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Obce Životice u Nového Jičína

číslo 2 duben – červen 2019

Vážení spoluobčané,

Zanedlouho vstoupíme do období prázdnin a dovolených. Přeji Vám všem jak

dospělým, tak hlavně dětem, kterým začnou zanedlouho prázdniny hezké počasí a

pohodové prožití plánovaných dovolených. Máme za sebou půl roku, ve kterém se nám

podařilo mimo jiné provést poslední demolici a to objektu č. p. 110, který nám zůstal

jako pomník připomínající povodně před deseti lety. Po zdlouhavých jednáních se

podařilo objekt odstranit a připravit území pro další využití. Na odstranění objektu bude

poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje, který nám poskytnul dotaci i pro činnost

všech seniorů ve výši 100 tis. Kč

V areálu TJ došlo rovněž k výrazným změnám a to k odstranění objektu bývalých šaten

s cílem připravit území pro další aktivity nabízející se v tomto areálu. Po sérii úspěchů

při získávání dotací v minulém období jsme pro letošní rok již tak úspěšní nebyli. A To

ze dvou důvodů – požádat o poskytnutí dotace bylo totiž možné na „ cokoliv“ a

kýmkoliv, avšak finance alokované do jednotlivých dotačních titulů scházely. Za druhé,

velký zřetel byl dán na příjmovou stránku obce a zde jsme vůči ostatním žadatelům

díky příjmům ze skládky znevýhodněni. I přesto máme připraveny a vysoutěženy

akce, kde jsme počítali s dotační podporou a které jsou rozpočtovány na letošní rok.

Tyto budou předmětem dalšího jednání zastupitelstva obce, zda budou realizovány ještě

v tomto roce nebo později.

Ještě jednou hezké prázdniny a pohodové dovolené Vám přeje

Pavel Hasalík, starosta



Usnesení ze zastupitelstva obce

Usnesení č. 5 ze zasedání Zastupitelstva

obce Životice u Nového Jičína konaného dne 23.4.2019

1/5/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Program jednání 5. Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína doplněn o bod:

Schválení jednacího řádu Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

2/5/2019        Zastupitelstvo obce volí:

• Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

• Členy návrhové komise: ing. Martina Hromádku

3/5/2019 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. Marcelu Černochovou, p.

Geralda Černocha

• Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou

4/5/2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

• Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.4.2019 ohledně návrhu poplatků

za pronájem hrobových míst, urnového háje a kolumbária

• Informaci o přípravě řádu veřejného pohřebiště, který bude konzultován

s KÚ MSK

• Zápis z jednání Výboru pro rozvoj obce ze dne 20.3.2019

• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9.4.2019

• Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení č.4 ze dne 26.2.2019

• Informaci starosty obce o postupu prací na urbanistické studii řešící rozvoj

území nad povodňovými domy



• Žádost p. Františka Partily, Nový Jičín Nádražní 355/29 o pronájem restaurace

Obecník

• Žádost p. Geryka Petra, Životice u N.J. čp.8 o pronájem obecního pozemku

k parkovacím účelům

• Žádost o poskytnutí finančního daru ŘKF Životice u Nového Jičína

• Informaci o provedených výběrových řízení na investiční akce pro rok 2019

• Nabídku společnosti AIR CZ spol. s.r.o. k provedení leteckých snímků obce

• Žádost p. Stanislava Čípa, Životice u N.J. 167 o poskytnutí dotace k pokrytí

nákladů spojených s reprezentací v armwrestlingu na mistrovství Evropy v

Řecku

• Požadavky p. Černochové Marcely, Životice u N. J č.p. 18 k ozvučení

jednacího sálu a způsobu hlasování

• Žádost o poskytnutí finanční dotace „Fondu pro opuštěné a handicapované

děti“ ve výši 5tis. Kč na setkání handicapovaných dětí, které se uskuteční

14.9.2019 v Mořkově (předpokládaná účast je tři sta dětí)

• Informaci Lesů ČR o návrhu řešení oprav mostu a tím i k odkupu pozemků

na nichž bude stavba umístěna

• Žádost o poskytnutí finanční dotace „Škole života, Beskydská 176, Nový

Jičín ve výši 5 tis. Kč pro činnost denního stacionáře

• Žádost p. Kozelkové, Životice u N. J. o pronájem prodejních míst na kulturní

akci „Den obce“ v termínu 17.8.2019

• Žádost o zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 129/1 v k.ú Životice

