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Z   p   r   a   v   o   d   a   j

Obce Životice u Nového Jičína

číslo 4 říjen - prosinec 2019

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte, abychom Vám popřáli krásné

zasněžené Vánoce, plné klidu, pohody a

úsměvů bližních a do nového roku 2020

Vám popřáli pevné zdraví, mnoho

optimismu, štěstí a úspěchů, jak na

pracovištích, tak v osobním životě.

Zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu



Usnesení ze zastupitelstva obce

Usnesení č. 8 ze zasedání Zastupitelstva

obce Životice u Nového Jičína konaného dne 5.11.2019

___________________________________________________________________

1/8/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje:

Program jednání 8. Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína (č.1)

2/8/2019    Zastupitelstvo obce volí:

• Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

• Členy návrhové komise: ing. Martina Hromádku

3/8/2019 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. Černochovou Marcelu a p. Bc

Černocha Tomáše

• Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou

4/8/2019      Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

• Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení č. 7 dne 24.9.2019 a emailovou

korespondenci s předsedkyní kontrolního výboru Mgr. Markétou Mřihladovou,

(č.2)

• Žádost p. Anny Mičkové, Životice u Nového Jičína č.p.143 o pronájem

sociálního bytu (č.3)

• Protokol předání a převzetí staveniště – Zahájení prací na „ Úpravách veřejného

prostranství v centru obce“

• Žádost o finanční podporu pro hospic Andělé stromu života p.s. na rok 2020

(č.7)



• Informaci starosty o podmínkách převodu kanalizačních přípojek vlastníkům

nemovitostí a z toho vyplývající povinností pro obec. (Přípojky zůstanou

v majetku obce a pro případné opravy bude vytvořen fond oprav.)

5/8/2019   Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s fy Sport cité + s.r.o., Bílovice 519 (č.5)      

• Úpravu rozpočtu obce viz. příloha  (č.8) : Příjmy 37 150 000,-Kč, výdaje: 

30 130 000,- Kč financování  7 020 000,- Kč (č.8)

• Vyhlášení směnného záměru viz. příloha (č.6)

• Uzavření kupní smlouvy s p. Magdou Hodslavskou, Nový Jičín, Dvořákova

376/28 na odkup pozemku p.č. 129/3 o výměře 59m2 a pozemku p.č. 129/4 o

výměře 33 m2 za cenu 180,- Kč, odpovídající ceně dle vyhlášky č. 441/2013 Sb.,

(č.9)

• Podání žádostí o dotační titul na opravy místních komunikací (MSK)

• Podání žádosti o dotační titul na rekonstrukci budovy č.p.2 (MMR)

6/8/2019    Zastupitelstvo obce pověřuje:

Starostu obce k:

• zveřejnění přijatého usnesení na úřední desce obce

• uzavření a podpisu smluv uvedených v bodě 5/8/2019

• K zajištění zpracování a podání dotačních titulů na opravy MK a budovy č.p.2

Finanční výbor :

• Ve spolupráci s ekonomkou obce připravit rozpočet obce na rok 2020

k projednání a schválení ZO 10.12.2019

Usnesení ZO č. ze dne 5.11.2019 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů

Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

Pavel Hasalík ing. Martin Hromádka

starosta místostarosta



Šlágr parta v kulturním domě

Pro místní občany, kteří již dosáhli důchodového věku byl v pátek 4.10.2019

připraven program v Kulturním domě Obecník. Již z plakátu bylo zřejmé, že obec

navštíví věhlasná skupina – Šlágr parta. Na akci vystoupily také děti ze základní

školy, se svým jedinečným podáním. Celé vystoupení dětí bylo ve znamení zpěvu,

recitací a krátkých scének. Každé dítě ze školy se podílelo na vystoupení, které bylo

pečlivě připravené a vyzkoušené ve škole. Velký podíl na vystoupení měly obě

učitelky s paní ředitelkou. Děti dostaly po vystoupení odměnu od členů kulturní

komise.

