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Z p r a v o d a j

Obce Životice u Nového Jičína
říjen - prosinec 2016

číslo 4
Vážení spoluobčané,

Blíží se čas očekávaných svátků , období kdybychom měli zvolnit . Přicházející
Vánoce jsou právě tím momentem abychom se mohli věnovat dětem, rodině a
přátelům .
Neopakovatelná atmosféra Vánoc se těžko zapomíná, zvláště když je podbarvená
padajícím sněhem a mrazivým počasím. Zpomalme a v duchu si vzájemně poděkujme
co kdo z nás vykonal dobrého pro toho druhého s blížícím se závěrem roku . Buďme
pokorní a radujme se z toho co máme, přejme si navzájem pohodu, klid a zdraví.
Prožívejme Vánoce ve všeobecné spokojenosti.
U příležitosti těchto svátků Vám jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce přeji jen
to nejlepší . Taktéž do Nového roku Vám přeji úspěšný vstup a hodně osobních i
pracovních úspěchů.
Pavel Hasalík
starosta

Milí spoluobčané,
přejeme Vám pokojné prožití adventu i vánočních svátků,
hodně radosti, štěstí, rodinné pohody a pevné zdraví v roce 2017.
Za vedení obce i pracovníky obecního úřadu
Pavel Hasalík a Mgr. Markéta Mřihladová

Usnesení ze zastupitelstva obce
Usnesení č.10. ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice u Nového Jičína konaného dne 24.10.2016
_____________________________________________________________________
1/10/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program jednání 10. zasedání zastupitelstva obce
2/10/2016 Zastupitelstvo obce volí:
Předsedu návrhové komise: p. Pavla Hasalíka
Členy návrhové komise: p. Mgr. Markétu Mřihladovou
3/10/2016 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. ing. Zdeňka Novotného, p. Jaroslava
Pítra, zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou
4/10/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci kontrolního výboru o plnění usnesení ZO konaného dne 7.9.2016
Informaci starosty o obdrženém dopise p Novotné Radky, Životice u Nového Jičína
adresovaném ke dni 10.10.2016
Podání odporu panem Aloisem Jančálkem Životice u Nového Jičína 21 k vydání
povolení k dočasnému sjezdu z pozemku p. Meixnera, Životice u Nového Jičína 166
na pozemek p.č. 1531/1 ve vlastnictví obce
Informaci starosty obce o zahájení prací na vodovodních přípojkách, připravovaných
projektech a stavu rozpracovanosti žádostí o dotace . (Kulturní dům, objekt č.p. 3,
zařízení sportoviště, výstavba podia na hřišti, přechodu pro chodce a parkoviště,
multifunkční hřiště,
5/10/2016 Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje :
Rozpočtové provizorium na rok 2017 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2017 a
to ve výši jedné dvanáctiny upraveného rozpočtu 2016 v členění dle oddílu,
paragrafu, z výjimkou čerpání investičních výdajů – úhradu faktur z dříve uzavřených
smluv , příspěvek PO ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína do schválení rozpočtu 2017
ve výši 90 000,00 Kč měsíčně.
Proplacení prací na vodovodní přípojce v nemovitosti do výše 5 tisíc korun
spočívající v propojení vodovodního řádu od vodoměru do systému zásobování
pitnou vodou domácnosti. Obec zajistí odbornou firmu, která tyto práce bude
provádět.

