
Ročník 2020                         

Z   p   r   a   v   o   d   a   j

Obce Životice u Nového Jičína

číslo 1 leden – březen 2020

Vážení spoluobčané,

jaro nám klepe na pomyslné dveře, ale ty pro nás zatím z důvodů coronavirové pandemie

zůstávají zatím zavřené. Nacházíme se ve stavu, který prozatím nikdo z nás nezažil, proto

prosím, aby jste důsledně dodržovali vydávána vládní nařízení a chovali se k sobě

ohleduplně. Určitě všichni sledujete tisk a média, která o současném stavu a jeho vývoji

informují a nabádají nás jak se máme chovat, jak používat ochranné pomůcky a dodržovat

hygienu tak, abychom ochránili sebe, své blízké, ale i okolí.

V minulosti jsme bojovali proti přírodnímu živlu - povodněmi a společně jsme tento boj

zvládli. V této době opět bojujeme z nepřítelem - coronavirovou nákazou a věřím, že i

tento boj při dodržování veškerých pravidel a ohleduplného chování zvládneme.

Dovolte mi abych Vám i v této složité době popřál klidné a prosluněné svátky velikonoční

Pavel Hasalík, starosta 

Z důvodu epidemie koronaviru -

Covid 19 jsou přerušeny osobní

návštěvy zástupců obce u seniorů,

kteří dosáhli životního jubilea, a to

po celou dobu trvání nouzového

stavu vyhlášeného Vládou České

republiky. Blahopřání s dary budou

předány dodatečně.

Děkujeme za pochopení.



Usnesení č. 9 ze zasedání Zastupitelstva

obce Životice u Nového Jičína konaného dne 10.12.2019

1/9/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje

Program jednání 9. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u NJ doplněn o bod :

• Stanovení poplatku za ubytovacích prostory ve farní budově (č.22)

• Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 012/2019 s fy Japstav Morava s.r.o.,

Lubina 449, 742 21 Kopřivnice

2/9/2019        Zastupitelstvo obce volí:

• Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

• Členy návrhové komise: ing. Martina Hromádku

3/9/2019 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: Bc. Rostislav Jančálek Dis, p.

Petr Dořičák

• Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou

4/9/2019      Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27.11.2019 (č.20)

• Cenovou nabídku na výkon činnosti koordinátora BOZP (č.5)

• Cenovou nabídku na výkon činnosti TDI (č.6 a č. 23)

• Cenovou nabídku na administraci veřejných zakázek na rok 2020 (č.7)

• Cenovou nabídku ing. arch. Zdeňka Tupého, Havlíčkova 10 Nový Jičín, na

zpracování PD – dotační titul (č.24)

• Žádost o pronájem obecního bytu (č.8)

• Žádost o dotaci ŘKF Životice u N. Jičína (č.9)

Usnesení zastupitelstva obce



• Odpověď na požadavky p. Gerykové, Životice u NJ 128 adresované vedení

obce a ZO (č.10)

• Pravidla pro výběr nájemců a uzavírání smluv (č.11)

• Zaslané usnesení č.8 ze dne 5.11.2019 (č.12)

• Informace k dotacím (č.13 a č.21)

• Požadavky správce farní budovy – rekapitulace současného stavu (č.14)

• Objednávka znaleckého posudku (č.15)

• Nabídku ČČK – prezentace (č.16)

• Žádost komorního dětského sboru Ondrášek (č.17)

• Žádost Českého svazu včelařů ZO Mořkov (č.2)

• Žádost o Finanční dar ČSOP Bartošovice (č.3)

• Žádost o příspěvek na činnost Dětskému domovu a školní jídelny NJ (č.4)

5/9/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Rozpočet obce na rok 2020 (materiál č.1) a úpravu rozpočtu č.5/2019

• Cenu vodného a stočného pro rok 2020 (č.18)

• Uzavření směnné smlouvy (č.19)

• Výši poplatku za ubytování dle předloženého a upraveného materiálu (č.22)

• Poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč Českému svazu včelařů a uzavření

smlouvy

• Poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč ŘKF Životice u N. Jičína a uzavření

smlouvy

• Provedení opravy svahu a části komunikace včetně odvodnění levé strany

nájezdu ke kostelu

• Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 012/2019 s fy Japstav Morava s.r.o.,

