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Obce Životice u Nového Jičína

číslo 2 duben – červen 2020

Vážení občané, v roce 2020 se oslavy Dne obce neuskuteční, byť se Vám dnes může zdát,

že opatření COVID-19 se rychle uvolňují. V rozhodném období, kdy bylo nutné potvrdit

nebo odříct Den obce byla epidemiologická situace špatná a vyhlídky nebyly vůbec

příznivé. Epidemiologové byli velmi striktní, a proto jsme se museli rozhodnout Den obce

zrušit. Stále však platí, že na konci prázdnin Vás zveme na letní kino, dne 29.8.2020.

Vážení spoluobčané,

zanedlouho vstoupíme do období prázdnin a dovolených. Přeji Vám všem jak dospělým, tak

hlavně dětem, kterým začnou zanedlouho prázdniny, hezké počasí a příjemně strávenou

dovolenou. Děti si prázdniny vlivem vzniklé koronavirové situace již vybíraly s předstihem,

ale ty pravé prázdniny, které je čekají, jsou přece jenom neopakovatelné. Věřím, že se

situace ve společnosti bude zlepšovat, a kdo má vysněnou zahraniční dovolenou, bude moci

odjet v klidu a bez obav. Těm, co budou trávit dovolenou v domácím prostředí, přeji hezké

počasí, a ne takové, jako v závěru minulého týdne, kdy nás po jedenácti letech opět strašila

Jičínka. Naštěstí nedošlo k jejímu vylití z koryta a způsobení škod na majetku. Ti, co bydlí

v blízkosti toku si už navykli a počítají s tím, že se voda dostane do sklepů, a to buď při

zvednutí hladiny Jičínky, nebo z přívalů vody z okolních svahů. Jsem rád, že jsme tuto

situaci společně zvládli a děkuji touto cestou všem, kteří byli nápomocni při odstraňování

překážek z toku Jičínky, propustí u hlavní silnice, a také všem kteří drželi pohotovost a byli

připraveni pomoci.

Pavel Hasalík, starosta

Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek,

tuhou zimu a nejlepší víno.



Usnesení zastupitelstva obce

1/11/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Program jednání 11. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

2/11/2020        Zastupitelstvo obce volí:

• Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

• Členy návrhové komise: ing.Martina Hromádku

3/11/2020 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. Černochová Marcela, Mgr.

Markéta Mřihladová

• Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou

4/11/2020      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.4.2020

• Žádost příspěvkové organizace Duha o finanční příspěvek z rozpočtu obce (6)

• Zápis ze vstupního výrobního výboru investičního záměru na vodním toku

Jičínka v rámci problematiky nekapacitních mostů a zvýšení protipovodňové

ochrany v místní části Žilina u N. Jičína a Životic u N. Jičína (11)

• Informaci místostarosty o provedeném místním šetření porostů ohrožujících

provoz a bezpečnost občanů (15)

• Rozpočty na opravy lesních komunikací (16)

• Zprávu o uplatňování Územního plánu Životice u Nového Jičína (10)

5/11/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje

• Přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu„

Stavební obnova veřejného prostranství – Centrum“ ve výši 400 tis. Kč (1)

• Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava a obcí



Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína 128 na realizaci projektu

“Stavební obnova veřejného prostranství – Centrum ve výši 400 tis. Kč

• Přijetí účelové dotace z dotačního programu „Program na podporu zdravého

stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 na realizaci projektu „Aktivitou

ke zdravému stárnutí ve výši 85 000.- Kč. Uzavření Smlouvy o poskytnutí

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem, se

sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava a obcí Životice u Nového Jičína, Životice u

Nového Jičína 128 z dotačního programu „Programu na podporu zdravého

stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 na realizaci projektu „Aktivitou

ke zdravému stárnutí“ ve výši 85 000.- Kč

• Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 263 124 Kč na provedení

demolice objektu č.p. 110 (3)

• Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 210 000.- Kč na

Obnovu místní komunikace školní (4)

• Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo s fy Sport cité + s.r.o., Bílovice 519 (5)

• Uzavření příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru investora, autorského

a dozoru BOZP (Obnova MK – školní) (7)

• Přijetí finančního příspěvku z Moravskoslezského kraje ve výši 145 800.- Kč na

umělou obnovu sadby (8)

• Žádost o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy se spol. Strom Života Nový

Jičín ve výši 10 tis. Kč (9)

• Uzavření smlouvy o dílo s fy PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00

Praha 10 Úprava MK (12)

• Podání žádosti na výsadbu stromů ve vybraných lokalitách z rozpočtu MŽP (13)

• Podání žádosti o členství v MAS Lašsko a tím i přistoupení území naší obce

k území MAS (14)

• Úpravu rozpočtu obce viz příloha (17)



• Doplatek ve výši 20 Kč na stravování občanům důchodového věku, kterým obec

zajišťuje rozvoz obědů

• Realizaci úprav „Stavební obnova veřejného prostranství“ a rozfázování

výběrového řízení na tři objekty z důvodů odborného provedení jednotlivých

stavebních objektů (zeleň, kamenické práce, stavební práce)

• Ve smyslu čl. V. směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výběr

dodavatele formou výjimky fy Japstav Morava s.r.o Lubina k provedení oprav

lesních komunikací

6/11/2020 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k:

• Uzavření všech smluv a ujednáních uvedených v bodě 5/11/2020

• Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce

• Zajištění projektové dokumentace na rozšíření hřbitova

• Prověření možnosti realizaci dětského cyklohřiště na pozemcích bývalého č.p. 110

(stavební úřad, úřad územního plánování, projektant)

• Zajištění pasportizace stávajících hrobových míst

• Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor budovy obecního úřadu za

účelem provozování prodejny potravin

• Oslovení Správy a údržby silnic MSK ve věci žádosti o opravu komunikace před

zastávkou sv. Jana

• Vyvolání jednání se správcem toku ve věci odstranění nebezpečných dřevin při

toku Jičínky v katastrálním území obce

Místostarostu obce:

• Ke svolání schůzky s vedením spol. ASOMPO.a.s. ve věci zabezpečení úletů

skládkovaných materiálů z tělesa skládky

Usnesení ZO č.11 ze dne 15.4.2020 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů

Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

Pavel Hasalík ing. Martin Hromádka

starosta místostarosta



Pouť 28.6. 2020 Životice u NJ 



Vážení občané,ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff….……………...

v minulém období jsme Vás informovali o možnosti se zaregistrovat do Mobilního

Rozhlasu. Této služby využily desítky občanů, kteří dostávají informace přímo do

svého mobilního telefonu nebo počítače a každý týden se registrují další uživatelé.

Nutno dodat, že veškeré služby spojené s Mobilním Rozhlasem jsou pro občany

zdarma. Možné způsoby registrace: Pomocí formuláře v listinné podobě a registrace

bude provedena na Obecním úřadě (po odevzdání vyplněného formuláře). Registraci je

možné provést také z domova v libovolnou denní dobu z mobilního telefonu nebo

počítače. U registrace budete zadávat jednotlivé údaje tak, aby jste dostávali informace

pomocí mailu, aplikace nebo SMS zprávy. Preferovaný způsob informování je

rozesílání hromadných mailů všem registrovaným uživatelům (Vám občanům), tyto

informace se samozřejmě zobrazují v aplikaci v mobilním telefonu. Méně užívaný

způsob odesílání informací je pomocí SMS zpráv na mobilní telefony, protože se jedná

o stručné zprávy bez možnosti vložení přílohy a náklady na odesílání SMS zpráv jsou

fakturovány a hrazeny z obecního rozpočtu. Děkujeme, že jste si provedli registraci do

Mobilního Rozhlasu. Pokud máte možnost v mobilním telefonu přijímat také internet