Prodej pozemku p.č. 1563/8 o výměře 45m2 dle GP 855 -131/2015 p. Monice
Hajné, Životice u Nového Jičína 9, na základě vyhlášeného veřejného záměru a
to za cenu 100 Kč/m2 a náklady spojené s převodem pozemku.
Uzavření smlouvy o dílo se SSMSK na údržbu chodníků při mostním tělese a
smlouvu o dílo na zabezpečení objektu farní budovy
Uzavření smlouvy o dílo se spol. Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61
Třinec na vybudování „Zázemí sportoviště při sportovním areálu v Životicích u
Nového Jičína“
Uzavření smlouvy o dílo se spol. POHL cz, a.s. Opava, Holasická 1632/57 A na
stavbu „ Vodovodní přípojky Životice u N. Jičína“
Provedení úprav v korytě Jičínky správcem toku tak , jak bylo navrženo ve
vyjádření správce dopisem ze dne 7.9.2016
Zpracování zastavovací studie dle pokynů odboru ÚP a stavebního řádu a
návrhu rozšíření zastavitelného území nad povodňovými domy
6/10/2016 Zastupitelstvo obce pověřuje :
Paní Novotnou Radku, Životice u Nového Jičína 191, k dohledu nad
prováděnými pracemi na místní faře a dodávkami vybavení farní budovy
starostu obce:
Ke zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce
K provedení posledního rozpočtového opatření v neomezeném rozsahu
v závěru roku 2016
K uzavření a podpisu smluv o dílo se spol. POHL cz. Opava , spol. Beskydská
stavební, Třinec a dodavatelem zabezpečovacího zařízení pro farní budovu
K uzavření kupní smlouvy s p. Monikou Hajnou, Životice u N. Jičína 9 na
odprodej pozemku p.č. 1563/8 o výměře 45m2
K podpisu smlouvy o zimní údržbě mostů se SSMSK
Usnesení ZO č. 10 ze dne 24.10.2016 bylo přijato 8 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Pavel Hasalík
starosta

Mgr. Markéta Mřihladová
místostarosta

Vánoční zamyšlení
Vážení spoluobčané, Vánoce jsou tu letos cobydup. Rychle ten rok utekl. Ani se to
nechce věřit. Prožili jsme v něm leccos. Dobrého i zlého. Radostného i smutného. V těchto
adventních dnech však máme slyšet tu zprávu, která chce změnit osud celého lidstva.
Zprávu, která nám mnohdy zevšedněla (nu, jen si to každý přiznejme). Tu zprávu, které
mnohdy ani nevěnujeme pozornost (no, není to tak?). Zprávu, která je dobrá, povzbudivá a
naději dávající. Byť poprvé zazněla již před téměř dvěma tisíci lety, je stále aktuální a život
dávající zvěstí.
Ta zvěst měla zaznít nejenom tenkrát kdesi na kopcích v okolí Jeruzaléma pastýřům u
jejich stád. To poselství z nejvyšších míst chce znít nejenom v křesťanských chrámech,
kostelech, kaplích a modlitebnách. Protože tato andělem zprostředkovaná novina má
zasáhnout každé lidské srdce, každou lidskou mysl. Přece se to oznámení týká každého
člověka, nikdo není vyloučen, každý je má slyšet, každého má oslovit a zasáhnout. Vždyť
sám Bůh posílá do lidského světa svého jediného Syna - Ježíše.
"Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám
narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově." Lukáš 2, 10 a 11
To nepatrné děťátko, které je od počátku svého života v nebezpečí, se stává nadějí všem,
kdo se dají potěšit. Všem, kdo se v každodenním koloběhu a v řešení nejrůznějších
povinností a starostí zastaví, aby nabrali nových sil, přehodnotili své priority a srovnali svůj
směr k budoucnosti. Vždyť dnes příliš radosti neužijeme. Různé krizové zprávy a
katastrofické scénáře se na nás valí ze všech stran. Často jsme bezbranní, nerozhodní,
vyčerpaní a unavení. Zdá se nám, že naše snažení nepřináší výsledky, po kterých toužíme.
Však to všichni známe.
Zvěst Vánoc nám však radost chce darovat. Chce nám poukázat k tomu, co je trvalé,
neměnné a smysluplné. Chce nám pomoci se ve svém životě a námi stanovených prioritách
zorientovat. A tak učiňme v důvěře ten odvážný krok, jako tenkrát ti zaskočení pastýři.
Nezůstali na svém místě, tu slyšenou výzvu nehodili jednoduše za hlavu, nýbrž zvědavě
vykročili zjistit, co je na tom andělském zvěstování pravdy.
A výsledek? Na vlastní oči se přesvědčili, že jim andělský posel nelhal. Proto se vraceli
domů ´oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno´.
(Lukáš 2, 20)
Milí známí i neznámí, věřící i nevěřící, muži, ženy i děti: Zvěst Vánoc je jedinečným
poselstvím. Až k nám, do našich míst a do naší doby zní. A my stejně jako tenkrát pastýři a
později jako mnozí jiní jsme zváni, abychom této zprávě dali ve svém životě místo. Jak se
rozhodneme, záleží už jen a jen na nás. Přeji Vám proto všem dobrou volbu, pokojný čas a
především odvahu k tomu, odvážit se uvěřit, že evangelium o Boží lásce má moc i v naší
době i v životech našich i našich bližních.

