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                                Z   p   r   a   v   o   d   a   j 
 
 
 
 
 

                                      Obce Životice u Nového Jičína 

číslo 2                              duben – červen 2018 

Vážení  spoluobčané,  

 

dovolte   mi,  abych  Vám popřál  hezké   prožití  dovolených  a  dětem  hodně  sluníčka  

a odpočinku od školních lavic. V obci budou i přes prázdniny pokračovat stavební  

práce takže pokud budete trávit dovolenou doma, prosím o respektování těchto činností. 

Před dokončením jsou stavební úpravy na budově Obecníku a bývalé prodejny Jednoty, 

kde budou mít zázemí obecní pracovníci a bude zde přemístěna z „hasičárny“ technika 

k údržbě obce. Rovněž zde bude přemístěna provozovna kadeřnictví. V areálu TJ  se 

buduje příjezdová plocha k pódiu a co nevidět započnou opravy místních komunikací. 

Obec v současnosti usilovně jedná o odkupu nemovitosti č.p. 110 , která není dobrou 

vizitkou při vjezdu do obce a bude podávat žádost o dotaci na její sanaci a  využití 

okolních pozemků, tak jak je určeno územním plánem obce. Zastupitelstvo obce se také 

zabývalo možností odkoupení  téměř historické  budovy č.p.2 pro obecní využití a 

možnosti využití okolních pozemků pro školské aktivity. Jednou z důležitých akcí bude 

provedení  úprav ploch místního hřbitova a vybudování kolumbária. Dokončení těchto 

úprav je plánováno do konce měsíce října. 

Již v minulosti jsme Vás informovali o tom, že se připravují stavební úpravy na našem 

hřbitově. Nyní věc postoupila do stavu, kdy máme zpracovánu projektovou 

dokumentaci a podařilo se nám získat i dotaci z Programu obnovy a rozvoje 

Moravskoslezského kraje. 

Cílem projektu je získat plochy pro nová hrobová místa a také místa pro ukládání uren 

do schránek v kolumbáriu i urnových hrobů. Zlepší se vybavenost hřbitova lavičkami, 

stojany na kola, pergolami, výsadbou nové zeleně atd. 

Zvláštní pozornost se věnuje systému komunikací na hřbitově. V minulosti si lidé, ve 

snaze nebrodit se blátem, svépomocně upravovali cestičky. Našim  cílem je nyní upravit 

všechny  plochy tak, aby co nejpřirozeněji zapadly svým charakterem do prostředí 

vesnického hřbitova. V zásadě jde o doplnění ploch v návaznosti na stávající páteřní 

komunikaci z lomového kamene a vybudování nových příčných uliček.  



V převážné míře s travním porostem, ovšem založeným na hutněném podkladu ze 

směsi z drceného kameniva a zeminy a to proto, aby nedocházelo k rozblácení. 

Travnaté povrchy budou udržovány pracovníky obce. Tam, kde by díky úzké uličce 

nebylo kosení možné, budou provedeny tzv. mlatové  komunikace, tedy hutněné 

štěrkové vrstvy kameniva hrubších i jemných frakcí. 

Právě komunikace  budou jistě předmětem zájmu občanů, neboť bezprostředně 

navážou na jednotlivé hroby.  

Žádáme  Vás , aby  jste se  podívali na vystavený výkres úprav na úřední desce 

obecního úřadu a v případě dotazů, nebo připomínek se obrátili na obecní úřad. Zde 

bude taktéž připraven projekt k nahlédnutí. 

Jsme přesvědčeni o tom, že si náš hřbitov, místo odpočinku našich blízkých, úpravy  

spojené s celkovým zvýšením úrovně zaslouží. 

Ne nadarmo se říká, že podle vzhledu hřbitova se dá zhodnotit i celá obec. 

