
                                                                                                                                  Ročník 2019                          

 

                                Z   p   r   a   v   o   d   a   j 
 
 
 
 
 

                                      Obce Životice u Nového Jičína 

číslo 1                              leden – březen 2019 

Vážení spoluobčané, 

několik jarních dnů již máme úspěšně za sebou a určitě 

se všichni těšíme, až se to jaro ukáže v plné parádě a 

vyžene nás ven ze svých domovů, abychom mohli začít 

zkrášlovat zahrady a okolí svých obydlí. I obec se 

připravuje na další rozvoj a úpravy území o čemž 

svědčí  rozhodování zastupitelstva, které se za 

uplynulého půl roku fungování sešlo již čtyřikrát 

včetně několika porad, kde řešilo budoucí rozvoj obce. 

O tom všem se dočtete  v usneseních, která jsou 

zveřejněna ve zpravodaji. Na většinu plánovaných akcí, 

které jsou předmětem schváleného rozpočtu máme 

zažádáno o poskytnutí dotací, ovšem může se stát, že 

ne na všechny bude poskytnuta dotace no a potom bude 

rozhodovat zastupitelstvo, které akce budou 

realizovány s dotací či bez dotace, nebo nebudou 

realizovány vůbec. Projekčně jsme na všechny 

plánované akce připraveni a rovněž byla provedena 

výběrová řízení na zhotovitele. Některé z prací budou 

zahájeny již v měsíci dubnu , kdy předpokládám že jaro 

bude opravdu již v plné parádě. 

Měsíc duben je měsícem kdy přivítáme svátky 

velikonoc, proto mi dovolte, abych Vám popřál jejich 

klidné a pohodové prožití.   

 

 Pavel Hasalík 

starosta 

  



Usnesení ze zastupitelstva obce 

Usnesení č. 2 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 11.12.2018 

 

1/2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání 2. Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

Požadavek p. Geralda Černocha k vyjádření v bodě různé k materiálu Úkoly pro FV, 

KV a ZO 

2/2/2018     Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise:   Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise:   ing. Martina Hromádku 

 3/2/2018     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: p. Bc. Tomáše Černocha, p. ing Zdeňka 

Novotného 

Zapisovatele z jednání zastupitelstva obce: p. Geralda Černocha, p. Janu 

Holubovou  

 4/2/2018    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Žádost o finanční dar na podporu provozu mobilního hospice „Strom života“ se 

sídlem Msgr. Šrámka 1186/16, Nový Jičín 

Žádost Záchranné stanice a Domu přírody Poodří, se sídlem Bartošovice 146 o  

finanční dar na provoz tohoto zařízení 

Žádost p. Heleny Kalíškové , Nový Jičín o koupi pozemku 

Žádost p. Oskara Kunce ,  Životice u Nového Jičína o koupi pozemku 

Žádost a.s. ASOMPO Životice u Nového Jičína 194  o odkup pozemků nad areálem  

společnosti ASOMPO a.s.,   

Nabídku na provedení digitalizace obecních kronik 

Požadavek na doplnění komunální techniky pro údržbu obce 

Žádost o poskytnutí podpory pro Klub seniorů Životice u Nového Jičína 

Jednací řád Výboru pro rozvoj obce a zápis z jednání výboru ze dne 26.11.2018 

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 21.11.2018 

Zápis z jednání finančního výboru č. 3 (zjištění dílčích stavebních nedostatků) 

Předložený seznam akcí připravovaných kulturním výborem na rok 2019 

Žádost p.  Amálie Kuncové  Životice u Nového Jičína  o dočasné povolení k  

přístupu na  pozemky jejichž je vlastníkem přes pozemky ve vlastnictví obce  



Žádost občanů bydlících v lokalitě „ Povodňových domů“ o projednání možnosti  

 rozšíření komunikace vedoucí od hlavní cesty k povodňovým domům 

Informace ohledně podmínek vstupu do MAS Lašsko  

 5/2/2018      Zastupitelstvo obce schvaluje  : 

