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Obce Životice u Nového Jičína
říjen - prosinec 2018

Vážení spoluobčané,
pomalu, ale jistě se blíží závěr roku 2018, a proto mi dovolte, abych Vám všem popřál
jménem svým i jménem nového zastupitelstva obce úspěšný vstup do roku 2019
a poděkoval i Vám za spolupráci v uplynulém roce. Poděkování patří i členům
zastupitelstva obce, kteří se v uplynulých čtyřech letech podíleli na bezproblémovém
chodu obce. Věřím, že dobrá spolupráce mezi nově zvolenými zastupiteli bude
pokračovat i v tomto právě začínajícím čtyřletém volebním období. My dospělí si
přejeme v tomto vánočním čase obvykle zdraví, štěstí, osobní spokojenost, klid
a pohodu. Někdy ovšem člověk nad významem těchto slov ani neuvažuje. Pokud ale
nemáme, zdraví nedostaví, se to ostatní. Proto Vám všem ze srdce přeji hlavně zdraví,
no a to ostatní už přijde postupně samo.
Pohodové Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje
Pavel Hasalík
starosta

Na stole zavoněla nám vánočka,
já jsem ke stolu přisedl,
pod stolem byla hladová kočka,
v klidu jsem vánočku pojedl.
Bratr si sedl vedle mě,
já kousek vánočky mu dal,
čekal, až kočka usedne,
také on vánočku posnídal.

Usnesení z ustavujícího
zastupitelstva obce
Obec Životice u Nového Jičína
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína
Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína,
konaného dne 31.10. 2018, od 17:00 hodin.
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína určuje ověřovatelé zápisu (§ 95 odst.1
zákona o obcích) Mgr. Markétu Mřihladovou , Marcelu Černochovou a zapisovatelku
Martinu Černou.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje následující program
ustavujícího zasedání:
Volba starosty a místostarosty
určení počtu místostarostů
určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 odst. 1 zákona o obcích)
určení způsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty
volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba členů finančního výboru
volba členů kontrolního výboru
Zřízení výboru pro strategický rozvoj obce a kulturního výboru
určení počtu členů výboru pro strategický rozvoj obce a
kulturního výboru
volba předsedy výboru pro strategický rozvoj obce
volba předsedy kulturního výboru
volba členů výboru pro strategický rozvoj obce
volba členů kulturního výboru

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
odst.2 zákona o obcích)
Diskuse
Program byl doplněn o provedení úpravy rozpočtu obce a přijetí nemovitosti do
majetku obce
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schválilo zvolení jednoho
místostarosty.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje, že pro výkon funkce
místostarosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje veřejný způsob volby starosty
a místostarosty.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína volí starostou Pavla Hasalíka.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína volí místostarostou ing. Martina
Hromádku.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína zřizuje finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína volí předsedou finančního výboru Petra
Dořičáka
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína volí předsedou kontrolního výboru Mgr.
Markétu Mřihladovou
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína odkládá volbu členů finančního výboru
do příštího zasedání ZO
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína odkládá volbu členů kontrolního výboru
do příštího zasedání ZO
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
1) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO dle §72 odst. 2
bude provedeno na příštím zasedání ZO
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena
výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce příjímá do svého majetku nemovitost č.p. 2 dle uzavřené kupní
smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje:
III. úpravu rozpočtu obce takto: příjmy: 0, celkem příjmy 34,3 mil Kč, financování : 1,24 mil Kč, celkem financování 0, výdaje : + 1,24 mil Kč, celkem výdaje 34,3 mil
Kč

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Pavel Hasalík
starosta

ing. Martin Hromádka
místostarosta

„Nezamrzne-li po celou zimu kámen ve vodě,
potom mrazy uhodí až v březnu
a tu zima bývá nejkrutější.“

