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                                Z   p   r   a   v   o   d   a   j 
 
 
 
 
 

                                      Obce Životice u Nového Jičína 

číslo 1                              leden – březen 2018 

Vážení spoluobčané 

Dovolte mi , abych se spolu s Vámi v krátkosti podělil o nevšední zážitek. V sobotu 24. 

března 2018 jsem byl přítomen v Senátu parlamentu České republiky, kde jsem byl 

pozván k převzetí ocenění. Z celkového počtu starostů celé ČR, kterých je 6300 nás 

bylo pozváno 298, kteří jsou ve vedení obcí a měst více než dvacet let. 

Pozvání se uskutečnilo ve třech etapách a to kvůli kapacitě  sálu Valdštejnského paláce, 

kde probíhal ceremoniál. Dostalo se nám všem poděkování z úst místopředsedy senátu 

Ph.D. Jiřího Šestáka za službu občanům a rozvoji obcích a poté k předání pamětního 

listu s originální koláží vyrobenou pro tento akt.   

Chtěl bych proto  poděkovat Vám, spoluobčanům za Vaší dlouholetou podporu , 

protože bez ní by nebylo ani ocenění, ani by nezazněly slova o obci Životice u Nového 

Jičína v Senátu parlamentu České republiky v nejkrásnějším sále Valdštejnského paláce 

v Praze.   

                                                                                                                       Pavel Hasalík 

                                                                                                                           starosta 

 

 

Vážení spoluobčané, 

Jaro nám klepe na pomyslné  dveře a i když se to venku nezdá je prostě tady. Konec 

měsíce března nám signalizuje příchod Velikonočních svátků,   proto mi dovolte, abych 

Vám všem popřál jejich klidné a pohodové prožití.  

Vytéká-li z pramene voda proudem silným jako ruka, 

věští to drahotu a vysoké ceny obilí, a když v jarním 

období pramen prýští pouze tence, nastane úrodný 

rok a příznivý. 





Usnesení ze zastupitelstva obce 

Usnesení č.16 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 29.1.2018 

_____________________________________________________________________ 

1/16/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání 16. Zasedání zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína   

2/16/2018     Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

3/16/2018      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 .Martina Hromádku, Geralda Černocha 

Zapisovatelku z jednání programu ZO: p.Lošákovou Olgu 

4/16/2018    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Žádost p. Petra Tomka , Dlouhá 1965/26 Nový Jičín  o koupi pozemku p.č. 1566/2 o 

výměře 183 m2   

Informaci starosty obce k výběrovému řízení na obsazení místa vedoucího technické 

zprávy majetku obce     

Žádost p. Kutňáka Tomáše, Životice u Nového Jičína 157 o koupi pozemku p.č.1530/6 

o výměře 80 m2 

Žádost p. Kuncové Petry, Životice u Nového Jičína 210 o prodloužení nájemní 

smlouvy na povodňový dům  

Důvodovou zprávu o stavu kanalizace a vodovodu  

Žádost o finanční dar na opravu evangelického kostela v Hodslavicích a žádost ŘKF 

Životice u N. Jičína o finanční dar 

Žádost klubu seniorů o finanční příspěvek na činnost 

Žádost neziskové organizace „Čmeláček z.c.“ (cca 1 tis. Kč)¨ 

Informaci starosty obce o postupu v jednání s majitelem RD č.p. 2 

Žádost společnosti ASOMPO a.s. k obnovení jednání ve věci rozšíření skládky 

Žádost Mysliveckého spolku Jedle o finanční dar 

 5/16/2018          Zastupitelstvo obce schvaluje:     

Dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ včetně všech příloh a 

souvisejících dokumentů 

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Nový Jičín na projednávání přestupků. 

Uzavření smlouvy o výpůjčce s ŘKF Životice u Nového Jičína. Paní Jiřinu 

Hromádkovou, Životice u Nového Jičína 129  do funkce  přísedícího Okresního soudu  

v  Novém Jičíně  na  další období ( ve smyslu zák. č.6/2002 Sb., § 64 odst.3). 