Šlágr parta však provázela akci celým večerem. Při úvodním proslovu pana starosty a

místostarosty zpěvačka Mára zazpívala k tradičnímu přípitku a připojili se všichni

přítomni. Následovalo vystoupení dětí, odměněné potleskem. Z důvodu větších

požadavků na podium ze strany Šlágr party bylo vystoupení dětí pod podiem, ale za

kvalitního ozvučení a bylo slyšet dobře až do zadních řad sálu. Nechybělo občerstvení

ve formě hlavního jídla, tentokrát řízek s bramborovým salátem. V průběhu akce se

ještě podávala káva se zákuskem. K pití bylo průběžně doplňováno bílé víno a voda

ochucená citronem.

Za světelných efektů slavnostně přišla na podium trojice ze Šlágr party s úsměvem a

zpěvem. Na živo vystoupili Karel Peterka, Frankie Zhyrnov a Mára. Celé vystoupení

byla show, doplněná o krátké historky a zejména o známé písně. Občané si zazpívali a

také zatančili. Pan starosta byl vyzván Márou jako první k tanci. Po vystoupení přišlo

na řadu poděkování všem členům Šlágr party. Ačkoliv sál v Životicích u Nového

Jičína nemáme velký, Šlágr parta zahrála a zazpívala našim občanům důchodového

věku. Vystoupení bylo finančně podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

z Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji.

Občané po vystoupení ještě chvíli poseděli, pobavili se a postupně odcházeli domů.

Každý dostal jako dárek hrneček se symboly obce a čajem. Věříme, že se všem

nevšední večer líbil. Na přípravě a organizaci se podílelo mnoho lidí, kterým patří

poděkování. Vedení obce děkuje dětem za vystoupení a za přípravu programu

pedagogům. Občané si mohli zakoupit DVD nosiče Šlágr party.

Martin Hromádka





Divadlo – Paní Fantomasová se zlobí

Divadelní spolek Tyl Drahotuše zahrál divadelní „střeštěnou“ krimikomedii s názvem

Paní Fantomasová se zlobí, aneb zločin v muzeu čerstvého umění. Představení bylo

dne 3.11.2019 v 16 hodin. Na pódium bylo třeba umístit rekvizity, nainstalovat světla

a ozvučení, včetně doprovodné hudby. Po přípravě se účinkující převlekli do kostýmů

a divadelní komedie mohla začít.

Z Drahotuš přijel do Životic u Nového Jičína Fantomas i jeho manželka. Mezi další

hlavní postavy patřil generál Štelung, komisař La Lupa, profesor Šnel Langsam,

asistent Fantomase Kranke, kamarádka paní Fantomasové a ředitelka muzea.

Představení bylo doplněno o vtipné zpravodajství TV ŠOK. Komedie měla zápletku

v krádeži, resp. ve vyřešení krádeže jediného exempláře vzácné poštovní známky -

Zelený Mauricius. Dokázala paní Fantomasová přelstít v krádeži Fantomase

s Krankem?, tak to se dozvěděli všichni, kteří vydrželi až do konce.

Divadelní spolek Tyl v letošním roce zahájil již svou 156. sezónu, a do naší obce přijel

po 5 letech. Komedie „Paní Fantomasová se zlobí“ měla premiéru letos v únoru,

celkem se na jevišti vystřídalo 12 herců.

Zázemí pro divadlo připravili zaměstnanci obecního úřadu a členové kulturní komise.

Představení se nesetkalo se zájmem občanů, ale přesto, kdo si našel cestu do

Kulturního domu ve větrném podzimním odpoledni, nelitoval. Děkujeme také tímto

zprostředkovaně Divadelnímu spolku Tyl Drahotuše.

Martin Hromádka



Podzimní akce pro děti

Jednoho chladného podzimního dne v malém sále kulturního domu panovala veselá

atmosféra. Sešli se tam totiž rodiče s dětmi na podzimní akci, kterou pořádaly místní

maminky ve spolupráci s kulturní komisí.

Sál byl krásně vyzdoben nafukovacími balónky, girlandy a obrázky, zejména dýní,

protože jednou z hlavních aktivit večera bylo dlabání dýní. Pro děti byly nachystané

tematické podzimní omalovánky a puzzle. Kdo chtěl, mohl si vybarvit škrabošku. Pro

aktivnější byly k dispozici skákací koníky a balónkový terč.