Usnesení ze zastupitelstva obce
Usnesení č.1 ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice u Nového Jičína konaného dne 13.11.2018
1/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program jednání 1. Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
2/1/2018 Zastupitelstvo obce volí:
Předsedu návrhové komise:
Pavla Hasalíka
Členy návrhové komise: ing. Martina Hromádku
3/1/2018 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: Petra Dořičáka, Bc.Rostislava Jančálka
DiS, zapisovatele z jednání zastupitelstva obce: Geralda Černocha
4/1/2018 Zastupitelstvo obce zřizuje:
Kulturní výbor a volí předsedu a členy výboru:
předseda kulturního výboru: Gerald Černoch
členové kulturního výboru : Monika Hajná, Radomír Hlaváček, Jarmila Koutná,
Iveta Machačová
Výbor pro strategii a rozvoj obce a volí předsedu a členy výboru:
předseda výboru pro strategii a rozvoj obce: ing. Zdeněk Novotný
členové výboru pro strategii a rozvoj obce: Bc.Tomáš Černoch, Pavel Bradáč,
Petr Dořičák, Pavel Hasalík
5/1/2018 Zastupitelstvo obce volí:
Členy finančního výboru : Bc. Jančálka Rostislava DiS, Bc. Tomáše Černocha
Členy kontrolního výboru : Kroutilovou Vlastu, Černochovou Marcelu
6/1/2018 Zastupitelstvo obce rozhoduje:
I. O odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 zákona
o obcích a schvaluje měsíční odměny poskytované neuvolněným členům
zastupitelstva podle ust. §84 odst.2 písm.n) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů a podle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev takto:
místostarosta:
12 407.- Kč + refundace mzdy do maximální výše 25 tis. Kč
předseda výboru:
2 757.- Kč
člen výboru:
2 298.- Kč
člen zastupitelstva : 1 379.- Kč

Měsíční odměny poskytované členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva podle
ust. § 84 odst 2, písm. v) zák. č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a s použitím přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům takto: člen výboru : 1 900,- Kč. Odměny budou vypláceny od 15.11.2018.
7/1/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádosti o finanční příspěvek:
Jezdeckého klubu Hřebčín HF Životice u Nového Jičína
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS)
Mysliveckého spolku JEDLE Životice u Nového Jičína
Střediska sociálních služeb města Kopřivnice p.o.
8/1/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje:
Předložený text předsedou finančního výboru – Úkoly pro finanční výbor, kontrolní
výbor a zastupitelstvo a formulář Prohlášení o mlčenlivost členů zastupitelstva obce
Životice u Nového Jičína
9/1/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje:
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 do doby schválení rozpočtu obce na
rok 2019 a to ve výši jedné dvanáctiny upraveného rozpočtu obce 2018 v členění dle
oddílu, paragrafu, s výjimkou čerpání investičních výdajů – úhradu faktur z dříve
uzavřených smluv, dotační tituly bez omezení, příspěvek p.o. ZŠ a MŠ Životice u
Nového Jičína do schválení rozpočtu 2019 ve výši 90 tis. Kč měsíčně
IV. Úpravu rozpočtu obce takto: Příjmy 36 mil. Kč , výdaje: 34,9 mil Kč
,financování 1,1 mil Kč
Podání žádosti o vstup do sdružení Mas Lašsko
Navýšení finančního limitu pokladny na 50 tis. kč
Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2019 Základní a Mateřské školy Životice u
Nového Jičína, příspěvkové organizace a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 –
2021.Složení povodňové a havarijní komise – Pavel Hasalík, Mgr. Markéta
Mřihladová, ing. Martin Hromádka, Pavel Bradáč, Petr Dořičák
10/1/2018 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k:
Zveřejnění přijatého usnesení na úřední desce obce
Uzavření smluv na odběr pitné vody a odvádění splaškových vod s občany kteří
doposud neměli smlouvy uzavřeny
Zajištění funkčnosti obecního rozhlasu
Nakládání s finančními prostředky do limitu 50 tisíc Kč (i místostarostu)
Předložení smluv s provozovatelem kabelové televize a cenových kalkulací
Finanční výbor:
K projednání žádostí o finanční příspěvky viz bod 7/1/2018
Kulturní výbor:
K zajištění kulturních akcí plánovaných do konce roku 2018 a přípravu kulturních
akcí na rok 2019 včetně rozpočtů