Uzavření Rámcové smlouvy o dílo s p. ing. Grófem Ladislavem, Nový Jičín -  na 

zpracování žádostí o dotace, administraci dotací, veřejných zakázek, projektů a 

činností souvisejících s přípravou a vyhodnocování projektů a dalších úkonů dle 

pokynů objednatele  

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo ze dne 24.4.2018 s ing. Lenkou Trlicovou na dokončení 

PD „Revitalizace sportovního areálu“  

Na základě výběrového řízení uzavření smlouvy o dílo s fy. VAST Tercia, s.r.o., 

Husova 29 Valašské Meziříčí k dokončení stavby „ Revitalizace hřbitova“ 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie se spol. ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 

2577/19 

Provedení demolice objektu budovy bývalých šaten a provozovny v objektu areálu TJ 

a  provedení přeložky distribučního zařízení k dodávce el. energie 

Podle § 80 odst.1 písm. d) a f) – příspěvek na stravování uvolněnému členu 

zastupitelstva  

Vyplacení 1 tis. Kč občanům důchodového věku a vyplacení téže částky při jubilejích  

zastupitelů (50,60 a 70 let ve volebním období 2018 – 2022) 

Podání žádostí o dotační tituly z programů MMR ČR na : 

Obnovu MK Školní 

Dětské hřiště u ZŠ 

Obnova hřbitova včetně hřbitovní zdi 

Demolice č.p. 110 

6/ 2/2018    Zastupitelstvo obce schvaluje: 

V. úpravu rozpočtu za rok 2018 takto : Příjmy + 1mil. Kč, celkem 37 mil. Kč  Výdaje: 

+ 280 tis. Kč celkem 35 180 000,- Kč, Financování + 720 tis. Kč celkem 1 820 000,- 

Kč 

 Cenu vodného pro rok 2019 ve výši 39,18 Kč bez DPH, 45,06  Kč s DPH s platností 

od 1.1.2019 a bere na vědomí důvodovou zprávu ve znění přílohy č. 1podkladového 

materiálu usnesení 

7/2/2018   Zastupitelstvo obce pověřuje: 

starostu obce k:  

Zveřejnění přijatého usnesení na úřední desce obce 

Zveřejnění oznámení o stanovení ceny pro vodné na rok 2019 na úřední desce a  

v místním zpravodaji 

K uzavření smluv o dílo a ujednáních uvedených v bodě 5/2/2018 



K oslovení vedení spol. ASOMPO a.s. ve věci vyvolání schůzky ohledně žádosti o    

odkupu pozemků 

K provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2018 v neomezeném  

rozsahu 

Finanční výbor:    

K projednání žádostí o finanční příspěvky viz bod 4/2/2018 

K projednání nabídky na doplnění komunální techniky pro údržbu obce 

K předání příspěvku občanům důchodového věku 

K projednání a předložení návrhu rozpočtu obce na rok 2019  T: 29.1.2019 

Kulturní výbor: 

K předložení  kulturních akcí připravovaných na rok 2019 a jejich finanční     

nacenění, tak aby mohly být zapracovány do rozpočtu obce na rok 2019   

T: 29.1.2019 

Kontrolní výbor 

Ve spolupráci s fin. výborem se spolupodílet na přípravě rozpočtu na rok   2019 

V souladu s § 119, odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., k prověřování interních směrnic,   

 OZV a vydávaných řádů obcí pro období 2018 - 2022 

Výbor pro strategii a rozvoj obce : 

K předložení stanoviska k žádostem o koupi pozemků žadatelů viz bod 4/2/2018  

K posouzení požadavků občanů  na rozšíření MK v lokalitě povodňových domů 

K předložení návrhu investičních akcí pro rok 2019 a jejich zapracování do    

rozpočtu obce na rok 2019  T: 29.1.2019 

  

    Usnesení ZO č. 2 ze dne  11.12.2018  bylo přijato 9  hlasy  přítomných členů                                   

                                 Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

 

       Pavel Hasalík                                                                    ing. Martin Hromádka 

          starosta                                                                                  místostarosta 

Minulou jarní rovnodennost (první jarní den) 

jsme si moc neužili, neboť počasí bylo spíše 

zimní. Začátek jara připadl v roce 2018 na  

20. března. Jaro začalo v 17:15, kdy Slunce 

protnulo nebeský rovník a začalo stoupat na 

severní obloze stále výše nad obzor. 