Prodej pozemku p.č. 594/2 o výměře 809 m2 p. Ladislavu Jančálkovi, Životice u 

Nového Jičína 43  dle GP č. 43890 – 100/2017  za cenu 1 780.-Kč a náklady spojené 

s vypracováním kupní smlouvy, GP a vkladu do KN. 

Cenu pro vodné ve výši 37,08, Kč  bez DPH , 42,64 Kč s DPH s platností od 1.1. 2018, 

kalkulaci ceny vodného pro rok 2018 ve znění přílohy č.2 podkladového materiálu 

usnesení a provozní řád vodovodu Obce Životice u Nového Jičína.  

Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinnosti od 1.1. 2018 výši odměn neuvolněným 

členům ZO ve stávající výši ( neuvolněný místostarosta 17 742.-Kč, předseda výboru 

ZO 1 621,-Kč, člen výboru ZO 1 291.-Kč, člen ZO 491.-Kč.  

Rozpočet obce  ve výši :  Příjmy 31,3 mil Kč , výdaje 31,3 mil Kč. 

Provedení oprav MK dle předloženého návrhu.   

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Lesy ČR ve věci oprav 

mostu M3 ( zábor 26 m2). Dodatek ke smlouvě s fy Refinado Nový Jičín Sv. Čecha  

(Rekonstrukce elektra KD  snížení o částku 25 tis. Kč). 

6/16/2018        Zastupitelstvo obce neschvaluje : 

Žádost p. Petra Tomka Dlouhá 1965/26 o koupi pozemku  p.č. 1566/2  

 7/16/2018       Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k: 

Zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce. 

Ke zveřejnění prodejního záměru. 

K uzavření a podpisu smlouvy s ŘKF Životice u Nového Jičína. 

K uzavření a podpisu smlouvy s Městem Nový Jičín o projednávání přestupků. 

K uzavření smlouvy na odprodej pozemku s. p. Jančálkem Ladislavem , Životice u 

Nového Jičína 43. 

K uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Lesy ČR. 

Ke zveřejnění oznámení o stanovení ceny pro vodné na rok 2018 na úřední desce a 

v místním zpravodaji. 

Usnesení ZO č. 16 ze dne  29.1.2018  bylo přijato  9  hlasy  přítomných členů            

Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

  

Pavel Hasalík                                                                       Mgr. Markéta Mřihladová 

   starosta                                                                                       místostarosta                  

                                                    

Obec Životice u Nového Jičína nabízí 

z likvidace bříz na hřišti dřevní hmotu.  

Jedná se o omezené možnosti. 



Usnesení č.17 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 26.2.2018 

_________________________________________________________________ 

1/17/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání 17. Zasedání  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína doplněný o 

tyto body:  

Delegaci p. Mgr. Mřihladové na konání valné hromady 25.5.2018 

Informaci o studii v areálu TJ a pronájmu hostince Obecník  

Projednání stavebních akcí na rok 2018  

Uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

Majetkoprávní záležitosti, různé, diskuse 

2/17/2018     Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

3/17/2018     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. Novotného Zdeňka a p. Pítra Jaroslava 

Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou 

4/17/2018    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Žádost Hřebčína Životice u Nového Jičína o projednání možnosti vstupu obce do MAS 

Lašsko.   

Informaci starosty obce k dopisu SSMSK týkajícího se reklamace poklopů revizních 

šachet ve vozovce III/4832 v katastru obce  

Stížnosti občanů na volně pobíhající psy  

Na základě vyhlášeného nájemního záměru informaci starosty obce ohledně stanovení 

podmínek pronájmu Hostince Obecník (žadatel p. Partila František, Lesní 7, 741 01 

Nový Jičín). 

5/17/2018    Zastupitelstvo obce schvaluje :     

Prodej pozemku p. Tomáši  Kutňákovi , Životice u Nového Jičína 157 ( pozemek p.č.     

1530/6 o výměře 80 m2 za cenu 8 tis. Kč a náklady spojené s vypracováním kupní       

smlouvy  a vkladu do KN 

Vyhlášení prodejního záměru na prodej pozemků, které budou součástí úprav vodního 

toku Jičínky v km 14,020 -14,180  pozemek p.č. 120/2, 121/2, 1532/7, 1532/8 a 1598/2. 