Akce pokračovala venku opékáním špekáčků. Účastníky neodradilo ani studenější

počasí. Zahřátí u ohně s hrnečkem čaje bylo velice příjemné. Nejodvážnější se poté

vydali na lampionový průvod, který prošel centrem obce.

Poděkování patří všem zúčastněným, maminkám, které se podílely na přípravě a

vedení obce za finanční podporu.

Naděžda Brusová



Vánoční výstava

Po tři dny první adventní víkend byly k vidění v kulturním domě výrobky a předměty

s vánoční tématikou. Výstava otevřena všem pro inspiraci nebo pro pouhé shlédnutí

toho, co jiní připravili. A bylo skutečně hodně k vidění.

Na výstavě se podílela řada občanů od nejmenších dětí až po seniory. Všem je třeba

velmi poděkovat, za příspěvek na výstavu. Výrobky byly tradiční i nevšední, kreslené

i vyrobené, ale převažovaly výrobky z přírodních materiálů jako např. šišky, dřevo a

větvičky. Adventní věnečky, adventní kalendáře a svícny rozličných velkostí a

rozmanitých tvarů doplňovaly další výrobky se zimní tématikou – sněhuláci, ozdobné

koše a pyramidy, domečky, stromečky, hvězdičky a skřítci. Největší zájem o výstavu

byl první den, tedy v pátek, kdy byl připraven také doprovodný program i občerstvení.

Podvečerní program byl zahájen úvodním slovem místostarosty obce a následovalo

divadelní představení dětí ze základní školy. Pečlivě připravená hra s vánoční

tématikou zaujala všechny přítomné. Představení bylo doprovázeno vypravěči,

hudbou, tanci a zpěvem. Dětem se dostál zasloužený bouřlivý potlesk. Celé přestavení

je možné shlédnout na: https://www.youtube.com/watch?v=1KTDX3wW2hw&t=31s.

Následovalo rozsvícení vánočního stromu, který je vysoký asi deset metrů, ozdobený

baňkami a bohatě osvětlen. Po proslovu pana starosty došlo na odpočítávání před

vlastním rozsvícením stromu. Na první adventní neděli již stromeček ozdobuje

prostranství v okolí kulturního domu. Ve středu obce bylo doplněno vánoční osvětlení

na pouličních lampách.

K prodeji byly připraveny párky v rohlíku, klobásky s pečivem a koláčky. K pití pro

děti samozřejmě teplý čaj a pro dospělé již tradiční punč s ovocem. Na přípravě sálu a

celé výstavy se podílela kulturní komise. Mezi pomyslné vystavovatelé patřily

seniorky, jejichž zkušené ruce připravily nádherné věci. Maminky s dětmi zaplnily

několik stolů nevšedními výrobky. Děti ze školy a školy ukázaly to, co vyrobily

v rámci školní přípravy. V malém sále byl vyčleněn prostor pro výrobky vytvořené

šikovnými rukama žen z kulturní komise ve spolupráci s dalšími ochotnými lidmi.

Věříme, že sousedské setkání bylo pro všechny příjemné a zároveň inspirativní.

Martin Hromádka, Foto: Robert Špunar

https://www.youtube.com/watch?v=1KTDX3wW2hw&t=31s


Senioři



Maminky s dětmi



Kulturní 

komise



Škola a školka



Vánoční tvoření

V pátek 22. listopadu se ve velkém sále kulturního domu sešlo kolem 50 dětí

s maminkami na vánočním tvoření. Děti si mohly ozdobit perníčky a dřevěné baňky,

vyrobit šiškové věnečky, veselého sněhuláka Olafa a vánočního skřítka. Maminky si

vzájemně pomáhaly při výrobě adventních věnců. Atmosféra byla báječná, děti vesele

tvořily a pro nejmenší byl připravený hrací koutek. Kreativitě se meze nekladly a

některé výrobky byly k vidění na vánoční výstavě, která se konala o týden později.

Děkujeme obci za poskytnutí prostor a podporu, dále šikovným maminkám, které se

podílely na organizaci akce.