 

Děkuji za pochopení                                                       Pavel Hasalík 

                                                                                         starosta obce 



Usnesení ze zastupitelstva obce 

Usnesení č.18 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 21.5.2018 

______________________________________________________________________ 

 

1/18/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání 18. Zasedání  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína doplněný 

o tyto body:  

Provést geodetické zaměření pozemku p.č.1318/14 a projednat možnost odkupu   

 

2/18/2018     Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

  

3/18/2018     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. Monika Hajná, ing. Martin Hromádka 

Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou 

 

4/18/2018    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Žádost p. Kozelkové, Životice u N. Jičína 38 o pronájem prostor v areálu TJ za účelem 

zajištění  občerstvení na kulturní akce pořádané obcí v měsíci červnu a srpnu 2018   

Žádost p. Partilly, Nový Jičín, Lesní 7 o pronájem prostor v areálu TJ za účelem 

zajištění občerstvení na kulturní akci – den Obce Životice u N. Jičína  

Poděkování „ Příspěvkové organizaci Domova DUHA“a „Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí Nový Jičín“ za poskytnutí finančích darů 

Informaci starosty obce ohledně stavu nemovitosti č.p. 110 

Žádost p. Jany Kladivové, Životice u Nového Jičína136 o pronájem pozemku p.č. 1604 

a  p.č. 1677 

Žádost p. Ondřeje Novotného Životice u Nového Jičína 82 o koupi pozemku p.č. 

1531/47 o výměře 155 m2 

Žádost Střediska sociálních služeb města Kopřivnice o úhradu nákladů za poskytnutí 

odlehčovací služby 

Na základě zveřejněné poptávky na správce obecních budov a vedení obecních 

pracovníků informaci starosty o zájemce pro  výkon této funkce 



5/18/2018    Zastupitelstvo obce schvaluje:    
 

 

Uzavření smlouvy o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) 

s ing. Miroslavem Sváčkem, Straník 157, 741 01 Nový Jičín  

Přílohu usnesení zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína – Základní pravidla 

postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů a přílohu č.1 Implementace 

GDPR – Obecní úřad Životice u Nového Jičína – Detailní popis předmětu plnění  

Zpracování veškerých dokumentů souvisejících pro výkon GDPR viz příloha 

Implementace GDPR – Obecní úřad Životice u Nového Jičína. 

Smlouvu o poskytování IT služeb pro obec upravenou v souladu s GDPR 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 201715/C01 s fy Fabriko, Životice u N. Jičína 207   

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 201801/C01s fy Fabriko, Životice u N. Jičína 207 na 

provedení zpevněných ploch, bezbariérového přístupu a opravu schodiště na budově 

bývalé Jednoty  

Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 13-500-17 s fy Beskydská stavební, a.s. Třinec, 

Frýdecká 225   na dokončení úprav okolí KD  (chodníky, ostatní plochy) 

Závěrečný účet obce za rok 2017a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to 

bez výhrad , Účetní závěrku obce Životice u Nového Jičína sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2017, Účetní závěrku ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína, 

příspěvkové organizaci sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017, Převod 

hospodářského výsledku na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících 

účetních období, l. Úpravu rozpočtu za rok 2018 takto : příjmy +1 450 000 Kč, 

celkem P. 32 750 000.-Kč, výdaje +700 000,- Kč, celkem V. 32 000 000.-Kč, 

Financování : 750 000,- Kč 

Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018obce o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

Návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností a tím i uzavření VPS 

s Městem Nový Jičín o dohledu nad jejím dodržováním  

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu „ Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“  na 

„Stavební úpravy hřbitova“ a tím i přijetí dotace ve výši 400 000.- Kč ,účelově 

určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu. 

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu  - „Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na 

rok 2018 “ a tím i přijetí dotace ve výši 100 000.- Kč účelově určenou k úhradě 

uznatelných nákladů projektu Přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akci „ 

Obnova místní komunikace „ 

Smlouvu o kulturním a technickém zabezpečení akce se spol. Rascals Agency 

 „Den Obce Životice u Nového Jičína „  



Smlouvy se spol. Swietelsky, stavební s.r.o. Suvorovova 538,742 42 Šenov u Nového 

Jičína na opravu místních komunikací na základě výsledků výběrového řízení 

Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na opravu místní komunikace - 14 c na 

základě výsledků výběrového řízení (nejnižší nabídková ceně) 

Smlouvu s fy Fabriko na výstavbu ostatních ploch v areálu TJ (příjezd k podiu) 

Uzavření smluv pro výkon TDI a provedení výběrových řízení na akce plánované 

v letošním roce 

Prodej pozemku p. Ladislavu Jančálkovi, Životice u N. Jičína 43, pozemek p.č. 