Podmínky  výboru ZO ČZS  Životice u N. Jičína týkající se odprodeje pozemku obci  ( 

57m2 ) za cenu 5 tis. Kč ke zřízení příjezdové komunikace k podiu v areálu TJ. 

Měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva podle ust. § 84 

odst.2 písm.n) zák.č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle 

přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 



zastupitelstev takto: ( neuvolněný místostarosta  24 814.-Kč , předseda výboru   2757.-

Kč, člen výboru ZO  2298. -Kč, člen zastupitelstva  1379.-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 1.3.2018. 

Na základě projednání finančním výborem  žádosti o finanční dar těmto subjektům: 

Centrum pro zdravotně postižené – občanská poradna Nový Jičín, Sokolovská 9 částku 

3 tis,-Kč, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Nový Jičín, Za korunou 

207 částku 3 tis. Kč, Škole života , Nový Jičín, Beskydská 176 částku 3 tis. Kč, Fondu 

pro opuštěné a handicapované děti - sídlo Mořkov, Za sušárnou 391 částku 5 tis. Kč, 

Odbor KČT při TJ Mořkov částku 5 tis. Kč, Domovu Duha, Hřbitovní 1128/41 částku 

20 tis. Kč, Českému svazu včelařů Mořkov , z.s. částku 20 tis. Kč, Evangelické církvi 

Hodslavice částku 45 tis. Kč a dotaci ŘKF Životice u Nového Jičína  1 , ve výši  355 

tis. Kč. 

Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č.490110429 programového vybavení Codexis pro 

potřeby obecního úřadu.  

Zadání zpracování  projektové dokumentace ing. Lence Trlicové, Janová 242 řešící 

možnou náhradu  využívání prostor  stávajícího  objektu šaten TJ.  

Provedení oprav místních a lesních komunikací, příjezdové komunikace k podiu 

v areálu TJ,  provedení vnitřních  úprav KD, zhotovení herních lanových prvků pro 

děti v areálu TJ, úpravy hřbitova a vybudování urnového háje,  dokončení  úprav okolí 

kostela a fary. 

6/17/2018  Zastupitelstvo obce deleguje : 

Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst.2 písm.f) zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti 

ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, 

deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Mgr. Markétu 

Mřihladovou, nar. 12.5.1975, bytem Životice u Nového Jičína 29. 

Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv 

akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 26.5.2016, a to k výkonu 

všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě nebo náhradní valné hromadě 

společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc  ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby 

místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně pana Pavla Hasalíka  nar. 

18.3.1959 bytem Životice u Nového Jičína 100. 



7/17/2018  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k: 

Zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce. Ke zveřejnění prodejního 

záměru. 

K uzavření a podpisu kupní smlouvy se ZO ČZS Životice u N. Jičína  

K uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku s  p. Tomášem Kutňákem, Životice u 

N. Jičína č.p 157. 

K zajištění výběrových řízení a uzavření smluv s vybranými dodavateli na    

realizaci akcí uvedených v bodě 5/17/2018 a  tím i uzavření smluv na provádění 

výkonu autorského a technického dozoru staveb. 

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. GasNet, s.r.o. (plynovodní 

přípojka pro novostavbu RD p. Geryka Adama, Životice u N. Jičína) 

K uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Lesy ČR, Nádražní 2811, Frýdek Místek. 

K jednání s MSK ohledně reklamací kanalizačních revizních šachet umístěných 

v komunikaci III/4832 v k.ú obce. 

  

    Usnesení ZO č. 17 ze dne  26.2.2018  bylo přijato 9   hlasy  přítomných členů            

                              Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

  

Pavel Hasalík                                                                    Mgr. Markéta Mřihladová 

   starosta                                                                                       místostarosta  



Střípky z naší školy 

Projektový den „Žijeme olympiádou“ 

     Ve středu 31. ledna jsme se v naší škole připravovali na ZOH v korejském 

Pchjongčchangu, které odstartují v únoru 2018. 