V roce 2019 začíná astronomické 

jaro (jarní rovnodennost) opět  

20. března, avšak nepoměrně 

později než vloni. Astronomové 

vypočetli počátek jara v roce 2019 

na 22 hodin a 58 minut. A za rok, 

v roce 2020, se jara dočkáme 

naopak v brzkých ranních 

hodinách. Připomeňme, že na 20. 

březen také připadá  

Světový den vrabců 

JARO 

https://www.treking.cz/vyroci/20-3-svetovy-den-vrabcu.htm
https://www.treking.cz/vyroci/20-3-svetovy-den-vrabcu.htm
https://www.treking.cz/vyroci/20-3-svetovy-den-vrabcu.htm


Usnesení ze zastupitelstva obce 

Usnesení č. 3 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 27.12.2018 

 

1/3/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání  3. Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína doplněn o tyto 

body: 

Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě s fy VAST TERCIA, spol.s.r.o. Valašské Meziříčí, 

Husova 29  na „ Revitalizace ploch hřbitova v Životicích u Nového Jičína – 

dokončení stavby“ 

Požadavek p. Mgr. Markéty Mřihladové na provedení opravy zápisu ze zasedání 

Zastupitelstva obce  č. 1 

Provedení  vypořádání vlastnických vztahů k č.p. 2 a určení termínu předání 

nemovitosti do užívání obce 

2/3/2018        Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise:   Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise:   ing. Martina Hromádku 

3/3/2018      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: p.Marcelu Černochovou a p. Petra 

Dořičáka 

Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou   

4/3/2018      Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Zápis kontrolního výboru ze dne 27.12.2018 o plnění usnesení č.2 konaného  dne 

11.12.2018  

Navržený termín pracovní porady k rozpočtu obce na rok 2019, která se uskuteční 

29.1.2019  od 16,00 hod. v kanceláři starosty  

5/3/2018     Zastupitelstvo obce schvaluje  : 

Uzavření dodatku č.1s fy VAST TERCIA, spol.s.r.o. Valašské Meziříčí, Husova 29 na 

„Revitalizaci ploch hřbitova v Životicích u Nového Jičína – dokončení stavby“ 

Dohodu o narovnání podle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s fy 

JASY Vsetín s.r.o., se sídlem 4.května 353, 755 01 Vsetín zastoupenou jednatelem p. 

Viktorem Syptákem a obcí Životice u Nového Jičína 128, 742 72 p. Mořkov 

zastoupenou starostou obce p. Pavlem Hasalíkem ve věci smluvního vztahu 

„Revitalizace ploch hřbitova v Životicích u Nového Jičína“ 

 



6/3/2018    Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k:  

Zveřejnění přijatého usnesení na úřední desce obce 

Uzavření dohody o narovnání s fy JASY Vsetín s.r.o. 4.května 353, 755 01  

Vsetín 

Uzavření dodatku s fy VAST TERCIA s.r.o., Husova 29,757 01 Valašské Meziříčí  

Jednání s p. Dobrozemskou Janou o předání odkoupené nemovitosti č.p. 2 

k 31.1.2019 

  

  Usnesení ZO č. 3 ze dne  27.12.2018  bylo přijato 9  hlasy  přítomných členů                                   

                                Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

  

  

       Pavel Hasalík                                                                ing. Martin Hromádka 

          starosta                                                                             místostarosta 

O déšť, který v dubnu rosí, nechť každý hospodář prosí. 