594/6 o výměře 809 m2 a pozemek p.č. 594/7 o výměře 66 m2 rozdělen GP č. 

90044-2018 za cenu 1930,-Kč 

Na volební období 2018 -2022 devítičlenné zastupitelstvo 

Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na „Revitalizaci hřbitova“ a „  Herních 

lanových prvků“ 

Smlouvu o výpůjčce mezi ŘKF Životice u Nového Jičína, IČ 48430293 a obcí 

Životice u Nového Jičína IČ 48804711, a to  pozemku p.č. st.88, zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1, stavba občanského vybavení, pozemek p.č. 

224 zahrada a pozemek p.č. 225 zahrada Vyhlášení prodejního a nájemního záměru 

viz. žádosti bod 4/18/2018 

 Žádost Základní školy a Mateřské školy Životice u Nového Jičína, příspěvkové            

organizace, 742 72 o rozdělení HV za rok 2017 následovně: HV 2017 – 64 756,99  

z toho 30 000.-Kč fond odměn, z toho 34 756,99 Kč fond rezervní. 

  

  

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k: 

  

Zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce 

Ke zveřejnění prodejního a nájemního záměru 

K jednání se zájemcem o výkon funkce správce obecního majetku a v případě    

dohody přijetí do pracovního poměru 

K jednání s vlastníkem nemovitosti č.p. 110 o odkupu nemovitosti a předmětných     

pozemků a tím i k uzavření kupní smlouvy 

K uzavření a podpisu všech smluv, dodatků a ujednání schválených ZO v bodě  

5/18/2018   

  

  

           Usnesení ZO č. 18 ze dne  21.5.2018  bylo přijato 8 hlasy  přítomných členů            

                                  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

  

Pavel Hasalík                                                                       Mgr. Markéta Mřihladová 

   starosta                                                                                       místostarosta        



Vážení spoluobčané, 

Jsme velmi potěšeni, že jsme mohli na obecním úřadě přivítat a ocenit našeho 

nadějného sportovce Lukáše Dořičáka. Tento mladý sportovec se začal ve 

svém  volném čase věnovat netradičnímu sportu – rybolovu, na plavanou. V minulém 

roce reprezentoval naši republiku, ale také svou rodnou obec Životice u Nového Jičína 

na Mistroství Světa v Irsku kde vybojoval krásné stříbro. Při této příležitosti mu byl 

předán finanční dar. Představitelé obce děkují za reprezentaci a přejí mnoho úspěchů v 

tomto sportu. 

Zajímavosti 





Den matek 

V neděli dne 13. května slavily maminky svátek. Také v naší obci se v tento den 

uskutečnilo v kulturním domě vystoupení dětí z mateřské a ze základní školy. 

Při příchodu do sálu každou maminku přivítali kytičkou pan starosta a zastupitelé 

obce, kteří pro všechny účastníky připravili pohoštění. 

Jako první se na pódiu prezentovaly děti z mateřské školy, které si připravily hezké 

básničky, písničky a pohádku O Červené Karkulce. 

Následovalo pásmo žáků ze základní školy. Písničky hrané na flétnu se střídaly s 

básničkami o mamince. Potom děti zahrály hezkou pohádku O princezně Karolínce a 

děvčata z pátého ročníku předvedla tanec se zpěvem, nazvaný „Franta zdědil 

ponorku“. 

Následně žáci tančili na písničky Dády Patrasové „Čokoláda a Ali baba“. 

Věříme, že se všem vystoupení dětí líbilo, a že odcházeli domů plni hezkých dojmů a 

příjemných zážitků. 

                                                                                                     Mgr. Alena Macháčová 



Čarodějnice 

27. dubna v pátek jsme si hráli na čarodějnice a čaroděje a věřte, že jsme si ten den 

náležitě užili. Vše se odehrávalo na farní zahradě a v prostorách kolem fary, kde je 

nám moc hezky a děti si tam taky rády hrají. Pro děti jsme měli připraveno hodně 

činností a her souvisejících s touto tradicí. Děti kreslily na beton barevnými křídami, 

lepily si bylinkový lektvar, létaly na koštěti rovně i slalomem, závodily s myškami, 

která dojede nejdál, lepily perníky na perníkovou chaloupku, závodily v třídění 

barevných kuliček, přetahovaly se s lanem, rozlišovaly zvuky, které se ozývaly 

z chýše čarodějnice…co to šustí, cinká, bouchá, je to papír, kov, 

dřevo…?    Čarodějničky a čarodějové byli moc krásní, počasí nám přálo, holčičky 

dostaly kouzelné mašličky do vlásků a kluci kouzelné brýle. 