(data, Wifi), tak nemusíte pro příjem mailových zpráv prostřednictvím Mobilního

Rozhlasu zapínat počítač. Byli bychom velmi rádi, kdyby v každé domácnosti byl

registrovaný alespoň jeden uživatel ke vzájemnému předávání informací. Dnešní trend

ve společnosti je ve využívání mobilních technologií, do které patří také Mobilní

Rozhlas. Zastupitelstvo obce rozhodlo o spuštění systému Mobilního Rozhlasu také

v naší obci. Mobilní rozhlas do určité míry nahrazuje klasický pouliční rozhlas. Obec

přistoupila ke změně dodavatele služeb spojených s pouličním rozhlasem v obci, ale

stále dochází k výpadkům a tím se snižuje informovanost občanů, za což se Vám

občanům omlouváme. Okamžitý a operativní způsob je pomocí Mobilního Rozhlasu.

Od spuštění systému Mobilního Rozhlasu je každý měsíc odesíláno přibližně 400

mailových zpráv a 100 SMS zpráv. Čím je více registrovaných uživatelů, tím je větší

dosah informací. Informace jsou rozesílány hromadně, počet registrovaných uživatelů

není limitující. Velkou výhodou Mobilního Rozhlasu je to, že si zprávu můžete přečíst

kdykoli a kdekoli, nejste závislí na místní přítomnosti v konkrétním čase. Samozřejmě

je na Vás, zda si zprávu vůbec přečtete (otevřete), již z předmětu zprávy lze usoudit na

obsah, který obsahuje. Ještě jednou děkujeme, že využíváte Mobilní Rozhlas.

…………………………………………..…………………………….Martin Hromádka

Mobilní rozhlas



Buďte součástí moderní komunikace v obci a dostávejte do 

aplikace pozvánky na kulturní dění u nás v obci! A nejen to.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?

• Novinky z úřadu přímo do telefonu

• Upozornění na krizové situace – výpadky energií, blížící se 

vichřice, dopravní uzavírky, atd.

• Pozvánky na sportovní a kulturní akce

• Účast ve veřejných anketách



Retro výstava

Vážení občané, jsme za kulturní výbor rádi, že se podařilo otevřít Retro výstavu

v kulturním domě. Pandemie koronaviru vše pozdržela, ale kdo si našel cestu do

kulturního domu, tak jistě nelitoval a zavzpomínal na dobu konce minulého století.

Děkujeme také všem, kteří přišli na výstavu za dodržování nezbytných opatření proti

šíření koronaviru.

K vidění byly předměty, které provázely životy všech občanů, a to od sklepa až po

půdu. Na výstavě bylo možné shlédnout zařízení kuchyně, dětského pokoje,

obývacího pokoje, prádelny, koupelny nebo třeba spíže. Zajisté si vzpomenete na

dobu, kdy děti chodily na Pionýrské tábory a na dovolených u vody se stanovalo

s nezbytným campingovým vybavením. Někteří občané používali fotokomory a psací

stroje, počítače samozřejmě nebyly. Zvláštní pozornost si zaslouží elektronika jako

např. gramofony, rádia, magnetofony, televizory, přímotopy a pračky. Vše doplňovalo

oblečení, včetně svatebních šatů. Děti určitě zaujaly hračky, které byly jiné než dnes,

ale s určitostí nebyly čínské. Na výstavě bylo mnoho dalších drobností.

Již v předsálí byla k vidění netradiční výstavka kaktusů a jiných květin.

Děkujeme všem, kteří přispěli zapůjčením věcí na výstavu a také studiu Sněženka za

nahrání komentáře k výstavě. Martin Hromádka





Den dětí

Za velmi nejisté předpovědi počasí byl zahájen Den dětí v neděli 7.6.2020. Vše bylo

připraveno v patnáct hodin. V průběhu odpoledne přišly dvě slabé přeháňky, které

neohrozily zápolení dětí na soutěžích a řádění ve skákacích hradech.