Žáci se na tento den těšili a přišli do školy připraveni. Rozdělili se do pěti skupin, ve 

kterých měli za úkol vytvořit plakát nebo upoutávku na zimní olympijské hry. Všem 

skupinám se to moc povedlo. 

Závěr projektu patřil sportovním aktivitám. Žáci si vyzkoušeli některé činnosti 

z různých sportů jako je hokej, curling, lyžování, běh a hod na cíl, a to vše 

v podmínkách, které nám dovolilo školní prostředí. Nechybělo ani povzbuzování 

spolužáků a jásot. 

Tímto projektovým dnem jsme chtěli podpořit naše sportovce, kteří byli nominováni 

na ZOH. Budeme sledovat olympiádu a našim sportovcům přejeme, ať se jim daří. 



Střípky z naší školy 

Ekologický program „Máme na výběr?“ 

V únoru se žáci seznamovali v rámci 

ekologie s kvalitou a kvantitou potravin. 

Povídali si s lektorkou o „odpovědné 

spotřebě“(spotřebováváme to, co 

potřebujeme), o plýtvání (nakupování 

přebytečných potravin).Seznamovali se 

s různými obrázky (značkami) na obalech, 

co je BIO, jak tento výrobek poznáme, co 

znamená šetrný k životnímu prostředí. Dále 

si diskutovali o tom, kdo je odpovědný 

spotřebitel, jak si vybrat výrobek podle 

složení, co je palmový olej, o spotřebě vody 

na výrobu bavlněného trička. V pomyslném 

obchodě pak žáci měli za úkol nakoupit 

potraviny, vybrat si výrobek a důkladně 

prostudovat jeho složení, které bylo 

uvedeno na obalu. Po nakupování 

někteří obhajovali, proč si vybrali zrovna 

tento výrobek a ne jiný. 

Nakonec si zahráli hry zaměřené na 

třídění  a recyklaci odpadu a domino, na 

kterém byly symboly, a žáci je měli přiřadit 

ke správné textové odpovědi. Myslím, že se 

tento ekologický program všem líbil. 

V pátek 16. března 2018 se na 

mnohých školách v České republice 

konala matematická soutěž 

Matematický klokan. Této soutěže se 

zúčastnili i žáci naší školy. Soutěžící 

byli rozděleni na několik kategorií. 

V naší škole to byla kategorie 

„Cvrček“(2. a 3. ročník) a 

„Klokánek“(4. a 5. ročník). Žáci tak 

absolvovali zároveň školní, oblastní, 

republikové a mezinárodní kolo této 

soutěže. Nejúspěšnějším řešitelem 

v kategorii „Cvrček“, kde žáci řešili 

18 úloh, byl Matěj Macíček a 

v kategorii „Klokánek“, ve které měli 

žáci k řešení 24 úloh, byl František 

Jančálek. Cílem této soutěže je 

získávat pro matematiku co nejvíce 

žáků. Je to netradiční a zábavná 

matematika, založená na logické 

úvaze. 

Matematický klokan  2018 



Vítání občánků 2018 

V sobotu 10. března 2018 naši žáci přispěli svým krátkým kulturním programem ke 

svátečnímu obřadu přivítání malých občánků obce Životice u Nového Jičína, kteří se 

narodili v kalendářním roce 2017. 

V kulturním domě jsme přivítali 12 rodin s novými občánky – 4 chlapce a 8 dívek. 

Pro rodiče a jejich dítka jsme si připravili vystoupení, ve kterém se střídala recitace 

básniček se hrou na flétnu. Taky jsme vyrobili upomínková přáníčka, která budou 

rodičům připomínat tento slavnostní den. 



Maškarní ples 

Necelá stovka dětí v karnevalových maskách v doprovodu dospělých zamířila 

v sobotu dne 3.3.2018 do kulturního domu v Životicích u Nového Jičína.   Krátce pro 

15 hodině začala hudebně zábavná show pro děti, plná soutěží, písniček a tance. 