Usnesení ze zastupitelstva obce 

Usnesení  č. 4 ze zasedání Zastupitelstva 

        obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 26.2.2019 

 

1/4/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání  4. Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína doplněn o tyto body: 

Program nebyl doplněn o další body 

2/4/2019        Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise:   Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise:   ing. Martina Hromádku 

3/4/2019      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: Mgr. Markétu Mřihladovou, ing. Zdeňka 

Novotného 

Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou   

4/4/2019      Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádosti:  

p. Dořičáka Lukáše, Životice u Nového Jičína 197  o sponzorský dar na náklady spojené 

s reprezentaci ČR v rybolovu  Hřebčína HF Životice u Nového Jičína o příspěvek na 2. 

Lašskou výstavu a vozatajský pohár , který se uskuteční 8.5.2019 ŘKF o dotaci na 

renovaci interiéru místního kostela , Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených na 

provoz sdružení, Farního sboru Českobratrské církve evangelické o finanční dar 

O pronájem míst v kolumbáriu a hrobového místa 

p. Žerdíka Radka, Životice u Nového Jičína 134 o výstavbu kanalizace   

p. Ryšavé Adély, Životice u Nového Jičína 176 o směnu a odkup pozemků 

p. Symerského Vladimíra, Životice u Nového Jičína 159 o dořešení majetkoprávních 

vztahů ( prodej pozemku pod komunikací p.č. 61/25 o výměře 147m2)  

O odkup pozemku p. Kateřiny Žerdíkové Životice u Nového Jičína 134 

 ZŠ o zakoupení dětských házenkářských dresů 

 Předložení jednacího řádu zastupitelstva obce  

 5/4/2019     Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

Informaci Lesů ČR  o návrhu řešení umístění mostu na Jičínce v k.ú. Nový Jičín , který 

by sloužil i k dopravní obslužnosti v k.ú. Životice u Nového Jičína  

 Nabídku k využití předkupního práva a odkupu pozemků P. Mgr. Marka Koláře 

Štefánikova 136/66 Ponava  



Zápis kontrolního výboru ze dne 25.2.2019 o plnění usnesení č.3 konaného  dne 

27.12.2018  

Poslední rozpočtovou úpravu za rok 2018 schválenou starostou obce : Příjmy 

38 500 000.-Kč , Výdaje 35 180 000.- Kč , Financování 3 200 000.-Kč 

 6/4/2019     Zastupitelstvo obce schvaluje : 

Poskytnutí finančních  příspěvků a uzavření smluv s:  

Českým svazem včelařů,z.s. ZO Mořkov 25 tis. Kč 

Mysliveckým spolkem Jedle Životice u Nového Jičína 30 tis. Kč 

SONS Nový Jičín 500,- Kč   

Hřebčínem HF Životice u Nového Jičína z.s. čp. 206  na činnost 5 tis. Kč 

Společností Strom života, Nový Jičín 10 tis. Kč 

Záchrannou stanicí Bartošovice 3 tis. Kč 

Hřebčínem HF z.s. čp. 206 – Vozatajský pohár 5 tis. Kč 

KČT Mořkov – turistické akce 1 tis. Kč 

Asociací rodičů zdravotně postižené děti N. Jičín, Za korunou 207, 1 tis. Kč   

Dořičákem Lukášem Životice u Nového Jičína 197, 20 tis. Kč (reprezentace)  

Poskytnutí dotace a uzavření smluv s: 

TJ Životice u Nového Jičína 210 tis. Kč 

TJ Mořkov (oddíl kopané Životice u N. Jičína)      110 tis. Kč 

Českobratrskou  církví evangelickou Hodslavice 96 ,   50 tis. Kč  

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

hřbitovní zdi bude poskytnuta dotace ve výši 150 tis. Kč) 

 7/4/2019     Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Vystavení objednávky fy Ludvík Kostelník Bordovice 69 na přeložku elektro pro 

areál TJ a elektro práce spojené s rozšířením odběrných míst v areálu TJ 

Uzavření kupní smlouvy s p. Vladimírem Symerským, Hálkova 936/9 Valašské 

Meziříčí na odkup pozemků dle GP č. 907-81/2018 vyhotoveným fy Geoplus 

Ostrava 1 a to pozemek  p.č. 61/25 o výměře 147 m2  (díl „b“ o výměře 75 m2 a díl 