Připraveno bylo celkem 7 soutěžních disciplín, které všechny děti splnily. Jednalo se o

dovednosti v přesnosti, šikovnosti, hbitosti a trpělivosti. Po splnění disciplín děti

dostaly občerstvení – párek v rohlíku. V průběhu dne pitný režim zajistily klasická

dětská fruka. A protože se jednalo o dětský den, tak každé dítě dostalo nanuk.

Občerstvení bylo zajištěno také pro dospělé a to kulturním výborem a místní

podnikatelkou Alicí Kozelkovou. Po celé odpoledne byly k dispozici dva skákací

hrady – PEJSEK A KOČIČKA a PIRÁTI Z KARIBIKU. Po splnění soutěží děti

samozřejmě dováděly na skákacích hradech do samého závěru. Děti využily celého

prostoru hřiště, hrály si i v dětském koutku za tenisovými kurty, některé dováděly

s balonem na posečeném trávníku a na cvičících prvcích kolem podia.

Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, protože soutěží bylo více než členů

kulturního výboru. Na dálku děkujeme také za zapůjčení věcí k soutěžím a rodičům,

kteří přišli se svými dětmi na hřiště. Největší odměnou pořadatelů byl dětský úsměv a

zaplněné prostory hřiště. Celé odpoledne bylo v přátelské sousedské atmosféře.

Martin Hromádka





Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí. I když jsou letos školáci
mimo školní lavice již od jara, své školní povinnosti si však musí plnit. A proto se již
většina z nich těší na letní prázdniny, které si plánují užít společně s rodiči anebo také
bez nich.
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme
zapomínat na to, že i o prázdninách nesmíme zapomínat na bezpečnost nejen našich
dětí, ale i nás dospělých. Měli bychom myslet na to, že děti budou mít spoustu
volného času a jsou hravé a zkoumavé. Proto je důležité nenechávat zbytečně v jejich
dosahu zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku nebo různé chemické
přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, které často
končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Mějme na paměti, že často i
malé dítě předškolního věku, moc dobře ví, na co jsou zápalky a jak s nimi
manipulovat. A v zápalu hry dítě, rychle zapomene na rizika, které se špatným
zacházením souvisí. Měli bychom také děti upozornit, že plynové a elektrické sporáky
a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a s nápadem uvařit si palačinku, ať
raději počkají na rodiče.
K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je zajít si
„opéci si špekáček“ do přírody. Proto bychom měli všichni na paměti zásady pro
rozdělávání ohně nejen na vyhrazených tábořištích:

• oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby

• nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), a v lese

• 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.

Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“.

Snad každého z nás, již někdy zastihla v přírodě letní bouřka. Pobyt v přírodě může
být za bouřky obzvlášť nebezpečný. Víte, jak se správně zachovat? Za bouřky je
nejlépe urychleně vyhledat spolehlivý úkryt. Bezpečným místem pro úkryt v přírodě
jsou husté lesy a háje, úzká údolí, úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně či městské
ulice. Když už vás zastihne bouřka na rozlehlé pláni, je nejlépe ji přečkat v podřepu
s nohama u sebe. V případě silných větrů doprovázejících bouřku je třeba dávat pozor
na padající stromy či větve. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou
často dostanou do 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 k zaklínění v úzkých prostorách.
V nejhorších případech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti
nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své
děti důrazně varovat.

Léto a prázdninový čas



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. Nebezpečí hrozí dětem i při procházce
po ulici nebo hře na hřišti, které sousedí se silnicí. Během několika sekund, může dítě
vběhnout za míčem přímo pod koly jedoucího auta. Seznamte děti s pravidly pohybu
po silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte koupit ochranou cyklistickou přilbu na
hlavu, která je u dětí do 18 let povinná.

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.