Nového Jičína

5/5/2019 Zastupitelstvo obce revokuje :

• Text usnesení v bodě 6/4/2019 – poskytnutí dotace a uzavření smluv

s Římskokatolickou, Životice u N. Jičína 1, - 350 tis.Kč (v případě realizace

hřbitovní zdi bude poskytnuta dotace ve výši 150 tis. Kč



6/5/2019     Zastupitelstvo obce schvaluje::

• Výši nájemného za umístění uren v kolumbáriu a urnovém háji dle předloženého 

návrhu finančního výboru (viz. příloha)

• Přijetí dotace z MSK ve výši 100 tis. Kč v rámci „Programu na podporu

zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019„ a tím i uzavření

„Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje „

• Přijetí dotace z MSK ve výši 400 tis. Kč na „Úpravy veřejného prostranství

v centru“ a tím i uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu

Moravskoslezského kraje“

• I. Úpravu rozpočtu obce a to v příjmech ve výši 80 tis.Kč (dotace hřbitov)

Příjmy: 36 580 000, Kč, Financování : 8 780 000.-Kč , Výdaje: 27 800 000 Kč

Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy s:

• Římskokatolickou farností, Životice u N. Jičína 1, dotace ve výši 150 tis. Kč

• Fondem pro opuštěné děti, Za sušárnou 391 Mořkov, 742 72 - částka 5 tis. Kč

• Školou života, Beskydská 176, 741 01 Nový Jičín - částka 5 tis. Kč

• Českým svazem včelařů z.s. ZO Mořkov – 25 tis. Kč

• Mysliveckým spolkem Jedle Životice u N. Jičína - 30 tis. Kč

• SONS Nový Jičín - 500 Kč

• Společností Strom života, Nový Jičín – 10 tis. Kč

• Záchrannou stanicí Bartošovice - 3tis. Kč

• KČT Mořkov turistická akce 1 tis. Kč

• Jednací řád ZO doplněn o připomínky členů ZO

• Směrnici o pohřebnictví a stanoví ceny za pronájem hrobových míst, v urnovém

háji a kolumbáriu viz příloha

• Uzavření smluv o dílo na veřejné zakázky se společnostmi:

Vastercia, Valašské Meziříčí „ Obnova hřbitovní zdi“

Jankostav Ostrava „ Obnova místní komunikace – školní“



Install cz. Frýdlant n.O „Demolice č.p.110, Restaurace na hřišti

Sporthsipe Bílovice „Dětské hřiště“

Smlouvy o díla budou uzavřeny na základě provedených výběrových

řízeních.

7/5/2019 Zastupitelstvo obce pověřuje

Starostu obce :

• Ke konzultaci řádu veřejného pohřebiště a stanovení nájmu za urny

a kolumbárium KÚ MSK

• Ke zveřejnění přijatého usnesení na úřední desce obce

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

• K jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem

možného odkupu pozemků k využití obcí

• K uzavření nájemní smlouvy s fy Ferotrade Nádražní 355/29, 741 01 Nový

Jičín, zastoupenou jednatelem p. Františkem Partilou na pronájem restaurace

Obecník

Finanční výbor

• K přípravě směrnice o poskytování dotaci

Usnesení ZO č. 5 ze dne 23.4.2019 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů

Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

Pavel Hasalík ing. Martin Hromádka

starosta místostarosta

Nabídka pracovní pozice

ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína, př. org. přijme pracovní sílu na pozici 

kuchař/kuchařka na hlavní pracovní poměr – plný úvazek. Nástup od 19. srpna 

2019, vzdělání – střední odborné nebo střední odborné s vyučením. Platové zařazení 

dle současných platových tarifů pro nepedagogické zaměstnance v souladu 

s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě 

započtené praxe. Žádosti zašlete společně se životopisem na email: 

zs.zivoticeunj@seznam.cz



Jarní výstava

Ohlédnutí za jarní výstavkou, která byla k vidění v kulturním domě. 

Poděkování patří pracovníkům obecního úřadu za zázemí v kulturním domě a zejména 

za přípravu celé akce Monice Hajné a Petře Pirnosové.



Den matek

Kulturní program Dne matek zajistily děti z Mateřské školy a Základní školy

v Životicích u Nového Jičína.