Senioři

Rok 2019 pro nás seniory nezačal nejlépe. Přišli jsme o bezvadnou kamarádku. Často

na ni vzpomínáme.

A pak už začal fofr. Kromě pravidelných měsíčních schůzek jsme si naplánovali

aktivity sportovní, kulturní i vzdělávací a zájezdy spojené s turistikou a poznáváním .

Sportovním aktivitám se senioři nevyhýbali. Pravidelné pondělní cvičení pro seniory a

v zimním a jarním období oblíbená aktivita – hraní kuželek. Měli jsme zarezervované

dvě dráhy v Hodslavicích na leden – březen a účast byla vždy vysoká.

Vzdělávací aktivity – exkurze do Nošovic Hyundai a Radegast na nás zapůsobila

silným dojmem.

Kromě kulturní aktivity - pravidelná návštěva kina jsme byli na divadelním

představení v Kopřivnici,

na bezvadném divadelním představení spol. Háta na Skalkách v Novém Jičíně, na

koncertě Michala Davida opět na Skalkách v Novém Jičíně. V novojičínském kostele

na koncertě pěveckého sboru Ondráš a na skvělém koncertě Alexandrovců v ostravské

aréně. Navštívili a prohlédli jsme si světovou výstavu Titanic na brněnském výstavišti.

Kultury bylo letos dost.

Ale i turistiky a poznávacích zájezdů se senioři v letošním roce užili dost.

Zájezd v červnu do Luhačovic, Velehradu a Modré byl fyzicky pro některé seniory

dost vyčerpávající. Počasí nám přálo, byl krásný letní den. Dopolední procházka

Luhačovicemi a pak návštěva baziliky na Velehradě se nám hodně líbila.

Skanzen v Modré bylo zase něco úplně jiného, procházka tunelem ve sladké vodě,

evropský unikát. Tunel se nachází 3,5 m pod vodní hladinou a má délku cca 8 metrů.

Každý rybář by zaplesal. Tolik krásných ryb na jednom místě.

Další velký poznávací zájezd nás čekal v září. – projížďka výletní lodí přes Baťův

kanál a taky prohlídka zámku Napajedla. A opět, krásné letní počasí. Bylo to zase

něco jiného, ale moc se nám to líbilo.

A přišel podzim a naše oblíbená aktivita – kuželky, kino, cvičení.

Od října jsme se pravidelně scházeli jednou týdně v prostorách školy, což nám

umožnila paní ředitelka a my ji za to děkujeme. Vyráběli jsme si různé malé ozdoby na

přicházející advent. Uspořádali jsme společné odpoledne i s prezentací naších

výrobků. Přišli i senioři, kteří neměli čas a nebo chuť něco vyrábět, ale společné

posezení bylo bezva. Nakonec jsme naši práci prezentovali na vánoční výstavce,

kterou pořádala kulturní komise.



Úprava veřejného prostranství v centru obce Životice u Nového Jičína byla podpořena

z programu Moravskoslezského kraje. Stavba se skládá ze dvou stavebních objektů.

Byly vybudovány parkovací plochy s novým napojením na účelovou komunikaci,

sjezdem na komunikaci III. třídy, která prochází obcí a rozšíření manipulačních ploch

podél komunikace. Všechny zpevněné plochy mají povrch z betonové zámkové

dlažby. Součástí projektu byly také terénní úpravy a vytvoření vyvýšených palisád

s návazností na vybudovanou opěrnou zeď školního hřiště.

Akce byla podpořena Moravskoslezským krajem ve výši 400 000,-Kč z dotačního

titulu č. 1 – investice z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

2019.

Vážení spoluobčané,

Jelikož se blíží období, kdy budeme připravovat změnu územního plánu obce obracím

se na Vás s předstihem s žádostí o nahlášení Vašich požadavků, tak aby mohly být

zapracovány do připravované změny. Jedná se zejména o výstavbu nových rodinných

domů, drobných staveb vyžadujících stavební povolení, změny území k těmto účelům

a dalších aktivit. Vaše požadavky budou v průběhu příštího roku shromažďovány a po

jejich vyhodnocení a projednání zastupitelstvem obce budou do připravovaného

dokumentu zapracovány. Písemné požadavky doručte na podatelnu obecního úřadu.