Výbor pro strategii a rozvoj obce :
K projednání a návrhu realizací akcí pro rok 2019 a další období
Usnesení ZO č. 1 ze dne 13.11.2018 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Pavel Hasalík
starosta

ing. Martin Hromádka
místostarosta

Vodovod a kanalizace
Vodovod
Dne 11. 12. 2018 zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání cenu vodného na
rok 2019 ve výši 45,06 Kč včetně DPH za 1 m3. Nárůst ceny v roce 2019 je o
3,04/m3 Kč oproti roku 2018, jelikož se zvýšila cena vody předané (vody
nakupované od spol. SmVaK a.s.). Provozní náklady na provozování vodovodu
zůstaly beze změn.
Ve dnech od 3.1.2019 do 4.1.2019 a od 7.1.2019 do 11.1.2019 budou od 8:00 do
17:00 hod prováděny odečty vodoměrů. V případě, že majitel nemovitosti nebude
doma zastižen, bude mu do poštovní schránky vhozen korespondenční lístek. Ten
bude moci v úřední hodiny (pondělí a středa od 8:00 hod do 17:00 hod) do 31. 1.
2019 možné odevzdat na Obecní úřad nebo stav vodoměru nahlásit na tel. číslo
737 845 770 (ve tvaru např. č.p. 128 130 m3).
Pokud některý z majitelů doposud neodevzdal podepsanou Smlouvu o dodávce
vody z vodovodu na Obecní úřad, ať v co nejkratší době učiní.
Kanalizace
Dne 18. 12. 2018 rada Svazku schválila výši cenu stočného na rok 2019. Cena je ve
výši 42,01 Kč včetně DPH za 1 m3.
V případě, že některý z majitelů nemovitosti doposud, nemá uzavřenou smlouvu se
společností SmVaK a. s., ( týká se to zhruba 15 vlastníků nemovitostí, kterým byly
zaslány žádosti k vyplnění) o odvádění splaškových vod, ať se dostaví v úřední
hodiny (pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod) na Obecní úřad. Zde je k vyzvednutí
opětovně formulář, který po vyplnění a podpisu spolu s vyhotovenými přílohami
pracovníky Svazku obcí regionu Novojičínska bude předán na kontaktní místo spol.
SmVaK a.s. v Novém Jičíně. Tato informace se netýká těch, kterým SmVak
pravidelně zasílá složenky k platbě za vypouštění odpadních vod.

Naši senioři
Zaměstnání nám skončilo, děti jsme do života připravili, a kdo by to řek, nastal
důchodový věk. Zůstala nám práce na zahrádce, úrodu sklízet, doma stále uklízet a
ještě se o starší rodiče starat, a to nám dává zabrat. V naší obci jsou většinou
důchodci a tak když si holky na kolech vyjely, nápadem přispěly, jak by si ten důchod
zpříjemnily a klub důchodců založily. Na podzim 2016 daly do schránky první
pozvánky, aby se jich co nejvíce dostavilo a klub důchodců založilo v Životicích u
Nového Jičína, a tak to začíná.
Na všem jsme se domluvili a předsedkyni jsme zvolili. Marcelka klubu velí,
Boženka kasu počítá a Miluška vše oblítá. Irenka píše kroniku, jak to bývá ve zvyku.
Každý měsíc máme schůzku, neobejde se bez zákusku, protože narozeniny slavíme a
při tom se bavíme. Oslavenci dárek dáme a přáníčko zazpíváme, připijeme fernetem a
slivovicí a když není jiná je dobrá i medovina. Na schůzce si výlety plánujeme a moc
rádi cestujeme. Vždy se nám daří, rozpis činností máme zapsán v kalendáři. Jedná se
o exkurze, zájezdy, návštěvy divadla a kina, pak se jen vzpomíná. Díky starostovi
Pavlu Hasalíkovi máme dotace,a tak se nám daří co nejvíce. Rádi si zahrajeme, když
člověče nevyhrajeme, tak se nezlobíme, kuželky v Hodslavicích navštívíme a když
vyhrajeme, na vítězství připijeme a pak si se soupeři dáme dobrou večeři. Po celý rok
na výlety jezdíme, pokaždé jiné město navštívíme.
Taky se ručním pracím věnujeme, velikonoční a vánoční ozdoby připravujeme, pak
se z toho těšíme a naše obydlí si zdobíme.
V pondělí cvičíme, posilujeme svaly, klouby, abychom mohli jít do lesa na houby. A
takhle se my bavíme a klub důchodců rozvíjíme.
Projekt
"Senioři v Životicích u Nového Jičína jsou aktivní"
je spolufinancován z rozpočtu
Moravskoslezského kraje