Lubina 449 742 21 Kopřivnice



6/9/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Rozpočtové opatření č.5/2019 takto: Příjmy: 37 150 000,00 Kč - 1 000 000,00

Kč = 36 150 000,00 Kč, Výdaje 30 130 000,00 Kč - 2 520 000,00 Kč =

27 610 000,00 Kč, Financování 7 020 000,00 Kč + 1 520 000,00 Kč =

8 540 000,00 Kč. Úplné znění rozpočtového opatření č.5/2019 je nedílnou

součástí tohoto usnesení.

• Rozpočet obce Životice u Nového Jičína na rok 2020: Příjmy: 36 000 000,00

Kč, Výdaje: 27 200 000,00 Kč, Financování: 8 800 000,00 Kč Úplné znění

rozpočtu na rok 2020 je nedílnou součástí tohoto usnesení

7/9/2019 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k:

• Objednání a zajištění oprav viz. bod 5/9: termín 20.12.2019

• Jednání o ukončení smlouvy se stávajícím nájemcem restaurace Obecník

• Objednání projektové dokumentace u arch. Ing. Zdeňka Tupého, Havlíčkova 10,

Nový Jičín na úpravy veřejného prostranství okolí kostela a fary za účelem

podání žádosti o dotační titul na rok 2020

• Uzavření a podpisu smluv viz bod 5/9

• K jednání s ing. arch. Tomášem Kudělkou, Kunín ve věci úpravy ceny

projekčních prací

Usnesení ZO č.9 ze dne 10.12.2019 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů

Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

Pavel Hasalík ing. Martin Hromádka

starosta místostarosta

"Pesimismus tupí nástroje, které člověk potřebuje k úspěchu.

Optimismus je víra a naděje zároveň, které vedou k úspěchu."



Usnesení č. 10 ze zasedání Zastupitelstva

obce Životice Nového Jičína konaného dne 25.2.202

1/10/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje:

Program jednání 10. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

2/10/2020        Zastupitelstvo obce volí:

• Předsedu návrhové komise: Pavla Hasalíka

• Členy návrhové komise: ing. Martina Hromádku

3/10/2020 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: ing. Zdeňka Novotného, Geralda

Černocha

• Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou

4/10/2020      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24.2.2020

• Souhlasné stanovisko MMR ČR se zkrácením vázací doby platnosti podmínek

pro nakládání s byty postavenými s dotací MMR ČR v letech 1997-2013 (č.1)

• Žádost ing. Vladimíra Matulíka, N. Jičín Bezručova 66 o povolení vodovodní

přípojky k pozemku p. č. 988/6 (č.2)

• Žádost o finanční dar Mysliveckého spolku Jedle, Životice u N. Jičína (č.3)

• Žádost manželů Reichmannových Životice u N.Jičína č.p.195 o proplacení

faktury za provedené opravy dešťové kanalizace (č.4)

• Žádost SDH Žilina o finanční dar na podporu činnosti (5)

• Zápis z KD „Dětské hřiště u ZŠ Životice u Nového Jičína“ (6)

• Žádost p. Libora Nováka, Životice u NJ 140 o projednání výstavby dětského

hřiště (Návrh na využití pozemku po demolici objektu č.p. 110) (č.8)

• Informaci ohledně vyhlášení nájemního záměru (č.10)

• Nabídku na dodávku a montáž DZ u č.p.160 (č.14)



• Návrh na postup při zadávání VZ-Úpravy veřejného prostranství – předprostor

kostela (č.16)

• Žádost fy Mazeta o opětovné stravování v jídelně ZŠ (č.17)

• Nabídku fy Amenit N. Jičín na technickou podporu (č.18)

• Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Nový Jičín, Za

korunou 207 o finanční podporu (č.19)

• Žádost klubu seniorů o finanční podporu (č.20)

• Žádost Odboru KČT o poskytnutí finančního daru (č.21)

• Žádost TJ Životice u Nového Jičína z.s. o poskytnutí dotace (č.22)

• Žádost TJ Mořkov „B“ z.s. o poskytnutí dotace (činnost oddílu kopané

v Životicích u N. Jičína) - (č.23)