Srdečně Lubomír Červenka

Vánoční shromáždění
v evangelickém kostele
datum
4.12. 2016

čas
místo
16:00 Hodslavice

název
Varhanní koncert benefiční vystoupení ve
Tomáše Vrány
prospěch opravy kostela

11.12.2016

9:15

Hodslavice

3. adventní neděle Dětská vánoční besídka v
Hodslavicích

15.12.2016

9:30

Mořkov

18.12.2016

9:30

Mořkov

Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
v DPS v Mořkově
4. adventní neděle
Dětská vánoční
besídka v Mořkově

18.12.2016

24.12.2016

15:00 Straník
Klub
seniorů
16:00 Hodslavice

25.12.2016

8:00

Mořkov

Narození Páně s vysluhováním Večeří Páně

25.12.2016

9:15

Hodslavice

Narození Páně s vysluhováním Večeří Páně

25.12.2016

10:45 Straník

Narození Páně s vysluhováním Večeří Páně

26.12.2016
31.12.2016

9:30 Straník
16:00 Hodslavice

1.1.2017

8:00

Dětská vánoční slavnost
Děkovné bohoslužby připomenutí končícího
k ukončení roku
roku z pohledu
sborových fotografů
Novoroční bohoslužby s vysluhováním Večeře
Páně

Mořkov

Koncert Zvonků
dobré zprávy
(zvonkohra)
Štědrý večer
Vánoční bohoslužby

benefiční vystoupení
ve prospěch opravy
kostela
jako každoročně bude
vykonána sbírka na
bohoslovce a vikariát

Na všechna shromáždění Vás všechny upřímně zve staršovstvo místního
Evangelického sboru!

Předvánoční svatá zpověď
Datum

Hodslavice

Životice u Nového Jičína

Neděle 18.12.2016

7:30 – 8.00 hod.

10:30 – 11:00 hod.

Pondělí 19.12.2016

15:30 – 16.00 hod.

Čtvrtek 22.12.2016

15:30 – 16.00 hod.

Pátek 23.12.2016

17:30 – 18.00 hod.

Středa 24.12.2016

7:30 – 8.00 hod.

15:15 – 15:0 hod.

Vánoční bohoslužby
v katolickém kostele
Datum
24.12.2016 Sobota
Půlnoční mše sv.
25.12.2016 Neděle
Slavnost Narození Páně
26.12.2016 Pondělí
Svátek sv. Štěpána
30.12.2016 Pátek
Svátek Svaté rodiny
31.12.2016 Sobota
Poděkování za minulý rok
1.1.2017 neděle
Nový rok

Hodslavice

Životice u Nového Jičína

24:00 hod.

22:00 hod.

8:00 hod.

10:00 hod.

8:00 hod.

9:30 hod.

8:00 hod.

9:30 hod.

16:00 hod.

14:00 hod.

8:00 hod.
18:00 hod.

9:30 hod.

Divadelní představení
V pátek 21.10. 2016 proběhlo v naší obci ojedinělé divadelní představení Davida
Šíra ve spolupráci s divadlem SEMAFOR a rodinou Felixe Holzmanna „Včera dnes
a zítra aneb nové scénky Felixe Holzmanna“. Pořadatelé se těšili celkem hojné
účasti diváků. Všichni jsme se ohromně pobavili díky humorným scénkám. Záznam
z divadelního představení najdete i na internetových stránkách obce v internetovém
vysílání v archivu zpravodajství.