Odpověď na náš přehled akcí od zdravotní sestry (nechce být jmenována, ale určitě
přijdete na to, která to je, stará se v naší obci o lidi, kteří jí potřebují)
Co k tomu dodat, div se světe, tady mi pšenka nepokvete, tady jsou důchodci zdraví
jak řípa, málokdo z nich tu někdy hnípá, cestují, sportují, furt něco slaví, vymýšlet
blbiny stále je baví. Nevím co dál, co bude se dít, snad najdu ještě dědinu kde umí lidi
marodit.

Leden :
Únor:
Březen:

Duben:

Květen:

Červen:
Červenec, Srpen:
Září:
Říjen:

Listopad:

Prosinec:

Přehled aktivit – za rok 2018
- výlet na Pustevny – prohlídka ledových soch
- soutěž v člověče nezlob se
- kuželky v Hodslavicích
- kino Nový Jičín
- beseda s právničkou (akci zajistil OÚ)
- kuželky v Hodslavicích
- kino Nový Jičín
- jarní tvoření – příprava na velikonoce
- exkurze – pohankový mlýn ve Frenštátě p./R.
- koncert v kostele – Ostrava
- kino Nový Jičín
- zájezd – jarní nákupy v Polsku
- exkurze – Dolní Vítkovice – Ostrava
- koncert Ondráš – divadlo Nový Jičín
- exkurze Gobelinka – Val. Meziříčí
- zájezd Dlouhé Stráně, Velké Losiny
- výlet – Praha, představení v Národním divadle, po
představení prohlídka s průvodkyní ND od sklepa až na
střechu.
- kino Nový Jičín
- opékaní špekáčků na hřišti
- pouze pravidelné měsíční schůzky, pro hezké počasí na hřišti
spojené s hrami a občerstvením
- zájezd Lednice
- kuželky v Hodslavicích
- zájezd – solné doly Velička, Polsko
- kuželky v Hodslavicích
- kino Nový Jičín
- zájezd - předdušičkové nákupy Polsko
- relaxační výlet do Wellness na Prostřední Bečvě
- kuželky v Hodslavicích
- předvánoční tvoření spojené s malou výstavkou
- koncert Ondráš – divadlo Nový Jičín
- před silvestrový večírek a ukončení roku

Kromě těchto výše uvedených akcí jsme se ještě pravidelně scházeli jednou za
měsíc, kde jsme všechny tyto akce plánovali a bavili se při malém pohoštění.
Pravidelně jednou týdně, kromě prázdnin ( červenec, srpen ) chodíme do tělocvičny
cvičit pod odborným vedením. Každý si protáhne co potřebuje a ulejvá se u toho , co
ho již pobolívá.
Tak co ??? Ještě jsme vás ( občany Životic, důchodového věku ) nepřesvědčili, že
máte přijít mezi nás a rok 2019 absolvovat s námi ??? Je nás tam už dost, takže si
každý může vybrat s kým chce sedět a užívat si zábavu, kulturu i sport.
První schůzka 7.1.2019 v 17 hodin a pak každé první pondělí v měsíci v
kulturním domě v Životicích
Krásné vánoce a hodně zdraví, klidu a spokojenosti všem občanům Životic u N.J.
Přejí Vaši senioři
Za Klub seniorů : Černochová Marcela