• Žádost Hřebčína HF Životice u Nového Jičína o příspěvek na konání 3. Lašské

výstavy a vozatajský pohár, který se uskuteční dne 8.5.2020 (č.24)

• Stanovisko advokátní kanceláře Mgr. Jiřího Mikundy, Štefánikova 244,

Kopřivnice k prodeji pozemků pro rozšíření skládky (č.25)

• Informaci o provedené kontrole knihovny subjektem MKS N. Jičín (č.27)

• Nabídku na provedení energetického managementu budov v rámci udržitelnosti

projektů zateplení budov TS a Obecníku (č.29) Informaci o provedené kontrole

Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (č.31)

• Žádost p. Kozelkové, Životice u N. Jičína 36 o pronájem nebytových prostor

k zajištění občerstvení na hřišti TJ (č.30)

• Žádost ČSV, z.s. Mořkov o poskytnutí dotace (č.32)

• Žádost „Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. –

sociální služba – Osobní asistence (č.34)

• Žádost „Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

sociální služba Občanská poradna Nový Jičín (č.35)



• Korespondenci mezi ředitelstvím ZŠ Životice u N. Jičína a fy Mazeta spol s.r.o.

Životice u N. Jičína 41 ve věci stravování zaměstnanců (č.38). Informace

ohledně kamerového systému a měření rychlosti v obci (č.40)

• Žádost Českobratrské církve evangelické o poskytnutí dotace (č.41)

• Žádost fondu opuštěných dětí o podporu charitativních akcí (č.42)

• Informaci ing. Sváčka o stavu počítačové sítě (č.43)

• Pravidla pro výběr nájemců a uzavírání smluv (bytový dům č.p. 220) - (č.15)

• Předloženou smlouvu o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu

„Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu

obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín (č.11)

• Nabídku oprav lesních cest - provedení poptávky (č. 36)

5/10/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva obce podle

ust.§ 84 odst.2 písm.n) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů a podle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017Sb., o odměnách za výkon

funkce členům zastupitelstev takto: místostarosta 14 603,- Kč, předseda výboru:

3245,- Kč , člen výboru 2704,- Kč , člen zastupitelstva 1623,- 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: 2300,- Kč. Odměny budou vypláceny

od 1.3.2020 (č.7)

• Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo o provádění prací při údržbě a opravě

veřejného osvětlení (č.12)

• Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě S/61/5003384/013/2015 o sběru a přepravě

biologicky rozložitelného odpadu (č.13)



• Vystavení objednávky spol. Geomorava s.r.o.,včetně dodatku č.1 k rozšíření

mapové aplikace o modul webových služeb k dálkovému přístupu (WSDP) (č.26)

• Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Plynová

přípojka k č.p. 2 (č.37)

• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ČEPS (nadzemní vedení

energetického zařízení (č.39)

• Pořízení výčepního zařízení a zakoupení lednice do restaurace Obecník včetně

montáže (č.9)

• Na základě cenové nabídky fy JD Rozhlasy zakoupení a montáž LED svítidel na

místní hřbitov (č.28)

6/10/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje :

Poskytnutí finančního daru a uzavření smlouvy s :

Hřebčínem HF Životice u N. Jičína z.s. (částka 5 tis. Kč)

Klubem českých turistů Mořkov (částka 3 tis. Kč )

Asociaci postižených dětí N. Jičín (částka 1 tis. Kč)

SDH Žilina (částka 3 tis. Kč)

Dětským domovem N. Jičín (částka 5 tis. Kč)

Záchrannou stanici Bartošovice (částka 3 tis. Kč)

Fondem pro opuštěné a handicapované děti (částka 5 tis. Kč)

Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy s :

• TJ Mořkov z.s. - dotace ve výši 110 tis Kč

• TJ Životice u Nového Jičína z.s. – dotace ve výši 210 tis. Kč

• Mysliveckým spolkem Jedle Životice u Nového Jičína – dotace ve výši 30 tis. Kč

• Českým svazem včelařů – dotace ve výši 25 tis. Kč

• Stromu života, N. Jičín – dotace ve výši 10 tis. Kč

• Českobratrskou církví evangelickou ve výši 50 tis. Kč



7/10/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje :

Rozpočtové opatření č. 1/2020 takto:

Příjmy: 36 000 000,00 Kč, Výdaje: 27 200 000,00 Kč + 200 000,00 Kč =

27 400 000,00 Kč, Financování: 8 800 000,00 Kč – 200 000,00 Kč =

8 600 000,00 Kč .Úplné znění rozpočtového opatření č.1/2020 je nedílnou

součástí tohoto usnesení

Vyřazení DHM Chlorovací zařízení, inv. č. 30180 - pořizovací cena

53 482,00 Kč, zůstatková cena 10 129,00 Kč, chlorovací zařízení, inv.č.

30 181 - pořizovací cena 47 129,50 Kč, zůstatková cena 8 927,50 Kč,

čerpadlo k vrtu, inv. č. 30 101, pořizovací cena 76 262,40 Kč, zůstatková

cena 22 065,40 Kč

Střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na období let 2019

až 2020 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Životice

u Nového Jičína

Dlouhodobý výhled rozpočtu ( plán výnosů a nákladů) na období let 2021

až 2022 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Životice

u Nového Jičína

Odpisový plán DHM na rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola a

Mateřská škola Životice u Nového Jičína

8/10/2020 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k:

• Uzavření smluv s administrátorem výběrového řízení a oprávněnou osobou pro

výkon technického dozoru investora stavby na akci - „Oprava MK - školní „

• Oslovení fy Japstav ve věci podání cenové nabídky na opravy lesních cest

• Vyvolání jednání ve věci fakturovaných prací fy Vasttercia (zpevněné plochy u

kostela)

• Konzultaci na DI PČR v Novém Jičíně ve věci bezpečnosti provozu v obci

(kamerový systém, radary, semafory)



• Zavedení systému předávání obecních prostor zájemcům o pronájem včetně

vybavení

• Uzavření dodatků, smluv a objednávky dle bodu 5/10/2020

• Uzavření smluv dle bodu 6/10/2020

• Vyhlášení nájemního záměru na úřední desce obce

Usnesení ZO č.10 ze dne 25.2.2020 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů

Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

Pavel Hasalík ing. Martin Hromádka

starosta místostarosta

Poděkování

Vedení obce děkuje paní Jiřině Hromádkové za dlouholeté vedení obecní kroniky.

Kroniku vedla od roku 2008 a její záznamy čítají 302 stran. V kronice lze najít

záznamy, které se týkají zejména obce Životice u Nového Jičína, ale zachycuje

také významné události a skutečnosti z celé České republiky. Kronika je ručně

psaná. Ještě jednou děkujeme za každodenní sběr informací pro kroniku.

Tímto bychom chtěli také poděkovat za přijetí nabídky k vedení obecní kroniky

paní Libuši Kuncové. Věříme v dobrou spolupráci.

Poděkování za dar včelařům

ZO ČSV, z.s. Mořkov děkuje zastupitelstvu obce Životice u NJ za dar pro včelaře na

nákup nových včelstev a pomoc při obnově včelstev v naší obci. Po nečekaně vysokých

ztrátách v loňském roce nám zůstalo v organizaci pouze 26 % včelstev.



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



Vítání občánků

V roce 2019 se v naší obci narodilo celkem 10 dětí, které byly slavnostně přijaty do

svazku obce dne 22.2.2020 v kulturním domě. Zajímavostí je, že první chlapeček roku

se narodil 1.ledna a celkem bylo 7 kluků a jen 3 holčičky. Všechny děti byly v průběhu

celého ceremoniálu usměvavé a spokojené.

Vlastní ceremoniál začal v deset hodin. Po seznámení všech přítomných o průběhu

akce byl vyzván starosta a místostarosta k příchodu do sálu, kde bylo již vše

připravené. Na úvod byly všechny děti s rodiči představeni vedení obce a předsedovi

kulturního výboru. V první řadě seděly maminky s dětmi v druhé řadě tatínkové a

v dalších řadách rodinní příslušníci. Jako první vystoupily děti ze základní školy

s připraveným programem se zaměřením na rodiny s dětmi. Vystoupení mělo úspěch a

právem bylo oceněno potleskem. Následoval proslov pana starosty. Poté již jednotlivě

přistupovali rodiče k převzetí darů od obce. V letošním roce každé dítě dostalo

přívěsek na řetízek z bílého zlata, maminky dostaly květinu – růži a finanční dar ve

výši 5 000,-Kč. Děti ze školy měly připraven vlastnoručně vyroben dáreček z papíru.

