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                                Z   p   r   a   v   o   d   a   j 
 
 
 
 
 

                                      Obce Životice u Nového Jičína 

číslo 3                              červenec – září 2018 

Vážení spoluobčané, 

  

Léto nám skončilo a máme tady podzim se vším všudy. Dokonce i s prvními mrazíky. 

Věřme, že i to nějaké babí léto ještě přijde a ještě se ohřejeme, i když letošní způsob 

léta byl obzvlášť vydařený. Jelikož se blíží komunální volby v měsíci říjnu a končí tím 

čtyřleté volební období Vámi zvolených zastupitelů dovolte mi , abych poděkoval všem 

zastupitelům i Vám spoluobčanům za spolupráci a prosazování záměrů obce 

v uplynulém období. Nebudu vyjmenovávat co vše se v uplynulém období v obci 

realizovalo, protože kdo chce vidět vidí a kdo ne tak bude pořád nespokojen. I přesto 

jsem přesvědčen, že rozvoj obce bude pokračovat i nadále a hlavně k Vaší spokojenosti. 

      

Děkuji za spolupráci 

  

Krásný a barevný podzim Vám přeje                                                           Pavel Hasalík                                                                                                                                                                                

                                                                                                                            starosta                                                                                                                                            

  

Odečty vodoměrů 

Ve dnech od pondělí 1.10. 2018 do 7.10. 2018 bude v obci Životice u Nového Jičína 

prováděn odečet vodoměrů p. Jiřím Plandorem (tel: 737845770)                              

ve vašich nemovitostech.  



Usnesení ze zastupitelstva obce 

Usnesení č.19 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 13.8.2018 

_____________________________________________________________________ 

1/19/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání 19. Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína    

2/19/2018     Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

Omluvena z jednání ZO p. Olga Lošáková 

3/19/2018     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: ing. Zdeňka Novotného, p. Jaroslava 

Pítra 

Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou 

4/19/2018    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Závěrečný účet svazku obcí – Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2017 

schválený bez výhrad včetně souvisejících příloh   

Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2017 , včetně Zprávy revizní 

komise za rok 2017 a ostatních příloh 

Žádost spol. Moravian – Historicko vlastivědné společnosti o finanční příspěvek 

Informaci starosty o přijetí pracovníka pro výkon funkce správce obecních budov a 

vedení obecních pracovníků od 1.8.2018 

Žádost ŘKF o poskytnutí finančního daru  

Informaci ing. Pantůčkové o pozastavení projekčních prací – Vodovodní přípojka 

k pozemku p.č. 129/1 

Informaci starosty obce o provedení pokládky obvodového chodníků u budovy fary 

5/19/2018    Zastupitelstvo obce schvaluje:                

Prodej pozemku p.č. 1531/47 o výměře 155 m2 p. Ondřeji Novotnému Životice u   

Nového Jičína 82 dle GP 905-65/018 za cenu 100Kč/m2 a náklady spojené  

s vypracováním  kupní smlouvy, vkladu do KN a vyhotovení GP 

Smlouvu mezi ČEPS Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ 101 52 a Obcí Životice u    

Nového Jičína 

Poskytnutí finančního daru ŘKF Životice u Nového Jičína ve výši 500 tis. Kč 

Přijetí dotace z MMR- ČR – Obnova místní komunikace ve výši  296 842.-Kč  

Přijetí dotace z MŽP –ČR  -  Zlepšení tepelně technických vlastností objektu KD ve       

výši 780 639,50 Kč a bývalé prodejny Jednota ve výši 460 032 Kč 



Smlouvu s Lesy ČR o prodeji pozemků dle GP 1808/2017 - 804 a to pozemky p.č 

120/2, 121/2, 1532/7, 1532/8 a 1598/2 o celkové výměře 185 m2 

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 201816/C01s fy Fabriko, Životice u N. Jičína 207 na 

odvodnění MK k areálu TJ a zpevněných ploch a dodatek č. 3 s Fy Fabriko na méně 

práce nerealizované na budově č.p. 3    

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2019 a 2020 

II. úpravu rozpočtu za rok 2018 ( viz.příloha) 

Provedení zpevněných ploch za bývalou prodejnou Jednoty  

Odkup nemovitostí č.p. 2 a č.p. 110 v rozmezí  ceny  stanovené znaleckým 

posudkem  

Poskytnutí finančního daru p. Veronice Fojtíkové, Rybí na léčbu kmenových buněk 

po úraze – částku 6 102.-Kč  ,  která byla vybrána jako dobrovolné vstupné na 

kulturní akci obce 

Vyplacení odměny pracovníkům zajišťujícím přípravu a konání dne obce 11.8.2018 

( p. Sopuch, p. Bradáč) 

 6/19/2018  Zastupitelstvo obce rozhodlo : 

V souladu s ust.§ 85 písm.a) zákona č. 28/2009., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů o nabytí pozemků parc. čísel 94/7, 94/8, 95/2, 1530/109 a 1697 dle GP č. 

901 – 53/2018, jakož i o nabytí pozemků parc. čísel 13/4, 13/5 1698 a 1699 dle GP č. 