TJ Životice u Nového Jičína
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych připomenul činnost TJ Životice u N.J., z.s. v roce 2018.
V zimních měsících jsme měli opakovaně zajištěnou ledovou plochu na zimním
stadionu v Novém Jičíně, kde si mohly zabruslit a zahrát hokej všechny věkové
kategorie.
Dne 27.1. se uskutečnil zájezd do Jeseníků – Ramzové a Petříkova, který využili
milovníci lyžování a to jak klasického, tak sjezdového.
Dne 9.2 jsme uspořádali tradiční Sportovní ples, kde nám k tanci a poslechu hrála
skupina FLEGMENS. Rovněž jsme se mohli těšit na bohatý program.
Dne 14.5. se na místním hřišti uskutečnil „3. jarní životický štafetový maratón“, na
kterém se v součtu uběhlo 396,3 km, čímž jsme překonali výsledek z roku 2017 o 132
km. Chci zdůraznit, že na tomto výsledku mají velký podíl děti ze základní a mateřské
školy, které v součtu uběhly 274,2 km
O víkendu 25. - 26.5. si přišli na své milovníci vodáctví. Příroda k nám letos byla
přívětivá a díky tomu jsme mohli sjíždět řeku Moravici. V sobotu jsme zvolili delší
trasu od přehrady Kružberk do Branky u Opavy, v neděli jsme sjížděli z VítkovaPodhradí opět do Branky u Opavy.
V termínu 14.6. – 17.6. se uskutečnila hlavní akce letošního roku a to cykloturistický
zájezd do Poděbrad. Cestou jsme navštívili unikátní pohyblivý betlém
v Třebechovicích pod Orebem. Ubytování jsme byli v chatkách v ATC Golf. Okolí
lázeňského města je předurčeno k pohodovým a nenáročným vyjížďkám a to díky
rovinatému terénu, velkému množství cyklotras a nádherné přírodě. Navštívili jsme
mimo Poděbrad historické místo v Libici nad Cidlinou, město Nymburk, Starou
Boleslav, Kutnou Horu, Kersko, které je známé díky Bohumilu Hrabalovi a filmu
Slavnosti sněženek. Málokdo si nechal ujít návštěvu vyhlášené Hájenky, kde jsme si
mohli vybrat mimo jiné mezi kančím se šípkovou omáčkou nebo se zelím.
Jako odměnu za vysvědčení jsme pro děti připravili na den 29.6. nocování na hradu
Starý Jičín, kde si mohly nejen děti zazpívat při kytaře, opéct párek, účastnit se noční
prohlídky hradu provázené místním kastelánem. Přespat mohly děti v hradní věži.
8.9. jsme uspořádali zájezd do Rakouska, kde jsme navštívili Medvědí soutěsku.
Jednalo se o náročnější trasu v těsné blízkosti vodopádů s desítkami lávek a žebříků.
Na vrcholu účastníky čekaly krásné výhledy do okolí i díky přívětivému počasí.
V termínu od 28.9. do 30.9. jsme navštívili slovenské pohoří Malá Fatra, kde jsme
byli ubytováni ve Štefanové v chatě Vo vyhnanej. Během pobytu jsme zdolali vrcholy
Velký Kriváň, Chleb, Malý Rozsutec, Velký Rozsutec a někteří účastníci i Boboty.
Rovněž jsme navštívili Jánošíkové diery - Dolné diery i Horné Diery.