Jako vzpomínka na vítání bude sloužit pamětní list. Všichni rodiče se podepsali do

pamětní knihy, která je uložena na obecním úřadu. Celý průběh akce byl nafilmován

studiem SNĚŽENKA, za což děkujeme, protože se bude jednat o památku pro rodiče i

samotnou obec.

Samotná příprava akce nebyla náročná, poděkování náleží zejména ceremoniářce a

kolektivu pedagogů ze školy. Děti za své vystoupení dostaly čokoládu a nápoj.

Pozvání na vítání občánků přijala také paní Jiřina Hromádková a Libuše Kuncová,

které společně připravují zápis do kroniky obce za rok 2019.

Martin Hromádka





Dětský maškarní ples

Poslední ples sezony 2020 patřil dětem, a to 1. března. V neděli odpoledne se konal dětský maškarní

ples.

V šestnáct hodin začal maškarní karneval krátkým úvodním slovem. Na programu bylo taneční,

hudební a zábavné odpoledne pro děti. Nabídku přijalo Divadélko Ententýky. Program uváděla

myška Klárka a veverka Terka. Obě účinkující zapojily hned od začátku všechny děti a v průběhu

programu i několik rodičů. Cely program byl veselý, děti plnily úkoly, soutěže, tančily a dováděly.

Většina dětí měla masku, k vidění byly princezny, indiáni, berušky, spidermani, betman, Mickey

Mouse, zahradník, sněhulák, kovboj, pirát, klaun, policajt, včelka a další zajímavé bytosti. Masky se

nevyhodnocovaly, všechny byly pěkné. V průběhu programu děti dostaly drobné dárky ve formě

sladkostí a na závěr omalovánky s pastelkami.

Občerstvení bylo připravené, sortiment zejména pro děti, ale i rodiče si mohli pochutnat např. na

koláčku s kávou. Prodávaly se také párky v rohlíku.

Děkujeme za vysokou účast dětí, také Klárka a Terka pochválily naše děti a prostory kulturního

domu.

Poděkování patří všem, kteří přiložili ruce k přípravě bálu, aktivně zapojeným členům kulturního

výboru a dobrovolníkům.

Martin Hromádka





Obecní ples

Obecní ples můžeme označit za tradiční, protože první ročník se konal v roce

osamostatnění obce od Nového Jičína. V roce 2020 se konal tedy XXVII. Obecní ples.

Plesem provázela hudební skupina ASTMATIC, začátek byl v 19:00 hod. Ples byl

zahájen starostou a místostarostou obce, následovaly písně typické pro plesovou

sezonu.

Ples byl zpestřen tanečním vystoupením Kristýny Janásové z Ostravy, která ve svém

útlém věku předvedla taneční umění latinsko-amerických tanců a tance tzv. elektro

buggy. Tanec měl velký ohlas. Pan Janás doprovázel svou dceru mluveným slovem a

do tance společně s Kristýnou zapojili mnoho místních žen i mužů. Všichni byli

odměněni velkým potleskem. Kristýna Janásová vystupovala v roce 2018 v televizní

soutěži „ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT“. Po tanečním vystoupení byly

k prodeji losy ruličkové tomboly. Soutěžilo se o 143 cen, všechny našly svého

majitele. Další část tomboly byla formou losování ze zakoupených vstupenek.

V hlavní tombole bylo 9 cen. Hlavní cenu vyhrála naše občanka, která přišla na ples,

ale na losování již nebyla přítomna, avšak ke svému překvapení byla hlavní

výherkyní. Taneční zábava pokračovala do pozdnějších nočních hodin, věříme, že ke

spokojenosti návštěvníků plesu.

Zajištění občerstvení na plese bylo formou zabalených jednohubek, koláčků, koblihů

a dalších drobností. K pití bylo k zakoupení alko i nealko, každý si mohl vybrat dle

své chuti. Bohaté menu bylo připraveno personálem z Hospody u Černochů, kde si

hosté mohli objednat také točené pivo a další nápoje.