Do kulturního domu v naší obci přišla asi stovka maminek, které shlédly vystoupení

svých dětí. Nejdříve předvedly své hudební nadání nejmenší děti z mateřinky pod

vedením paní učitelky Šugarové a paní učitelky Pístecké. Vystoupení mělo své

kouzlo a zároveň byl znát také ostych, který byl smazán velkým odhodláním dětí a

podporou obou učitelek. Po krátké přestávce vystoupily děti ze školy se svým tancem,

zpěvem, recitací. Představení sklidilo velký úspěch. Děti následně předaly maminkám

dárečky, které vyráběly ve školce a škole. Některé děti se na jeviště vrátily ještě

jednou, aby předvedly všem známý ptačí taneček. Děti samozřejmě dostaly po

představeních sladké občerstvení.

Maminky a děti přivítal pan starosta obce a o všechny přítomné se po stránce obsluhy

staral kulturní výbor. Připraven byl přípitek, maminky mohly požádat o kávu se

zákuskem. K pití byla připravena voda s citronem, případně také víno. Každá

maminka i paní učitelka dostala květinový dar - begonii v květináči.

Do večerních hodin po představení probíhalo přátelské posezení maminek, kolem

kterých pobíhaly a hrály si jejich děti. Odpoledne se vydařilo a veškeré náklady byly

hrazeny ze schváleného rozpočtu obce. Poděkování patří zejména paní ředitelce a

učitelkám ze školy a školky, kulturnímu výboru a pracovníkům obecního úřadu za

přípravu a administraci akce. Všem maminkám přeje starosta a místostarosta klidný

zbytek rok. Martin Hromádka



První červnovou neděli proběhl v naší obci Dětský den. Vzhledem

k nepředvídatelnému a deštivému květnovému počasí, který byl nejchladnější za

posledních 20 let, byl zvolen program v Kulturním domě Obecník, který byl doplněn

o venkovní posezení. Program pro děti zajistil pan Černoch z Mořkova jako kapitán

Víťa, společně s kouzelníkem Čáryfukem a tetou Ditou. Děti měly bohatý program

plný kouzel, čárů, zábavy a tance. Děti se také prostřídaly na jevišti, kde společně

s kouzelníkem předváděly kouzla.

Zajištěné bylo občerstvení, každé dítě dostalo malou čokoládu, slazené dětské pití a

bublifuk. Jelikož počasí nakonec přálo, mohlo být po skončení programu venku ve

stínu stromů připraveno ohniště na opékání špekáčků, skákací hrad a další drobné

dětské předměty k zábavě dětí.

Vedení obce děkuje sponzorovi firmě Machač za poskytnutí špekáčků, které měli

účastníci programu zdarma a také rodičům, že strávili čas se svými dětmi na akci,

která byla připravena kulturním výborem. Mezi drobný prodej patřily nanuky, donuty,

slané pečivo a nealkoholické pití. Martin Hromádka

Den dětí





Víkend 10. výročí bleskových povodní v naší obci byl spojen se vzpomínkou na tuto

nezapomenutelnou a smutnou událost. V pátek od šestnácté hodiny byla v kostele

slavnostně sloužena mše, kterou doprovázel krásný zpěv scholy. V kostele zazněl z úst

pana starosty proslov k pozvaným hostům a občanům. Po odsloužené mši všichni

přítomni odešli v průvodu na hřbitov, kde byla položena kytice a pronesena společná

modlitba. Panem farářem byl dále posvěcen pamětní kámen v lokalitě „u

povodňových domků“ a symbolicky byla vysázena lípa. V podvečer následovala

v kulturním domě fotografická galerie s pohoštěním. Do obce přijel např. pan senátor

Jiří Carbol, pracovníci pro krizové řízení z Moravskoslezského kraje, zástupci

obecních úřadů z okolních obcí a také hasiči, kteří se podíleli na odstraňování

povodňových škod. Hosté si odvezli dárky s obecními symboly. V sobotu i v neděli

byla vždy odpoledne otevřena fotogalerie v malém sále kulturního domu, celkem byla

návštěvnost kolem 200 osob.