Také jsme navštívili rodné městečko Juraje Jánošíka - Terchovou. V Terchové jsme
mohli navštívit expozici věnovanou Juraji Jánošíkovi, pohyblivý betlém umístěný
v místním kostele, nebo rozhlednu s výhledem na obec Terchová, sochu Juraje
Jánošíka a malebné okolí.
27.10. se uskutečnil zájezd do Buchlovic, kde jsme navštívili zámek a zámeckou
zahradu. Odpoledne jsme navštívili vinný sklep ve Vracově.
V sobotu 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 mysleli na rehabilitaci organismu, proto
jsme již tradičně navštívili termály Velký Meder na Slovensku. Zejména o podzimní
termín byl mezi členy velký zájem, díky zajištění velkého autobusu a doprovodného
vozidla se mohlo zúčastnit 70 členů TJ.
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

Myslivecký spolek
Čas pokročil a další rok se nachýlil ke svému konci. Nikdo z nás netuší, co přinese ten
následující. Na nastávající předvánoční čas připravujeme nejen sebe, ale hlavně naši
zvěř. Přikrmování zvěře v období nouze patří mezi nejdůležitější úkoly myslivecké
péče. Naši zvěř, zejména srnčí, mufloní a méně se vyskytující i zvěř dančí,
přikrmujeme ovsem, senem, kaštany, žaludy. Z dužnatých krmiv předkládáme řepu
cukrovku, v menším množství krmnou mrkev. Rovněž dbáme na to, aby v soliscích
bylo vždy dostatek kusové soli a aby zvěř měla v tomto období potřebný klid.
Nemohu opomenout zvěř černou, která se u nás v menších počtech rovněž vyskytuje.
Samotný lov této zvěře je v našich podmínkách velice obtížný. Vytahuje z krytu pozdě
v noci a ještě za tmy zatahuje do neprostupných houštin. I přesto je naší snahou tuto
zvěř lovit intenzivněji než doposud.
Vážení občané, přátelé myslivosti, dovolte mi, abych popřál Vám a Vašim rodinám
klidné a pohodové prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a osobních úspěchů
v roce 2019.
Myslivosti zdar!
Myslivecký spolek Jedle Životice u Nového Jičína

předseda - Oskar Kunc

ČSV Mořkov
Jubilejní výstava včelařského spolku
Včelařská výstava ve Společenském domě v Mořkově se konala dne 13.10 - 15.10
2018 na počest 100 letého trvání mořkovského včelařského spolku. Tyto slavnostní
dny byly zahájeny v sobotu od 13 hodin, kde se návštěvníci mohli kochat různými
produkty našich včelařů a jiných zručných lidí, které si mohli i zakoupit. Taktéž
zhlédli i včelařské vybavení současné i z minulých let, které používali naši dědové a
pradědové. Podařilo se také shromáždit rozmanité druhy včelích úlů, které mohli
návštěvní co obdivovat. Největší zájem zejména nejmenších návštěvníků vzbudily
živé včelky ve skleněném úlu, kde mohli pozorovat včelí dělnice a ti pozornější i včelí
matku.
Na výstavě jste se mohli i zúčastnit odborné přednášky, která se nazývala "Včelí
produkty ve výživě a lékařství" od MUDr. Jany Hajduškové. Přednáška byla velmi
poučná a zajímavá, mohli jste se třeba dozvědět například jak je med a ostatní včelí
produkty prospěšné pro naše zdraví.
Během výstavy jste mohli ochutnat dobroty od našich žen. Také se včelařské výstavy
zúčastnily základní i mateřské školy. Pro děti to bylo příjemné zpestření dne dozvědět
se, co všechno ty pilné malé včelky dovedou, když o ně řádně včelař pečuje a že jsou
pro náš život na Zemi velmi důležité.
Nechyběly ani tematická trička s logem svého spolku, která na výstavě včelaři nosili.
Byli zde včelaři z Mořkova i ze Životic, protože patří již mnoho let do jednoho
včelařského spolku.
Všichni si tyto dny s bohatým programem užili i něco nového o našich včelkách
dozvěděli.
Naši včelaři z Mořkova a Životic zavzpomínali na zdařilou akci na slavností včelařské
schůzi dne 17.11. v sále v Životicích, kde byli vyznamenáni aktivní včelaři, kteří
celou výstavu chystali a organizovali, taktéž členové, kteří se celý rok starají, aby byly
včelky zdravé. Nakonec této zdařilé akce bylo chutné pohoštění a ti kdo chtěli, mohli
si i zatancovat na hudbu místního muzikanta.
Radan Gajdůšek- léčitel včel
člen výboru ČSV Mořkov

Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu
Svatý Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu
Den po Svatém Mikuláši, tedy 7. 12. 2018 v podvečer přijel Mikuláš za dětmi také do
naší vesnice v Životicích u Nového Jičína. Termín akce byl znám dlouho dopředu, jen
jsme si nemohli vybrat počasí, které však bylo přívětivé. Velcí i malí, mladí i starší se
sešli u kostela, kde byl připraven program. Nejdříve zazpívaly děti písně s vánoční
tématikou, které se naučily pod vedením učitelského sboru s paní ředitelkou.
Následovalo slovo o adventní době od pana starosty Pavla Hasalíka i místního faráře
Jaroslawa Folty. Po setmění došlo na rozsvícení vánočního stromu, vzrostlého smrku.
Největší překvapení pro děti bylo uvidět Mikuláše se svou družinou. Čerti přišli dva, a
protože děti byly během roku hodné, tak se vůbec nenadřeli. Hodně práce měl ale
anděl s Mikulášem, kteří všem dětem za splněný úkol předali připravené balíčky.
Protože vše probíhalo venku, byl pro přítomné připraven teplý čaj, a pro dospělé
dobře ochucený punč. K zakousnutí byly čerstvé koláče, které připravily místní
občanky z klubu seniorů. Děti si mohly namalovat a napsat svá tajná přání, které
chtějí najít pod vánočním stromečkem a odeslaly dopis do Ježíškovy pošty.
Celou akci připravil kulturní výbor, kterému patří velké poděkování. Samozřejmě by
nemohlo vše proběhnout za obětavé práce zaměstnanců obecního úřadu a dalších osob
zapojených do přípravných i realizačních prací.
A teď několik řádků o Svatém Mikuláši a adventu.
Mikulášská tradice vychází z legendy o Svatém Mikuláši - biskupovi, který žil ve 4.
století v Malé Asii a proslul svým zbožným životem a dobročinností. Mikulášská
nadílka se dodržuje ve všech slovanských zemích. Zvyk velmi zlidověl a k postavě
Mikuláše se přidal ještě čert a anděl jako představitelé protikladu dobra a zla.
Adventní doba
Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to
doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba
rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu. Tradičním
symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který může mít různou podobu,
nejčastěji však se čtyřmi svíčkami. V době adventu si lidé rádi zdobí svoje domovy
jmelím, které má podle tradice přinášet štěstí a požehnání do domu. V dnešní době si
zejména děti od začátku prosince otevírají adventní kalendář, který jim připomíná, že
se blíží Vánoce.
Foto pan Robert Špunar

místostarosta Ing. Martin Hromádka

Adventní koncert
O třetí neděli adventní na netradičním místě, ve velkém sále kulturního domu, zazněl
adventní koncert, na kterém vystoupily děti ze Základní školy Bartošovice pod
vedením učitelského sboru. Atmosféru adventního období umocňovala také vánoční
výzdoba sálu a dva velké stromečky, na kterém byly ozdoby z papíru, jenž připravily
děti v rámci školní výuky. Občané, kteří si v době předvánočního shonu a nákupů
našli volný čas a přišli se naladit do vánoční pohody, si mohli zazpívat koledy a
vánoční písně z připravených textů. Celý koncert trval necelou hodinu. Tímto děkuje
vedení obce za organizaci koncertu a zejména všem účinkujícím za to, že přijeli do
naší obce.
Dobrovolné vstupné: 1880,- Kč

„Na Silvestra-li jižní vítr duje, příznivý rok to ohlašuje; západní vítr
ryb dává nejvíce, severní zimu a Vánoce, východní vítr slibuje hojnost
plodů, severovýchodní značí nepohodu“