Celým programem provázel kouzelník Ťululum v doprovodu půvabných tanečnic 

Símy a Kačule.  Karneval také navštívily známé postavičky z pohádek Mickey 

Mause, princezny, piráti, sněhulák Olaf, ale i berušky, spiderman.  

Pro všechny děti i dospělé bylo připravené malé občerstvení. Děti měly možnost 

nechat se tetovat nebo malovat na obličej. Pořadatele připravili pro děti dárek 

v podobě míčů a sladkostí. Odpoledne uteklo jako voda, všichni jsme si ho krásně 

užili a už teď se těšíme na to další… Dobrovolné vstupné ve výši 1930,- Kč bylo 

věnováno Veronice Fojtíkové z obce Rybí, která je na vozíčku. Všem, kteří přispěli, 

velmi děkujeme. 



Český zahrádkářský svaz 

Zahrádkáři bilancovali 

Členové ZO Českého zahrádkářského svazu v Životicích u Nového Jičína mají za 

sebou úspěšný rok 2017. Díky velmi dobré  spolupráci a podpoře ze strany vedení 

Obecního úřadu, se podařilo v loňském roce, po již dříve dokončené rekonstrukci 

oplocení osady, napojit zahrádkářskou osadu na obecní rozvod pitné vody. Zahrádkáři 

tak již nebudou muset dovážet pitnou vodu na své zahrádky ze svého bydliště. 

Naše dobrá spolupráce s OÚ bude pokračovat i v letošním roce. V návaznosti na loni  

nově rekonstruovaný areál šaten, dětského hřiště a jeviště, umožní zahrádkářům 

vybudovat zde jednoduchou příjezdovou komunikaci. Konečné řešení této části 

sportovního areálu a zahrádkářské osady zcela ještě přispěje ke zvýšení užitné a 

estetické úrovně našeho společného prostoru v tomto místě obce.  

                                                                                                                            L. Mlčák 

                                                                                                             předseda ZO ČZS 

Evangelická farnost 

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ 

Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily 

vonné masti, aby ho šly pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo 

slunce, šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do 

hrobu?“ Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. Vstoupily 

do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i 

zděsily se.  Řekl  jim: „ Neděste  se!  Hledáte  Ježíše,  toho  Nazaretského ,  který  byl 



ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho 

učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám 

řekl.‘“ Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic 

neřekly, neboť se bály. Marek 16,1-8 

  

  Vážení spoluobčané, máme před sebou příběh o tom, jak se úplně první 

lidé dozvěděli o Ježíšově vzkříšení. A řekneme-li to ještě přesněji, ten příběh je 

mnohem více o těch třech ženách a o tom, co se jim toho nedělního rána přihodilo, než 

o samotném Ježíšově vzkříšení. Dvě Marie a jedna Salome, věrné Ježíšovy 

posluchačky, jeho spolurodačky z Galileje, které s ním putovaly od samého začátku 

jeho veřejného vystoupení, vyšly udělat poslední věc, která ještě zbývá. Prokázat tu 

úplně poslední službu zemřelému Mistrovi – postarat se o jeho mrtvé tělo a pomazat je 

mastí. Musela to být smutná cesta. Třetí den, co Ježíš zemřel. Ty obrovské zástupy lidí 

a příznivců, kteří jej do Jeruzaléma provázely a vítaly ho jako nového krále, jsou už 

dávno doma. Musel to být opravdu smutný a tristní pohled. Tohle zbylo z těch davů 

plných nadšení. Jediné tři ženy. Tři slabé ženy, které ani neví, jestli se do Ježíšova 

hrobu dostanou, protože nemají dost sil na to odvalit kámen od vchodu. A nikdo jiný 

s nimi nešel. Žádný z učedníků. 

 To, co u těch žen u Ježíšova hrobu na první poslech překvapilo vlastně 

nejvíc, byla jejich reakce na to, že hrob byl otevřen a prázdný. Ony vůbec neměly 

radost! Byly naopak vyděšené k smrti, roztřesené hrůzou. Ani se jim vlastně nedivíme. 