904 – 56/2018 

7/19/2018  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k: 

  

Zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce 

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

5/19/2018   

 

        Usnesení ZO č. 19 ze dne  13.8.2018  bylo přijato   8  hlasy  přítomných členů            

                                  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

  

Pavel Hasalík                                                                       Mgr. Markéta Mřihladová 

   starosta                                                                                       místostarosta                  

Pozvání na Valnou hromadu HS 

  

Starosta Honebního společenství Životice u Nového Jičína zve všechny majitelé 

pozemků – členy HS na Valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek    

11. října 2018 v sále Kulturního domu Životice u Nového Jičína v 16:00 hodin.  

 

Gerald Černoch – starosta HS 

(bližší informace tel. 602 706 490  nebo e-mail zivotice@email.cz) 





Setkání občanů důchodového věku 

Ani letos jsme neopomněli na občany důchodového věku  naší obce.  Setkání s našimi 

seniory se uskutečnilo v pátek 21.9.2018 v kulturním domě. 

Pro seniory byl připraven lákavý program i bohaté občerstvení.  Vystoupili zde děti ze 

základní školy, pod vedením paní učitelky Evy Zemanové a paní učitelky Terezy 

Malířové.  Děti byly skvělé a tímto děkujeme za jejich vystoupení.  

Občany přivítali a připili na jejich zdraví pan starosta Pavel Hasalík a paní 

místostarostka Markéta Mřihladová. 

Kulturní výbor připravil pro naše seniory bohaté občerstvení v podobě bílého vína, 

zákusku, kávy a nezapomněli zajistit ani na teplou večeři,  kterou připravili místní 

podnikatelé, konkrétně děvčata z hospody u Černochů a tímto jim také děkujeme. 

Příjemným vyvrcholením večera bylo vystoupení Evy a Vaška, kteří hráli a zpívali jen 

pro naše důchodce . Senioři si také odnesli malé dárečky přímo od účinkujících v 

podobě DVD a CD. 

                                             Všem moc děkujeme za účast a těšíme se na další setkání. 



Cvičný poplach a hasiči 

V pondělí 18. června ráno čekalo žáky ze základní školy a děti z mateřské školy 

překvapení. Domluvili jsme se s dobrovolnými hasiči z Hodslavic a pro děti jsme 

připravili cvičný požární poplach. Poté, co jsme vyběhli ven, přijeli hasiči s 

hasičským autem a  spustili sirénu. Na zahradě si děti mohly prohlédnout celé auto, 

mohly se do něj posadit. Paní učitelka si vyzkoušela hasičskou uniformu a práci s 

hadicí pod tlakem vody.  Děti z MŠ a žáci ze ZŠ  měli za úkol nakreslit obrázky z 

tohoto dopoledne. Hasiči z Hodslavic vyhodnotili nejhezčí obrázek z MŠ a nejhezčí 

ze ZŠ. Tyto pak byly vystaveny spolu s dalšími obrázky z jiných škol v hasičárně v 

Hodslavicích. 



Výlet do liščího mlýna 

Ve středu 20. června 2018 jsme vyrazili se žáky na školní výlet s indiánským 

programem do Liščího mlýna nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm. Po uvítání v 

indiánském tábořišti si žáci vytvořili indiánské čelenky s indiánskými jmény, rozdělili 

se do kmenů a potom už následoval program, který žáky seznámil s indiánským 

způsobem života. Zahráli jsme si hru s luštěním symbolů, jezdili jsme na koni. Viděli 

jsme potní chýši „Inity“, která slouží k duchovní i fyzické očistě, posvátné pohřebiště, 

sušáky na sušení bizoního masa, rámy na napínání kůží, totem, nástroje a zbraně. Žáci 

si mohli zkusit zatancovat v indiánské taneční aréně za doprovodu různých nástrojů, 

sednout si do indiánského týpí . Zde byli zasvěceni do indiánského života, do tajů a 

jejich zvyků. Indiánský den se žákům líbil. 



Den obce 

V sobotu 11. srpna 2018 proběhl v naší obci tradiční „Den obce“. Těšili jsme se hojné 

účasti a přálo nám i počasí. Jako každý rok jsme se mohli těšit pestrému programu. Na 

své si přišlí všichni od těch nejmenších až po seniory. 



Informace 

Svatému proroku věřte Michalovi, ten vám o budoucí zimě poví.  

Když je noc jasná na Michala, to zima přijde vytrvalá.  

Prší-li v noci před Michalem, mnoho mrazů v zimě nezažijem. 







Podzim 

Podzim je jedno ze čtyř ročních období, je to přechod mezi létem a zimou. V 

klimatických podmínkách mírného pásu se právě na podzim sklízí většina úrody a 

opadavé listnaté stromy ztrácejí listí. Dny se krátí, ochlazuje se, více prší. 

Pod pojmem podzim si vybavíte nejspíše pouštění draků, sběr ovoce nebo sbírání 

listí. 

Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností.                                            

Na severní polokouli kolem 23. září, na jižní kolem 21. března a končí zimním 

slunovratem – 21.prosince, respektive 21. června. 

V meteorologii jsou souhrnným termínem podzim označeny měsíce září, říjen a 

listopad (březen, duben a květen na jižní polokouli). 

Podzim často vytváří v přírodě úchvatné barevné scenérie. Tyto barevné krajinné 

scenérie nezůstávají stranou zájmu lidí a vzbuzují čilý sezónní turistický ruch. 

Na podzim v mnoha zemích začíná školní rok. Je to dáno historickými důvody, 

kdy děti běžně pomáhaly při sklizni na statcích, a teprve když bylo sklizeno, mohly 

chodit do školy. Listí má oranžovou barvu a opadává. 
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