Pavel Hasalík, starosta obce

Naše oblíbené cestování vlakem do Prahy jsme si naplánovali na prosinec a spojili

jsme si návštěvu muzikálu a vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí.

Největší kulturní zážitek na konci roku. Moc se nám to líbilo.

Čeká nás už jen poslední akce a to ukončení tohoto roku. Věřím, že se pobavíme a

hlavně zasmějeme, protože o to nám jde, vždyť smích prodlužuje život a nám

seniorům se v naší obci žije dobře.

Přejeme všem do nového roku všechno nejlepší a seniorům, kteří by chtěli s námi

v příštím roce absolvovat naše aktivity, přijďte mezi nás.

Marcela Černochová

Aktivity seniorů, byly podpořeny Moravskoslezským krajem.

Úprava veřejného prostranství



TJ Životice u NJ

ČINNOST TJ ŽIVOTICE U N.J., z.s. V ROCE 2019

Vážení  spoluobčané, dovolte  mi, abych  připomenul  činnost  TJ Životice u N.J., z.s. 

v roce 2019.

Dne 10.1. se uskutečnila Valná hromada, na které si členové schválili plán činnosti na 

rok  2019.

Dne 9.2. jsme  uspořádali Sportovní „maškarní“ ples, kde nám k tanci a poslechu 

hrála skupina FLEGMENS. Rovněž se účastníci mohli těšit na bohatou tombolu a 

zajímavý program – módní přehlídku a vystoupení na trampolínách. Dne 16.2. se 

uskutečnil zájezd do Jeseníků – na Ovčárnu, který využili milovníci lyžování a to jak 

klasického, tak sjezdového. 

Dne  7.5.  se na  místním  hřišti  uskutečnil „4.  jarní životický štafetový maratón“, na 

kterém  se  nám sice nepodařilo překonat výsledky z roku 2018, byť děti ze základní a 

mateřské  školy  podávaly  úctyhodné  výkony a v těchto výkonech pokračovali i další 

účastníci.  A  v číslech?   Děti  uběhly  197,7  km,  dospělí  128,1  km.  Celkem   tedy 

účastníci uběhli 325,8 km.

Dne  9.6.  jste  se mohli zúčastnit otevírání životických studánek.  Společnými silami 

jsme vyčistili 6 studánek a na dvou studánkách jsme umístili mlýnky. Procházku jsme 

ukončili na myslivecké chatě, kde myslivci pořádali škračenku.

V termínu  13.6. – 16.6.  se uskutečnila  hlavní  akce  letošního  roku  a  to  zájezd do 

Broumovských  skal.  Během  pobytu  jsme  byli  ubytováni  v chatové osadě Zděřina

v Polici nad Metují. Navštívili jsme pevnost Březinka, stolovou horu Ostaš, Teplické a 

Adršpašské skály,  Broumovské skály,  klášter v Broumově,  Babiččino  údolí a vodní 

mlýn Dřevíček.                                                                                                               



O víkendu  6.7.  si přišli  na  své  milovníci  vodáctví.  Letos  jsme sjížděli řeku 

Dunajec a to z polského města Sromowce-Wyžne, do obce Kroscienko nad Dunajcem 

(23,9 km). 

Ve dnech  6.9. - 8.9.  jsme  uspořádali cyklozájezd do Velkých Pavlovic, kde jsme byli 

ubytování  v objektu  TJ Slavoj.  Účastníci  mohli  využít  velké množství cyklostezek 

a  také  nabídku  místních  vinařů, zvláště  ochutnat  burčák,  neboť  se zde ve stejném 

termínu konal burčákový pochod.

26.10. se uskutečnil zájezd do Brodku u Přerova, kde jsme navštívili zvonařskou dílnu 

Tomášková  - Dytrychová  s.r.o.  Za  zmínku  stojí,  že   z této   dílny  pochází   zvon 

instalovaný  v kostele  v naší  obci.  Vsazen  do věže byl v roce 1973. Následně jsme 

navštívili  město  Kroměříž  a  výlet  jsme  zakončili  ve  vinném  sklepě  ve  Vracově.