Projekt „Příroda kolem nás“ 

Ve dnech 25. a 26. dubna 2018 se naše škola proměnila na tvořivé projektové 

skupinky. Byly to ekologicky motivované dny, kterými jsme si připomněli Den Země. 

Žáci se v těchto dnech seznámili s ekosystémy, s mnoha druhy živočichů a rostlin. 



Životický půlmaratón 

V pondělí 14. května se děti z mateřské školy a žáci základní školy zúčastnili již 3. 

ročníku Životického půlmaratonu. 

Kluci i děvčata mají s touto disciplínou zkušenosti z minulých ročníků, a proto se 

s chutí pustili do běhání. Někteří v teniskách, většina ale naboso jako v loňském roce. 

Počasí bylo velice příjemné, slunce hřálo, foukal mírný větřík. Po ukončení byli 

vyhlášeni nejlepší běžci a všichni účastníci dostali drobné dárky. Děti z mateřské 

školy uběhly 45,300 km, žáci ze školy 228,900 km, dohromady to bylo celkem 

274,200 km. Někteří vytrvalci si šli zaběhat ještě odpoledne s rodiči. Ke skvělému 

výkonu blahopřejeme! 



Zápis do 1. ročníku ZŠ 

V úterý 17. dubna 2018 se konal zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. K zápisu se dostavilo 

celkem 9 dětí, z nichž čtyřem byl udělen odklad povinné školní docházky o jeden 

školní rok a 5 dětí (3 chlapci a 2 děvčata) nastoupí v novém školním roce 2018/2019 

do 1. ročníku naší ZŠ. 



Divadlo 

V neděli 15.4.2018 přijelo do kulturního 

domu v Životicích u Nového Jičína 

divadélko Ententýky z Rychvaldu. Myška 

Klárka a veverka Terka přivezly s sebou 

kovbojskou  pohádku O zebře Toničce, 

myšce Klárce a veverce Terce. Pohádku o 

opravdovém kamarádství, vzájemné  

a první pomoci.  

Pohádky tohoto divadélka jsou zaměřené 

na ekologii, mezilidské vztahy, prevenci 

úrazů, drog, šikany.  V pohádkách se děti 

nejen něco nového naučí, ale i pobaví, 

zazpívají si a stanou se součástí 

představení. Divadélko hraje pro děti od 

roku 2012.  

Pohádka se nám všem líbila a už se 

těšíme na další představení našich nových 

kamarádek… 

V červenci déšť a slunečná 

pohoda – hojná bude v 

příštím roce úroda. 



 Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento 

svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích. Měli by svým 

ratolestem určit  pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně 

v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob. 

Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti, které 

jsou platné nejen pro děti, ale i pro dospělé: 

- oheň rozdělávat vždy pouze za přítomnosti dospělé osoby, 

- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 

- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo 

extrémního sucha 

- nikdy neponechávat oheň bez dozoru 

- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je 

oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj 

- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně 

(nebezpečí vznícení šatstva) 

- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby 

od sprejů apod.) 

- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi) 

- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho 

samovolné rozhoření. 

Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových 

toulkách přírodou často pohybují v blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a 

opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, 

kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění 

v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení 

prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto 

místech by měli rodiče své děti důrazně varovat. 

Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. 

Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je 

pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.  

Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy.  

Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, 

svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás 

doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní 

a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí 

Děti a léto 



zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, 

varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny 

vodovodní kohoutky.  

Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají 

nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné 

situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená 

nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne 

bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí. 

Občané naší vesnice vezměte si příklad z těchto obrázku. Zde vidíte, komu není jedno, 

jak vypadá pozemek ,který jim nepatří a přece se o něj pečlivě starají.  

Kdyby se  všichni zapojili do úklidu pozemků, tak máme pěknou vesnici. 

Jiří Kunc 
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