Ono je to totiž jako nějaká scéna z  hororu. Namísto těla mrtvého Mistra sedí v jeho 

hrobě podivný mladík v bílém rouchu. Kdo by tohle čekal? A koho z nás by napadlo, 

že tohle je vlastně první z důkazů vzkříšení mrtvého Ježíše? Nenapadlo by nás spíš 

hned a jako to úplně první, že tady došlo ke znesvěcení mrtvého? Ke strašlivé neúctě? 

Někdo otevřel hrob a odtáhl pryč mrtvé tělo!  

 Je také docela zvláštní, když si uvědomíme, jakou roli v tom našem 

příběhu hraje sám Ježíš. On v našem příběhu vlastně vůbec nevystupuje! Ten podivný 

mladík v bílém pouze mluví o tom, co se s Ježíšem stalo a vyřizuje jeho vzkaz: Ten 

Ježíš z Nazareta, který byl ukřižován, byl vzkříšen a není tu.

 Podívejte, tady ho položili. A vy teď běžte, vyřiďte to učedníkům a 

všichni se vraťte zpátky do Galileje, protože on už tam šel. Tam se s ním setkáte, 

jak vám říkal. Je to sice jenom vzkaz, ale můžeme v něm Ježíše docela dobře poznat. 

On totiž na ty ženy u hrobu skutečně myslel. Jenom kvůli nim vyslal do prázdného 

hrobu svého posla. Kvůli nim tam ten mladík čekal, aby jim vyřídil Ježíšův vzkaz. 

Ano, Ježíšovi záleželo i na těch třech slabých ženách. I ony mají vědět, že byl vzkříšen 

a kde se s ním všichni setkají. 

 A je tu ještě další věc, podle které Ježíše poznáváme. Ježíš hned po svém 

vzkříšení předchází vracející se učedníky do Galileje. Proč? Není to proto, že by Ježíš 

chtěl jít domů a odpočívat. On se  chce se  svými učedníky setkat.  Chce být 



znovu s nimi. A nejen s nimi chce Ježíš být. V Galileji tenkrát se zvěstováním 

království Božího začínali. Teď učedníci s Ježíšem za těmi lidmi vyjdou znovu a 

dořeknou celý Ježíšův příběh. Protože teprve s Ježíšovým vzkříšením je ta radostná 

zpráva celá. Teprve po jeho vzkříšení dává Ježíšovo evangelium smysl a tu pravou 

naději:  Mé vzkříšení se týká i vás. I vy teď můžete žít s jistotou, že ani vás Bůh nikdy 

neopustí. Spolehněte se na Boha, jako jsem se na něho spolehl já, a on vás skutečně 

neopustí ani ve vaší smrti. 

 Jakou roli zde na tomto světě jako křesťané máme, nám ukazuje onen 

mladík v bílém rouchu. I nás Kristus posílá, abychom lidem v našem okolí vyřídili, 

že se vůbec nemusí bát. Protože i kvůli jim všem Kristus na kříži zemřel, i kvůli jim 

všem byl Kristus Bohem vzkříšen. Kvůli každému z nás nastal ten úplně nový čas, 

odstartovaný Kristovým příchodem na svět, jeho dobrovolnou smrtí za nás za 

všechny a jeho vzkříšením. I s námi se náš Pán dnes setkává a chce se s námi 

setkávat i dál. Na nás tedy je, abychom tuto zprávu vyřizovali a připomínali. Je to 

docela zodpovědné poslání. 

 A zbývá poslední otázka. Totiž: kde se vlastně člověk se 

vzkříšeným Kristem může osobně setkávat? A kde se se vzkříšeným Kristem 

setkáváme my? - Neboť kde jsou dva neb tři shromážděni ve jménu mém, tam 

jsem já uprostřed nich (Mt 18,20), říká Ježíš. Vzkříšený Ježíš je všude tam, kde se 

lidé nebojí být spolu a kde si jeden druhého váží a navzájem si slouží, jako Kristus 

sloužil nám. Nemusí to tedy být jen v kostele, ale je to právě i v kostele. I toto by 

měl každý člověk vědět. 