V neděli  3.11.  byla  připravena  v restauraci U Černochů „heloweenská párty“, která 

byla určena především pro nejmladší členy.

Na  začátku  i  na  konci  náročné  sezóny  jsme  již  tradičně  navštívili  termály Velký 

Meder na Slovensku. 

Celoročně  se  mohli  členové  TJ  účastnit  pohybových cvičení v tělocvičně Základní 

školy  a  to  aerobiku, cvičení žen všeho věku, pilates, jógy, cvičení pro děti od 6-ti let 

a také pro děti předškolního věku. 

Chci  poděkovat  všem, kteří  se  jakkoli  podíleli  na činnosti TJ Životice u N.J., z.s. a 

těším se na spolupráci do budoucna.

Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné prožití vánočních svátků                                                             

a vše nejlepší do nového roku.

Rostislav Jančálek, předseda TJ





Příležitost pro vaše děti

Před nedávnem jsme v Žilině u Nového Jičína založili spolek Sbor dobrovolných

hasičů Žilina u Nového Jičína. Tento spolek má být pokračovatelem žilinských

dobrovolných hasičů, jenž měl dlouhou tradici a jehož činnost byla v minulosti

ukončena. Náš spolek je zaměřen na výchovu dětí od 6ti let. Hlavní náplní činnosti

spolku bude výcvik a trénink dětí v hasičském sportu. Chceme děti seznamovat s

kulturními a technickými památkami a rozvíjet jejich poznání i rozhled různými

exkurzemi a výlety. Je pro nás důležité navázání spolupráce a přátelství i mimo naší

obec a proto přijímáme přihlášky zájemců i z okolních obcí. Samozřejmě budeme rádi

i za přihlášky dospělých, kteří rozšíří náš tým vedený profesionálním hasičem.

Těšíme se na vás 

Jaroslav Perútka, starosta SDH Žilina u Nového Jičína





Centrum pro zdravotně postižené MSK

Posláním naší organizace je pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům,

kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, potřebují pomoc a podporu, poradit,

zapůjčit kompenzační pomůcku či aktivně a smysluplně vyplnit svůj volný čas.

Jednou z našich poskytovaných služeb je OSOBNÍ ASISTENCE. Jedná se o terénní

sociální službu, kdy osobní asistentky dochází do domácností klientů a tam jim

pomáhají s činnostmi, které již nejsou - s ohledem na svůj věk a zdravotní stav,

schopni sami zvládat. Jedná se například o pomoc s oblékáním, osobní hygienou,

přípravou stravy, zajištění nákupu a běžného úklidu domácnosti. Kromě těchto

základních sebeobslužných činností plní osobní asistentky také roli blízké osoby, která

naslouchá, aktivizuje a podporuje. Mít někoho kdo provází a zpříjemňuje denní rutinu

je důležité zejména u osob upoutaných na lůžko. Od naší osobní asistentky pro Vás

máme tip, jak jeden takový nevšední zážitek vytvořit.

BALDACHÝN – vstup do jiného světa

Mít nad sebou baldachýn je krásný a nevšední pocit. Člověk se najednou ocitne v

úplně jiném světě. Pokud lidé tráví veškerý čas na lůžku je takováto změna osvěžující.

Jeho výroba je přitom tak jednoduchá! Imobilní lidé mají většinou polohovací lůžka,

která mají v horní části nad hlavou rameno, na němž je uchycen triangl - slouží jako

podpora při vstávání a polohování. Nám tento triangl poslouží k uchycení šátků, dek,

prostěradel či jiných textilií, díky kterým vznikne baldachýn. Pro zpestření se dá

šátky různě pohybovat, pustit podmanivou hudbu či prostor provonět aromalampou.

Život tak rychle letí a některé okamžiky zůstávají … přejeme, ať těch zážitků zůstává

co nejvíce.