Jelikož povodeň udeřila v den svátku sv. Jana Křtitele, byl v sobotu i v neděli na hřišti

doprovodný program pouťových atrakcí s občerstvením, které bylo zajištěno

Hostincem u Černochů. Sobotní program byl doplněn živou hudbou, skupinou

z Valašského Meziříčí – FOJTI. Bohužel v tento den nepřálo počasí, vystoupení bylo

narušeno deštěm, čímž sobotní program byl v podstatě ukončen. Nedělní odpoledne

však bylo již spojeno s krásným a slunným počasím s vysokou návštěvností, Vás

občanů. Nejen děti si mohly vyzkoušet jízdu na velkém řetízkovém kolotoči a na

Hollywoodské lavici, zejména pro děti byly připraveny nafukovací atrakce, malý

řetízkový kolotoč a střelnice, která nesmí chybět na žádné pouti. Všechny děti, které

navštěvují naši školku i školu, dostaly dva volné vstupy na atrakce dle svého výběru

na náklady Obce Životice u Nového Jičína. Vedení obce děkuje společnosti

LUNAPARK Olomouc za celovíkendový program na místním hřišti.

Do příprav všech akcí bylo zapojeno mnoho lidí, včetně vedení obce, poděkování

patří kulturnímu výboru, pracovníkům obecního úřadu, farnosti a panu faráři a všem,

kteří přiložili ruku k organizačnímu zabezpečení.

Ing. Martin Hromádka

Ohlédnutí za víkendem 21.-23.6.2019



autor fotografie: Marta Kolegová

autor fotografie:

Marta Kolegová



Senioři

Obec Životice u Nového Jičína obdržela dotaci z Programu na podporu zdravého

stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019. Jedná se o dotační program, který

podporuje činnost seniorů, projekt má název „Aktivní senioři opravdu jsme“. Výše

podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem je max. 100 000,-Kč, a zároveň 80%

ze skutečně vynaložených nákladů.

Smlouva byla podepsána 3.6.2019 náměstkem hejtmana kraje a starostou obce.

Uznatelné náklady projektu jsou od 1.1.2019, proto senioři již část projektu

absolvovali, jako např. sportovní aktivity, exkurzi a zájezd.

Vedení obce děkuje za přípravu a administraci žádosti a přeje všem seniorům další

vydařené akce podpořené projektem, resp. Moravskoslezským krajem a věříme, že se

podaří vyčerpat dotaci v plné výši, a to dle jednotlivých kapitol nákladového

rozpočtu.

Koupaliště Mořkov příjme brigádníky na letní sezónu na následující pozice:

- Číšník, servírka 

- Pekař pizzy 

- Uklízečky (vhodné pro vitální důchodkyně nebo ženy na  mateřské dovolené) –

3/5 hod denně

- Recepční (vhodné pro studenty)

- Úklid areálu, údržbář

- Pomocné síly do kuchyně

Bližší informace Vám podá pí. Skybová na tel. 732252953 nebo mail. 

koupaliste.morkov@seznam.cz



Základní škola

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Úterý 2. 4. 2019 bylo pro životické předškoláčky velmi důležitým dnem. Konal se

totiž zápis do 1. ročníku základní školy. Pro děti to byla pravděpodobně první větší

zkouška v jejich životě. Některé proto přišly se strachem v očích, který se ale po

zvládnutí prvního úkolu brzy vytratil. Roztřídit geometrické tvary, namalovat postavu

nebo uhodnout název pohádky nebyl pro nikoho problém. Vytleskat rytmus s pomocí

speciální hrací roury nebo napodobit psací písmo, některé trochu potrápilo. Nakonec

ale na výbornou zvládly zápis všechny děti. Ve školním roce 2019/2020 se můžeme

těšit na sedm prvňáčků.



Pohybový kroužek

Už druhým rokem s dětmi jezdím na takové menší soustředění na víkend. Vždy, když

se blíží poslední lekce pohybového kroužku, někde vyrážíme. Letos jsme vyrazili do

Veřovic na Orlovnu. I když nám počasí moc nepřálo, i tak jsme si tento víkend

dokázali užít, co to šlo.

Když jsme v pátek na Orlovnu dojeli, šli jsme se ubytovat, dali si večeři, chvíli jsme si

odpočinuli a šlo se na hřiště. Na hřišti jsme se protáhli a zahráli jsme si naši oblíbenou

míčovou hru a další hry. V pátek bylo moc hezky, a tak jsme na hřišti strávili čas, než

se setmělo. Následovala sprcha a hop do spacáku a spánek až do rána.



