by mělo být pravidlo
udržování základní čistoty vyhazovaných obalů. Nově je tedy možné, a to od
1.10.2019 ukládat obaly typu tetrapak do nádob s papírem. Nebojte se ukládat
tetrapak do nádob s papírem, ve svozové firmě budou vytříděny. Děkujeme za řádné,
poctivé a ohleduplné třídění odpadů.
Shrnutí o třídění odpadu.
Papír: veškeré neznečištěné papíroviny (časopisy, noviny, knihy, sešity, letáky,
kancelářský papír, krabice, lepenka). Od 1.10.2019 také nápojové kartony
(tetrapak): krabičky od pitíček, džusů, mléka.
Plast: PET lahve, sáčky, čisté fólie, kelímky, výrobky z plastů a polystyren. Nepatří
sem plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami (např.: od motorového oleje, od
barev, kyselin,…), nebo jinak znečištěné (např.: od bahna, smíchané s pískem či
jiným stavebním materialem,…).
Sklo: skleněné nádoby, skleněné lahve, střepy. Nepatří sem autoskla, porcelán,
zrcadla, keramika, drátěné sklo, sklo znečištěné.
Martin Hromádka

Kompostárnou v obci Mořkov jsme byli upozorněni na nevhodný materiál vkládaný
do bio kontejnerů. V kontejnerech lze mj. najít kameny, pařezy, železo, ale i plasty a
kusy stavebního dřeva. Tímto žádáme o odpovědnost při vkládání materiálů do
kontejnerů na bio odpad. V kompostárně je používán drahý stroj na drcení odpadu, u
kterého hrozí vážné poškození při drcení nepatřičných předmětů.
Děkujeme za pochopení.
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