Příjemné, slunečné a především bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK,
územní odbor Nový Jičín



ROMÁN

Citát: Když je někdo do sebe zamilován, je to začátek románu, 

který bude …tajenka má 14 písmen.                              Oscar Wilde

V H D Ě R O V A Č K A

T A T O L E M A K U R

A V T O K V D A G L R

K Í N R E Z E M A O T

C Ř M Ž A R E Š D M N

A I Í R O M Á N P E L

R Ř H T L L O Ý A T Ě

K Ž A Ú U K I R R I D

S X O K E N A L T Á N

I V I S É O E T E S A

J M N U A L K L I K A

Obrázková osmisměrka



• Půjčujeme minibagry Kubota K008, vyznačující se výbornou 

spolehlivostí a snadnou obsluhou

• Minibagr Kubota K008 je samostatný, mobilní, výkonný a 

jednoduchý na ovládání

• Práci s ním zvládne téměř každý

• Díky své šířce 80 cm projede i dveřmi a hodí se i pro práci ve 

stísněných prostorách

• Kopat můžete svahovou lopatou 80cm , nebo podkopovou 

lžící 30 nebo 50 cm

• Výkop minibagru je 1,7m a bagrovací rádius je až 3m

• Minibagr Vám dovezeme a krátce Vás zaškolíme

Potřebujete kvalitní stroj, který zvládne těžkou práci za Vás ?

Potřebujete vykopat odpad, základ, jímku, bazén, jezírko, 

pařezy, inženýrské sítě, udělat ploty, sázet stromy…   

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT !

"Proč se s lopatou do nekonečna dřít, když bagr od nás 

zapůjčený můžeš mít"

Web:                     www.bagrox.cz

Telefonní číslo:   +420 602 164 430

E-mail:            bagrox.bagry@gmail.com

Nápověda k osmisměrce: altán, aerotaxi, anděl, děrovačka, havíři, hrazda, jiskra, kamelot, klaun, klika, kondor, 

kotva, kříže, kulomet, lékař, lilek, mezerník, mikuláš, mrkev, parte, okena, skútr, strom, tunel, vagón, vatra
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Informace

Pavel Hasalík 602 532 932 starosta@zivoticeunj.cz

Ing. Martin Hromádka 724 710 648 mistostarosta@zivoticeunj.cz

Pavel Bradáč 725 931 494 spravaobce@zivoticeunj.cz

Martina Černá 720 131 025 obec@zivoticeunj.cz

Jana Holubová 720 130 995 ekonom@zivoticeunj.cz

Obec Životice u Nového Jičína vyhlašuje nájemní záměr 

na provozování prodejny potravin. 

Prodejna je kompletně vybavena zařízením                                                      

k okamžitému provozování. 

Bližší informace osobně nebo na telefonu 602532932. 

Prosím o občany odebírající pitnou vodu z veřejného vodovodu o nahlášení stavu 

vodoměru k 30.6.2020.                                                                                          

Telefonicky, SMS (720131025) nebo emailem (obec@zivoticeunj.cz).                  

Výsadby stromů

Obec byla úspěšná se žádostí na výsadbu listnatých stromů z národního programu. Jedná

se o podporovanou aktivitu Ministerstva životního prostředí, oblast podpory „Životní

prostředí ve městech a obcích“. V obci na 7 lokalitách budou vysázeny stromy – javory,

duby, břízy, jírovce, ořešáky, lípy a třešeň. Celkem se bude jednat o 53 stromů. Výsadba

se bude realizovat u povodňových domů, pod kostelem, na školní zahradě, u objektu

technických služeb, u hlavní cesty nad Obecníkem, na hřišti a na pozemku po demolici

objektu č.p. 110. Principem dotace je, že lze v rámci dotace proúčtovat náklady na

pořízení stromů k výsadbě a související administraci. Cílem projektu je zlepšení životního

prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k

vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení

kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné

péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor,

který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem pro občany.

Projekt bude realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu Životního prostředí.

Martin Hromádka
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