Když venku byla parádní tma, nastal čas na stezku odvahy, která byla

nejdůležitější aktivitou pro děti, na kterou se moc těšily. Stezka probíhala po

budově, nechyběly ani strašidelné zvuky. Cesta byla značena svíčkami a u každé

svíčky byl kousek mapy. Když děti našly všechny části a složily mapu, zavedla je na

místo, kde se skrýval poklad. Všechny skupinky dokončily stezku odvahy a

vyzvedly si svůj poklad.

Nastala neděle a my odjížděli. Byl to skvělý víkend a děti byly úžasné.

Chtěla bych moc poděkovat rodičům, bez kterých by to nešlo. DĚKUJI ☺

Holubová Irena

Jestli 

mravenci 

svá hnízda 

v psí dny 

nad obyčej 

vyšší a širší 

dělají, 

předzname-

návají

studenou 

a časnou 

zimu.



Adam Číp

Devětadvacáté mistrovství Evropy v

armwrestlingu tedy sportovním přetlačení

rukou, lidově v páce proběhlo v polovině

května v řeckém přímořském letovisku

Loutraki. V devítičlenné české výpravě

byli tři zástupci našeho klubu

Armwrestling TJ Nový Jičín. Adam Číp,

Jaromír Bělunek a nová posila Šimon

Polák nejenže na šampionátu sbírali

cenné zkušenosti, ale Adamovou

zásluhou přivezli domů první evropskou

medaili v hodnotě bronzu. Vybojoval ji v

kategorii juniorů do 65 kilogramů na

pravou ruku, na levou k ní přidal ještě

výborné 6. místo. Šimon Polák v

kategorii juniorů do 80 kilogramů bral

skvělé 5. místo na levou a 8.místo na

pravou ruku. Jaromír Bělunek (v bílé

kšiltovce) v kategorii Masters do 90

kilogramů skončil ve velké konkurenci

sedmý na levou a jedenáctý na pravou

ruku. Zanedlouho už se novojičínští borci

začnou připravovat na světový šampionát,

který se uskuteční na přelomu října a

listopadu v Rumunsku.



Dne 15.6.2019 se konalo v Plzni mistrovství republiky v Armwrestlingu.

Bylo to složité, ale věřil jsem sobě, že dokážu, být na bedně a taky se mi to potvrdilo.

Makám na sobě, více než ostatní a nemám v ČR konkurenci. V mé kategorii do 18let a

váhy do 65kg jsem vybojoval 2x zlato. Abych se nenudil, tak jsem šel o váhu ještě výš

do 75kg a tam jsem vybojoval 2x stříbro. Úplně na konec, jsem byl ještě v mužích do

váhy 65kg, kde jsem vybojoval krásné 2. a 3.místo. Adam Číp





Chceš-li na slunci pracovat, musíš oděv ponechat.

ADRA hledá v Novém Jičíně dobrovolníky pro nový projekt 

k nezletilým dětem  

Dobrovolníci ADRA v Novém Jičíně navštěvují osamělé seniory v domácnostech, v

Domově Duha, lidi s mentálním postižením v Chráněném bydlení Domova NaNovo,

připravují program pro pozůstalé děti v Klubu Stromeček a nově se budou moci věnovat

také dětem ze znevýhodněného prostředí. Děti, se kterými bude dobrovolník trávit čas

hrou, povídáním, sportováním, výlety nebo přípravou do školy, budou vybírat sociální

pracovníci Sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Nový Jičín a Sociálně

aktivizační služby. Převážně to budu děti, jejich rodiče se rozcházejí a oni se s tím

musejí vypořádat, děti, jejichž rodiče neplní svou rodičovskou funkci a své děti

zanedbávají, či děti, které jsou v péči jiných osob než rodičů. Máte-li chuť někomu

nezištně pomáhat, máte-li čas například 1 hodinu týdně, jste starší 18 let a chcete poznat

nové zkušenosti a nové lidi, ozvěte se nám. Vysvětlíme vám, co dobrovolnictví obnáší,

proškolíme vás pro dobrovolnou činnost a seznámíme se vším, co s návštěvami dětí

bude souviset. Irena Blablová, ADRA739 320 717, irena.blablova@adra.cz

mailto:irena.blablova@adra.cz
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