„d“ o výměře 72 m2)  za cenu 100.- Kč za m2 

Uzavření směnné smlouvy s p. Adélou Ryšavou, Životice u Nového Jičína 176 na 

směnu pozemku p.č.215/24 o výměře 68 m2 za pozemek p.č. 215/25 o výměře 24 

m2 dle GP 908-82/2018 vyhotoveným fy Geoplus Ostrava 1 s dorovnáním ceny  

Směrnici o zadávání veřejných  zakázek malého rozsahu č. 1/2019 a zároveň ruší 

směrnici schválenou ZO č.8 ze dne 15.6.2016 

Uzavření  servisní smlouvy se spol. JD rozhlasy s.r.o. Vigantice 196 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu  

 



Rozpočet obce Životice u Nového Jičína na rok 2019 takto : Příjmy 36 500 000.-

Kč, Výdaje: 27 800 000.-Kč , Financování  8 700 000.-Kč  

Vyřazení DHM z majetku obce : I.č. 30037 trafostanice, pořizovací cena : 10 416.- 

Kč, I.č. 30036 studna Životice u N. Jičína pořizovací cena : 28 744.- Kč, I.č. 30051 

studna MŠ, pořizovací cena: 12 418.-Kč 

Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – Varovný a vyrozumívací systém 

Smlouvu o dílo na provedení zpevněných ploch za objektem č.p. 3 s vybraným 

dodavatelem fy Semita DS s.r.o., Veřovice 171 

Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace k využití budovy č.p. 2  

s vybraným dodavatelem fy Kudělka s.r.o. Kunín 104 

Podání žádosti o dotaci na zpracování PD budovy č.p. 2 z programu  MSK 

8/4/2019    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 pana ing. 

Martina Hromádku nar. 24.5.1979 bytem Životice u Nového Jičína 141  

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

práv  akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech 

valných hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních( konaných v době od 

udělení této delegace do dne 30.11.2022 Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc 

ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to 

konkrétně a výhradně panu Pavlu Hasalíkovi nar. 18.3.1959 bytem Životice u 

Nového Jičína 100 

9/4/2019   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína rozhodlo v souladu s ust. 

§ 85 písm.a) zákona č . 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů o 

nabytí pozemků parc. čísel 94/7, 94/8 ,95/2, 99/2, 1530/109 a 1697 dle GP č. 901 – 

53/2018 jakož i o nabytí pozemků parc. č 13/4, 13/5, 1698 a 1699 dle GP č. 904 -

56/2018,  které jsou předmětem této kupní smlouvy jako silniční pozemky pod 

místní komunikací ve vlastnictví obce. 

10/4/2019  Zastupitelstvo obce neschvaluje : 

Nabídku k využití předkupního práva podanou p. Mgr. Markem Kolářem,    

Štefánikova 136/66 Ponava k odkupu pozemku p.č.636/20 o výměře 6794 m2 za    

cenu 3.4 mil Kč 

11/4/201    Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce : 

K uzavření servisní smlouvy s JD Rozhlasys.r.o.,  Vigantice 196 

K uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku – Varovný a vyrozumívací  

systém 



Ke zveřejnění přijatého usnesení na úřední desce obce 

K uzavření a podpisu kupních smluv na odkupy ,směny pozemků, smluv o díla a     

dalších  ujednáních v bodě 7/4/2019 a 9/4/2019  

K zajištění výběrových řízení na dodavatele schválených investičních akcí pro rok   

2019 ( Demolice objektu TJ + úprava plochy ,  Demolice č.p. 110, Oprava MK – 

školní, Výstavba dětského hřiště, Úprava plochy u školy, Obnova hřbitovní zdi, ) 

K seznámením občanů s novým frekvenčním plánem příjmu KT ( ČTU 127/2000 

Sb. a EU 2015/2120) 