Vedení obce děkuje všem zainteresovaným na obecním plese, příprav bylo hodně. Na

přípravě plesu se podílel zejména Kulturní výbor. Velký kus práce odvedly také

kuchařky ve školní jídelně při smažení koblihů a dobrovolnice při chystání

jednohubek a výzdobě sálu. Na plese bylo třeba zajistit personálně prodej občerstvení,

výběr vstupného a prostor šatny. Spolupráce s Alicí Kozelkovou byla profesionální a

jmenovité poděkování patří také Monice Hajné, Ivetě Machačové a Jaroslavě Koutné.

Fotodokumentaci pořídil pan Robert Špunar



Děkujeme také všem, kteří si našli cestu do kulturního domu na Obecní ples, atmosféra

byla dobrá, i když bylo několik stolů neobsazených.

Ve slosovatelné tombole byly věcné ceny: Smart Televize, Dárkový poukaz – Hotel

VEGA Luhačovice, Robotický vysavač, Dárkový poukaz – Resort Valachy,

Profesionální meteostanice, Dárkové poukazy na nákup, SmartPhone Redmi 8, Pásová

bruska.

Sponzoři Obecního plesu roku 2020 byli: Vast Tercia Valašské Meziříčí, Ing. Karel

Trlica, Hospoda u Černochů, Ing. Ladislav Gróf, Truhlářství Dořičák, Maso – uzeniny

Kučera Jan, Fabriko, Hřebčín HF Životice, Rebound, Sport cité +, Machač –

Malokapacitní jatka a další drobní dárci.

Martin Hromádka



Informace správce toku



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

vodoměru k 31.3.2020. Vzhledem ke karanténě telefonicky, SMS (720131025)

nebo emailem (obec@zivoticeunj.cz). Děkuji Martina Černá

mailto:obec@zivoticeunj.cz


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

Oznamujeme občanům důchodového věku, že i nadále platí
nabídka obce k zajištění nákupu, dovozu léků a dalších potřeb 

a to až do odvolání.

Vážení občané, pravidelně vždy v neděli mezi 17 – 18 hodinou v pořadu Písně na

přání na Českém rozhlase Ostrava si můžete poslechnout písničku pro občany naší

obce, kteří dosáhli významného životního jubilea (věk 70, 75, 80 a více let). Hrát se

bude vždy jednou týdně v neděli, po dni narozenin. Pokud v daném týdnu je více

oslavenců, bude zahráno všem. Samozřejmě, že se jedná jen o ty občany, kteří

souhlasili s tím, že bude jejich jméno uvedeno v rozhlase: Český rozhlas Ostrava.

Přejeme příjemný poslech

Vážení občané, prostřednictvím dopisu jste byli informováni o sběru jedlých a 

rostlinných olejů z domácností. Oleje je možné odevzdat v uzavřených obalech z 

umělé hmoty (např. PET láhve) u objektu budovy technických služeb. Tyto obaly je 

možné ponechat u vchodu do objektu. Žádáme o dodržení podmínky odevzdání v 

nerozbitném obalu. Nelze odevzdávat oleje motorové a jiné syntetické látky a oleje. 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.                                                                                









Zpravodaj Obce Životice u Nového Jičína, informační čtvrtletník pro občany obce. 

Vydává Obecní úřad Životice u Nového Jičína. Povolení MK ČR E 21424. 

Adresa redakce: Životice u Nového Jičína 128, 742 72 Mořkov. Tel: 556 705 908, 

email: obec@zivoticeunj.cz Neprošlo jazykovou úpravou. Za tiskové chyby neručíme.

Koupaliště Mořkov

Přijme na letní sezónu 2020 brigádníky na následující pozice:

kuchaře, číšníky, servírky, uklízečky, pomocné práce do kuchyně, brigádníky 

do výdejního okýnka, pekaře pizzy, řidiče na rozvoz pizzy, správce (sekání 

trávy, údržba areálu)

Info u paní Skybové 732 252 953 , nebo mail. 

koupaliste.morkov@seznam.cz
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