Uspávání skřítků Podzimníčků

Zalezli skřítci do kapradí a spí už v malé postýlce,
jen jeden ještě trávou pádí v strakaté noční košilce.
Zima mu fouká na kolínka, v dešti se může utopit, kampak tak běží – pro polínka,
aby si mohl zatopit.
Hle, teď už také kamarádi, malému běží na pomoc.
Brzy jde dým až nad kapradí, někdo mu šeptá, dobrou noc…..
V úterý 6.11.2018 jsme se sešli s dětmi v mateřské škole, tak jako každý den,
Měli jsme hodně práce, protože jsme museli upéct jablečné záviny, abychom
odpoledne až půjdeme uspávat skřítky a stavět pro ně domečky, neměli hlad.
Nastrouhali jsme jablíčka, vyváleli těsta, naplnili jablíčky, pocukrovali, zabalili a
odnesli paní kuchařce, která nám je upekla.
Potom jsme ještě dokončovali skřítky Podzimníčky, které jsme vyrobili ze šišek a
zabalili jsme je do peřinek, aby jim v lese nebylo zima.
Odpoledne přišly maminky, tatínkové, babičky a tetičky a my se vypravili do lesa,
kousek od naší mateřské školy, který moc dobře známe a často si v něm hrajeme.
Každá rodina si vybrala strom s kořeny nebo místečko, kde se bude jejich skřítkovi
dařit nejlépe.
Udělali komůrky, vystlali je mechem nebo listím, taky postýlky, plot z klacíků a
spižírny zaplnily vším, co mají skřítci moc rádi (šípky, hložinky, žaludy, mech apod.)
Navzájem jsme si prohlédli naše domečky, dali do nich skřítky, společně jsme jim
zarecitovali básničku, zamkli les a popřáli skřítkům, aby se jim dobře spinkalo a
přežili zimu ve zdraví.
Společně jsme se odebrali na farní zahradu, kde nám jeden hodný tatínek rozdělal
oheň, a my si opekli špekáčky, zapili to teplým, šípkovým čajem a pomalu se
rozcházeli do svých domovů s hezkým pocitem, že to bylo pěkné a povedené
odpoledne.
Iveta Šugarová
učitelka MŠ

Ekologický týden
„NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ NEVZNIKNE VŮBEC, ANEB VAŽME SI
NAŠÍ PŘÍRODY!“ V duchu tohoto motta se nesl celý týden od 15. do 19. 10. 2018.
Zahájili jsme jej návštěvou výstavy 100. let včelařství v Kulturním domě v Mořkově.
Čekalo nás moc milé uvítání v podobě medového perníčku. Na výstavě jsme si
prohlédli různé druhy včelích úlů, zjistili jsme, jak se stáčí med, pozorovali jsme
opravdový včelí roj a nahlédli jsme do sršního hnízda. Tímto svazu včelařů moc
děkujeme. Výstava nás inspirovala a další dny jsme na ni navázali aktivitami týkající
se včel. Děti zjišťovaly, jakými funkcemi si za svůj život dělnice projde, jaký je rozdíl
mezi medem květovým a medovicovým a k čemu je dobrá mateří kašička. Závod ve
včelím bzučení a sbírání pylu všechny unavil a musely uznat, že včely mají opravdu
těžkou práci.
V rámci Prvouky, Přírody a Společnosti jsme se zamýšleli, jak se dá zmenšit naše
produkce odpadu. Zhlédli jsme pár inspirativních videí a diskutovali nad tím, co
můžeme uskutečnit my sami. V úterý jsme se vyzbrojeni hráběmi, smetáky a kyblíky
vydali uklidit okolí naší školy a zároveň jsme si v praxi vyzkoušeli, co dál s
bioodpadem. Ale abychom nebyli jen vážní, využili jsme odpad i k hraní- s takovými
starými novinami a PET lahvemi se dá užít spousta zábavy.

Informace

Důrazně
upozorňujeme občany,
aby neparkovali svá
vozidla
na místních
komunikacích !!!

V současné době probíhají opravy na
místním rozhlase. Žádáme občany, aby
případné poruchy a připomínky nahlásili
na obecním úřadě. Tel: 556 705 908.
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