K vystavení objednávky  ve věci přeložky elektro přípojky v areálu TJ fy Ludvík    

Kostelník, Bordovice 69 

    

  Usnesení ZO č. 4 ze dne  26.2.2019  bylo přijato 9 hlasy  přítomných členů                                   

                                   Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

  

 Pavel Hasalík                                                                    ing. Martin Hromádka 

    starosta                                                                                   místostarosta 

  

Divadlo TYL Drahotuše 

Vedení obce a kulturní výbor se omlouvá občanům za zrušení divadla, které mělo 

proběhnout ve velkém sále Kulturního domu dne 24. 2. 2019. V pátek odpoledne 

před konáním divadla jsme obdrželi zprávu, že účinkující  náhle onemocněl a 

divadlo muselo být bez náhrady zrušeno. 

Na základě dalších jednání je předjednán termín divadla TYL s názvem komedie 

„Paní Fantomasová se zlobí, aneb zločin v muzeu čerstvého umění“ na termín  

3. 11. 2019. V dostatečném časovém předstihu bude na nástěnkách umístěn 

plakát.                                   Děkujeme za pochopení 

                                                                                               Ing. Martin Hromádka 



Obecní ples 

Ve večerních hodinách 26. 1. 2019 byl zahájen v Kulturním domě tradiční Obecní 

ples. Od 19. hodiny byla připravena hudební skupina ASTMATIC, která provázela 

celý ples až do pozdních nočních hodin. Po příchodu hostů již k poslechu hrála kapela 

a následně byl ples zahájen panem starostou Pavlem Hasalíkem, který přivítal 

přítomné a hned na úvod vyhlásil soutěž o to, kdo se zúčastnil všech 26 ročníků. Vítěz 

obdržel pravou pálenku. Následovala již nerušená zábava a tanec. 

Program plesu zpestřil taneční klub Fokus Nový Jičín s latinskoamerickými tanci, 

svižný tanec Cha–Cha, rytmický Jive a španělský tanec Paso doble. Tančil Tomáš 

Ožana (semifinalista mistrovství světa) s Petrou Saksa Písteckou, která je mistryní ČR 

z roku 2018 a vítězka taneční ligy z let 2016 a 2017. Pod trenérským dohledem výše 

uvedených tanečníků předvedl svůj tanec pár Jakub Hrubý a Markéta Nováková, kteří 

absolvovali 10 soutěží po ČR, ze kterých dovezli 8 medailí. 

Na plese nechyběla tombola, která byla členěna do dvou skupin – losování o hlavní 

cenu z prodaných vstupenek a tzv. ruličková tombola ze zakoupených losů. Všechny 

ceny našly svého šťastného majitele. Losování hlavních cen moderoval pan 

místostarosta Martin Hromádka společně s paní Monikou Hajnou. Mezi losované 

ceny patřil např. lázeňský pobyt, notebook, kávovar. V ruličkové tombole bylo 

připraveno 111 cen a tři ceny jako překvapení. Dle počtu prodaných vstupenek lze 

trochu s nadsázkou napsat, že si každý odnesl alespoň jednu cenu. Ale jak víme, štěstí 

je vrtkavé, někdo měl jistě více štěstí a někdo trochu smůly. 

Kromě bohaté tomboly bylo připraveno občerstvení ve formě zákusků, jednohubek, 

koblih a dalšího drobného občerstvení. Samozřejmostí byl velký výběr alko i nealko 

nápojů. V průběhu večera byla otevřená také restaurace s nabídkou jídla a pití. 

Na přípravě plesu se podílel celý kulturní výbor, který zajistil výzdobu, domluvil vše 

potřebné a byl pracovně přítomen po celou dobu plesu. Na přípravách se podílel také 

obecní úřad, se zajištěním hlavních cen do tomboly a s přípravou celého Kulturního 

domu.  Poděkování patří také škole, resp. školní kuchyni za smažení koblížků a všem 

ženám zapojených do příprav pohoštění i vlastního prodeje na plese. Vedení obce 

děkuje sponzorům za poskytnuté dary do tomboly a skupině ASTMATIC za hudební 

program a paní Petře Saksa Pístecké za taneční vystoupení. 