 Dnešní zvěst evangelia je tak Božím ujištěním, že Pán Bůh přijímá 

každého člověka, muže, ženu a i dítě, za svého. Počítá s ním ve svém přicházejícím 

království a chce se s ním dál setkávat a být mu nablízku svým Duchem, svou radou 

i pomocí. To je Boží ujištění pro nás všechny. Vzkříšený Kristus opravdu stojí o 

setkávání s námi se všemi. Sám za námi přichází a je s námi všude tam, kde 

nežijeme sami pro sebe, ale pro Pána Boha a pro druhé. On s námi bude i tam, kam 

všichni jednou odejdeme a kde až do toho nedělního rána před zhruba 2000 lety 

vládla jen černočerná tma.  

Vážení spoluobčané, přijměte tato slova velikonočního zamyšlení jako podnět 

k tomu, abychom každý a každá přemýšleli o smyslu svého života, o zvěsti 

evangelia, kterou slýcháváme právě především o Velikonocích. Přeji Vám všem, 

abyste měli odvahu vzít slova Písma vážně a žít podle nich!   

                                     Lubomír Červenka, evangelický farář 



Římskokatolická farnost 

Přeji všem radostné, pohodové, šťastné Velikonoce, ať v našich srdcích stále vroucněji 

plane víra, naděje a láska. 

                                                    Za římskokatolickou farnost p. Piotr Marek Kowalski 



Oznámení, informace 



Oznámení, informace 



Životní jubilea 

 

Leden 2018 

jméno č.p. věk 

HROMÁDKA  František 164 75 

KRHOVJÁKOVÁ  Ivana 175 75 

ČERNOCH  Gerald 160 50 

Březen 2018 

jméno č.p. věk 

KARKOŠKA  Lubomír 180 90 

PRAVDOVÁ  Vlasta 65 82 

GERYKOVÁ  Růžena 151 80 

MARKOVÁ  Almuta 30 80 

MIČKA  Jiří 14 70 

LOŠÁK  Miroslav 60 70 

GOLD  Rudolf 66 65 

PETŘEKOVÁ  Alžběta 92 60 

DOBROZEMSKÁ  Jana 2 55 

Únor 2018 

jméno č.p. věk 

HROMÁDKOVÁ  Anna 164 75 

TŘETINA  Josef 138 70 

ČERNOCHOVÁ  Věra 38 70 

VÁŇOVÁ  Alena 51 60 

ŠUGAROVÁ  Iveta 212 55 

JANOVÁ  SILLIKOVÁ  Naděžda 28 55 

PÍTR  Jaroslav 22 50 

Společenská kronika 



Vedení obce děkuje dárcům za jejich 

příkladný přístup obětovat se pro druhé a tím 

i k přispění při záchraně životů a léčbě 

potřebných osob. 



                                          Občanská poradna vám pomůže! 

•Zadlužili jste se tak, že nedokážete splácet půjčky, úvěry a jiné závazky? Obáváte se 

„dluhové spirály“ a bez cizí pomoci nedokážete zadlužení zvládnout? I tato zdánlivě 

beznadějná situace má řešení.  

•Jednou z možností je podání návrhu na oddlužení. Fyzická osoba ho však může podat 

jen pokud má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském programu nebo 

vykonala zkoušku insolvenčního správce. Návrh lze podat také prostřednictvím 

advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správcem, jejichž služby jsou 

ale zpoplatněné. 

•Poslední možností je podat návrh prostřednictvím osoby s akreditací pro poskytování 

služeb v oblasti oddlužení. Občanská poradna Centra zdravotně postižených 

Moravskoslezského kraje takovou akreditovanou osobou je – na základě udělené plné 

moci je oprávněna podat za fyzickou osobu návrh na povolení oddlužení ke Krajskému 

soudu v Ostravě. Podání návrhu je zde bezplatné. 

•Další informace o oddlužení vám rádi zodpovíme v naší pobočce v Novém Jičíně, 

Sokolovská 9 (budova za čekárnou autobusového nádraží), telefon 556 709 403.  