Více informací o činnosti naší organizace a jednotlivých službách naleznete na našich

webových stránkách www.czp-msk.cz, telefonicky na čísle 556 709 403 či přímo na

našem pracovišti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín

Telefon: 556 709 403

E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz 

Mgr. Eva Kaštovská, sociální pracovnice

Pavlína Prosová, osobní asistentka

http://www.czp-msk.cz/


Topná sezóna začala

S příchodem chladnějších dnů nám naplno začala topná sezóna. Je třeba si uvědomit,

že ještě před pravidelným topením by měla přijít příprava na topnou sezónu. Ta

zahrnuje v případě topení pevnými palivy zajištění dostatečného množství kvalitního,

dobře uskladněného paliva a přípravu radiátorů na sezónu. Tím se rozumí různé

opravy či ošetření, popřípadě kontrola termostatických hlavic a v neposlední řadě

odvzdušnění radiátorů. Spalovat by měli provozovatelé kotlů, kamen, krbových

vložek atd. pouze paliva doporučená výrobcem v odpovídající kvalitě.

Před samotným započetím topné sezóny nebo i v průběhu by si měli provozovatelé

nechat zkontrolovat spalinové cesty odbornou firmou. U zdrojů spalujících tuhá

paliva, napojených na teplovodní ústřední soustavu, je povinnost nechat jednou za tři

roky zkontrolovat zdroj vytápění tj.kotel nebo kamna odborně způsobilou osobou.

Veškeré dokumenty od kontrol je třeba pečlivě uschovávat, mohou být vyžádány

orgánem ochrany ovzduší při kontrole. Dále je třeba upozornit provozovatele, že

zdroje druhé emisní třídy je možné používat pouze do konce roku 2022.

Vzhledem k povinnosti používat pouze paliva doporučená výrobcem je možné při

kontrolách zjistit ze vzorku popela analýzou, čím se v daném zdroji topilo. Dle zákona

o ochraně ovzduší je kontrolující oprávněn vstoupit do obydlí za účelem kontroly

dodržování povinností podle tohoto zákona. Josef Vavřín, OŽP













Prodám dámské kolo (světlo,

přehazovačka, odrazky, brzdy, zadní

nosič) a stolovou okružní pilu průměr

kotouče 500, možnost svislého posunu,

motor 3 KW, otáčky 1480/min. Cena

dohodou. Tel: 723257031

Upozorňujeme občany, že v průběhu

měsíce ledna 2020, budou přesunuty

kontejnery na tříděný odpad z parkoviště

v dolní části obce na parkoviště hřiště TJ.

den hodina cvičení

pondělí 16:00 – 17:00 senioři

pondělí 17:00 – 18:00 děti od 6 let

úterý 17:00 – 18:00 pilates

úterý 18:00 – 19:00 aerobik

středa 15:30 – 16:30 děti do 6 let

čtvrtek 17:00 – 18:00 kardio

čtvrtek 18:00 – 19:00 jóga

Rozvrh cvičení v tělocvičně ZŠ Životice u Nového Jičína 2020

Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky. - Jasná noc o Štědrém dnu,

mrazy lezou ke dnu. - Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem

oplývá. - Na Adama a Evu můžeš čekat oblevu. - Jasno na den Štědrý – úroda

tvrdého zboží a hrachu. - Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný. -

Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště,…



PODĚKOVÁNÍ

3. října se konal pohřeb Jiřího Černocha. Jelikož rozloučení pana faráře nezaznělo

v plném rozsahu, činíme dodatečně touto formou.

Pokračování smuteční řeči…. ,, Jiří Černoch byl člověk společenský, rád se kamarádil a

bavil, ale uměl být i pěkný protiva. Vy kdo jste ho znali, víte sami, jaký byl. Všem, kdo

jste se přišli s ním rozloučit, moc děkujeme a vzpomínejte na něj s úsměvem.“

Ještě jednou všem děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.

Rodina Černochova

Důrazně upozorňujeme držitele pejsků o přísném zákazu pohybu v prostorách mateřské a 

základní školy, farní budovy a kostela, a na hřišti TJ. Tyto objekty, a jejich prostranství je 

monitorováno kamerovým systémem. Při porušení tohoto zákazu může být majiteli psa 

udělena pokuta. 



Od  2.1. 2020

bude prodejna 

potravin 

ze zdravotních 

důvodů

UZAVŘENA 
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