                                                                                                      Ing. Martin Hromádka 





Základní škola 

DĚJINY ČESKÉHO NÁRODA UDATNÉHO 

V listopadu jsme navštívili Výstavní síň Albína Poláška ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Jeli jsme na výstavu s názvem „DĚJINY ČESKÉHO NÁRODA UDATNÉHO,, která 

se konala   k 100. výročí založení Československé republiky. Na začátku jsme si 

prohlíželi obří leporelo od autorky Lucie Seifertové, které nás zábavnou formou 

provedlo českou historií od lovců mamutů až po současnost. Jednalo se o vtipné 

komiksové ztvárnění českých dějin v nadživotní velikosti. Své znalosti si naši žáci 

ověřili v jednoduchých pracovních listech či interaktivní hře. Připraveno bylo i 

několik historických kostýmů s nádechem starých časů, které si děti mohly vyzkoušet. 

S sebou jsme si do školy odvezli knihu od Lucie Seifertové s názvem „Dějiny 

udatného českého národa“, která byla v roce 2003 oceněna cenou Magnesia Litera za 

nejlepší dětskou knihu, Zlatou stuhou za nejlepší populárně naučnou knihu pro mládež 

a Zlatou pečetí za nejlepší polygrafický počin roku 2003. Ve spolupráci s Českou 

televizí vznikl i stejnojmenný animovaný seriál. 



Základní škola 

ZIMA V PŘÍRODĚ 

Na konci listopadu jsme se vydali do Nového Jičína do Žerotínského zámku, kde jsme 

se zúčastnili edukačního programu s názvem „Zima v přírodě“.  Hned při příchodu do 

místnosti nás překvapila expozice vycpaných ptáků a zvířátek. Šikovná průvodkyně 

dětem na úvod přečetla pohádku o veverkách. Poté jsme řadili živočichy podle toho, 

jestli v zimě spí nebo ne. Rozdělili jsme ptáky, kteří na zimu odlétají do teplých 

krajin, a ty, kteří v zimě u nás přezimují. Všechny ptáky jsme se učili také pojmenovat 

a poté správně zařadit do dané skupiny. Dále jsme viděli video z přímého přenosu ze 

záchranné stanice, kde pečují o ptáky, kteří nestihli nebo nemohli odletět za 

sluníčkem. Čas ubíhal a dalším úkolem pro větší děti ze 4. a 5. třídy bylo sestavení 

dřevěného krmítka pro ptáčky. Krmítko jsme společně stloukli dohromady, a nyní je 

připevněné na okně naší školy. Ptáčci už si zvykli a rádi tam přilétají. Naši nejmenší 

žáci z 1., 2. a 3. ročníku zatím vymalovávali krásné omalovánky zimní přírody a 

sýkorek. Poslednímu úkolu jsme věnovali hodně úsilí, vytvořili jsme si velký plakát 

ptáků, kteří buď zůstávají přes zimu, anebo odlétají do teplých krajin. Tento plakát 

nám nyní slouží jako školní pomůcka. Program se nám moc líbil. 



Vítání občánků 2019 

V sobotním dopoledni druhý březnový týden představitelé obce přivítali nové 

občánky naší obce. V roce 2018 se narodilo v Životicích u Nového Jičína celkem 8 

dětí. Pro rodiče a příbuzné byl připraven program, dárečky a finanční dar. 

Po pečlivé přípravě v deset hodin dopoledne dne 9. 3. 2019 zahájil pan starosta 

slavnostně celý program. Monika Hajná z kulturního výboru představila rodiče 

s dětmi a přivítala děti ze základní školy. Následovala kulturní vložka dětí pod 

vedením paní ředitelky Evy Zemanové. Vystoupení bylo oceněno potleskem. Po 

proslovu pana starosty Pavla Hasalíka byli rodiče se svými dětmi jednotlivě voláni 

k podpisu do pamětní knihy obce a k předání plyšové hračky, pamětního listu a knižní 

publikace pro dítě, finančního daru pro rodiče a květiny pro maminku. Děti ze 

základní školy předaly všem rodičům vlastnoručně vyrobené přáníčko. 