•Navštívit nás můžete: 

•v úterý od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin (celý den pouze na objednávku),  

•ve středu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin (celý den bez nutnosti objednání)  

•a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin (celý den pouze na objednávku). 

•Marie Mayerhofferová,  

vedoucí detašovaného pracoviště 



Vážení občané, 

dovolujeme si Vám oznámit,  

že dne 2. dubna 2018  

na Velikonoční pondělí  

bude znovu otevřena  

RESTAURACE OBECNÍK.  

V tento den od 10.00 dostane každý host  

2 PIVA + PANÁK ZDARMA  

a to do vyčepování sudu.  

Zároveň bude pro Vás připraven  

zvěřinový guláš za 40,- Kč. 

 

 

        
     Restaurace OBECNÍK pro Vás  

bude zajišťovat rozvoz jídel od 85,- Kč  

        a zároveň je zde možnost  

   pořádat soukromé akce a oslavy. 

      Těšíme se na Vaši návštěvu. 





Velikonočním svátkům předchází masopustní období, končící takzvanou Popeleční 

středou, a také půst, který bez nedělí trvá čtyřicet dní. Každá neděle v období 

půstu má své pojmenování i význam. 

Před velikonočním pondělím, kdy se koledníci s pomlázkou vydají pro zdobená vajíčka, 

je ještě poměrně dlouhé období veselých oslav Masopustu a následujícího 

čtyřicetidenního půstu, po kterém ještě následuje Svatý, nebo také Pašijový týden. 

Postní období trvá čtyřicet dní, ale nepočítají se do něj neděle. Každá neděle v postní 

době má svůj historický význam a pojmenování. 

Černá – liščí neděle 

První neděle postní doby se nazývá Černá nebo Liščí. Černá proto, že se dívky a ženy 

v tento den oblékaly do černých šatů, liščí proto, že liška je symbolem úspěchu a 

prosperity. V noci se pekly preclíky se solí a mákem, ty se pak věšely na červených 

mašlích na vrbové proutky a děti je brzy ráno hledali. 

Pražná – Sazometná 

Název Sazometná má původ ve vymetání komínů a kamen, které se provádělo o druhé 

postní neděli. Jedlo se takzvané pražmo – upražená obilná zrna nebo klasy. 

Z upražených zrn se také vařila polévka praženka. 

Kýchavá neděle 

Podle pořekadla bude ten, kdo si dvakrát o třetí postní neděli kýchne, zdravý po celý 

další rok. Na kýchání se používaly různé prostředky a lidé si vzájemně přáli „Pozdrav 

Tě pán Bůh“. Tradice kýchání takzvaně „Na zdraví“ i pozdrav přetrvaly až do dnešní 

doby. 

Družebná - Růžová 

Této neděli se říkalo Růžová, protože se žehnalo takzvané Zlaté růži a oltář zdobily 

růžové květy. Název Družebná vznikl z toho, že ženich přicházel na návštěvu do domu, 

kde bydlela jeho nastávající nevěsta, o Velikonocích pak přišel na oficiální námluvy. 

Pekly se koláče s různými námluvami, nazývané Družince, a jedl se namočený a potom 

upečený hrách s rozinkami, sypaný cukrem a pepřem – Pučálka. Pokud ženich při jídle 

použil vidličku, všichni se mu smáli, protože Pučálka se jí zásadně jen lžící.   

Smrtná neděle 

O Smrtnou neděli se na vsi vynášela Smrtka, Morana nebo také Morena, aby zima už 

brzy skončila a přišlo jaro. V některých oblastech se vynášelo takzvané líto - malý 

smrček, ozdobený pentlemi a vyfouknutými bílými i barvenými skořápkami vajíček. 

Smrtku i líto za ves vyprovázely koledy, které zpívaly dívky.   

Květná neděle 

Poslední neděle postního období je připomínkou vjezdu Ježíše do 

Jeruzaléma.  V Květnou neděli se světí kočičky, takzvané ratolesti, kterými se nahrazují 

kočičky z minulého roku. 

Po Květné neděli přichází Svatý, nebo také Pašijový týden a pak dlouho očekávané 

Velikonoční svátky… 
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