Na závěr slavnostního okamžiku poděkoval pan starosta všem přítomným a také za 

přípravu celého obřadu. Z vítání občánků byl pořízen audiovizuální záznam studiem 

Sněženka a pořízena fotodokumentace panem Robertem Špunarem. Po skončení akce 

mohli rodiče využít k fotografování připravené postýlky. 

  

Uvádíme několik čísel z vítání občánků: 

Celkem 8 dětí, 6 holčiček, 2 chlapečci. 

Nejmladší dítě mělo 3 měsíce, nejstarší dítě mělo téměř 1 rok. 

Celkem 3 děti mají rodiče ve svazku manželském. 

Na finančních darech bylo vyplaceno 40 000,-Kč. 

  

                                                                                                      Ing. Martin Hromádka 



Maškarní ples 

První sobota v měsíci březnu byla ve znamení dětských masek. 

Krásné pohádkové bytosti byly k vidění v Kulturním domě v Životicích u Nového 

Jičína na maškarním reji. Bohatý dvouhodinový program zajistila Agentura Lena. 

Jednalo se o profesionálně připravenou akci plnou tance, hudby a soutěží. Děti 

s radostí plnily úkoly, běhaly po sále, tancovaly a prostě dováděly. Po splnění úkolů 

byly pro děti připraveny odměny, které si mohly odnést domů, nebo přímo na místě 

sníst. Děti většinou měly masky vyrobené šikovnýma rukama od maminky, ale na 

vlastní bál přišli i tatínkové, kteří se také aktivně zapojili do společných her.  

Při vstupu do malého sálu dostalo každé dítě nafouklý balónek ve tvaru písmene.  

Rodičům děkujeme za dobrovolné vstupné (vybralo se 1 117,- Kč). K prodeji bylo 

připravené občerstvení, které přišlo vhod zejména v přestávkovém programu. Kromě 

tradičních dětských pitíček, chutných koláčků si mohli všichni zakoupit čerstvé 

palačinky, nebo párek v rohlíku. 

Poděkování patří rodičům za přípravu masek, za bohatou účast a za aktivní zapojení 

celých rodin. I přes nemoc dětí a uzavření mateřské školy navštívilo maškarní ples 

mnoho dětí, velký sál byl plně zaplněn většími i menšími dětmi, pro které byl celý bál 

připraven. Akce byla připravována ženami z kulturního výboru. Dárečky za krásné 

masky byly připraveny pro každé dítě a na závěr každé dítě dostalo dárek 

s překvapením (čokoládové vajíčko s hračkou). Prostory sálu byly příjemně vytopené, 

stoly připravené a to díky pracovníkům obecního úřadu.  

                                                                                                      Ing. Martin Hromádka 





Evangelická farnost 





Oznámení, informace 

Kulturní výbor připravuje 

  

12. 4. – 14. 4. 2019  

Jarní výstavka v Kulturním domě, výstava s jarní tématikou ve spolupráci se základní 

školou a klubem seniorů 

25. 4. 2019  

Zájezd na Floru Olomouc, plakáty jsou již zveřejněny, možnost přihlášení na obecním 

úřadu 

10. 5. 2019  

Den matek s vystoupením dětí z mateřské a základní školy 

1.6. 2019  

Dětský den na místním hřišti 

21.6. – 23.6. 2019  

Vzpomínková akce k 10-ti letému výročí od bleskové povodně. První den bude Mše 

svatá v kostele, druhý den v sobotu hudební vystoupení pro občany na místním hřišti 

a po celý víkend jsou předjednané kolotoče pro děti. 





Oznámení, informace 



Rozpis fotbalových zápasů jaro 2019 
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