Setkání občanů důchodového věku
V pátek 4. listopadu žáci z naší základní školy zavítali do kulturního domu. Zde se
uskutečnilo setkání místních občanů důchodového věku a právě pro ně si žáci
připravili překvapení v podobě tanečního vystoupení, zpěvu písní, hry na flétnu a
recitace básní. Třešničkou na dortu byly dětmi vlastnoručně vyrobené dárečky,
kterými nakonec všechny přítomné obdarovaly. Dětem se vše moc
povedlo. Odměnou jim bylo určitě kromě potlesku i sladké pohoštění.

Pro naše seniory jsme připravili také malé překvapení v podobě hudební skupiny
DUO YAMAHA, kteří zahráli k tanci i poslechu. Určitě se všichni dobře pobavili.

Lampionový průvod
Ve středu 16.11.2016 jsme přivítali Martina na bílém koni, který celý lampionový
průvod doprovodil na hřiště TJ, kde si mohly děti opéci párky a dostaly teplý čaj na
zahřátí. Pro dospělé bylo připraveno výborné svařené víno. Doufáme, že přítomni byli
s organizací a programem vůbec prvního ročníku průvodu spokojeni a v příštím roce
bude účast hojnější.

Mikuláš a rozsvícení stromu
Letos jsme rozsvítili vánoční strom v Životicích u Nového Jičína před kostelem sv.
Jana Křtitele v pátek 9. 12. 2016. V 16 hodin všechny přítomné přivítal starosta Pavel
Hasalík a místní kněz Pioter Marek Kowalski. Ten všem návštěvníkům připomenul
adventní čas a nastávající příchod Ježíška. Krásná vánoční atmosféra byla umocněna
vystoupením dětí z místní ZŠ. Jejich program se všem líbil.
V 17 hodin mohly přítomné děti přivítat sv. Mikuláše s jeho družinou. Obdarovány
byly všechny hodné děti. Na ty zlobivé si čert přinesl obrovský pytel. Ale pytel zůstal
prázdný, neboť tentokrát nehodné děti nepřišly. Poté si všichni návštěvníci mohli
prohlédnout nově zrekonstruovanou faru a posoudit , jak se opravy této budovy
podařily. Kdo si ještě nestihl nakoupit vánoční dekorace, mohl tak zde ihned učinit
a vybrat si z široké nabídky paní Pavly Veselské. Dospělí se pak zahřáli horkým
punčem, děti čajem a komu vytrávilo, mohl ochutnat čertovské párky nebo klobásky
od místních myslivců.
Poděkování patří učitelkám ZŠ, kulturní komisi, členům mysliveckého sdružení, klubu
důchodců i všem zúčastněným. Těšíme se opět za rok.

Adventní koncert
V neděli 18. prosince 2016 proběhl v místním kostele sv. Jana Křtitele v Životicích u
Nového Jičína adventní koncert Novojičínského sboru ZUŠ a komorního sboru
ONDRÁŠEK. Pod vedením sbormistra pana Josefa Zajíčka, nám představili mnoho
krásných duchovních i vánočních písní. Svým vystoupením navodili krásnou
předvánoční atmosféru. Děkujeme občanům, kteří se také sešli v hojném počtu což
nasvědčují i fotografie.

Blížícím se závěrem letošního roku bych chtěla poděkovat všem členům kulturní
komise a místostarostce paní Markétě Mřihladové, za spolupráci, ochotu, nemalé
pracovní úsilí a spoustě věnovaného osobního času při zajišťování a konání všech
kulturních a společenských akcí v naší obci.
Předsedkyně kulturního výboru Olga Lošáková

Klub seniorů
Zdraví vás klub seniorů.
Tak to uteklo a máme za sebou zatěžkávací zkoušku, prvního čtvrt roku.
Každý měsíc jsme se pravidelně scházeli a u kávičky a něčeho dobrého jsme probírali
co bychom mohli naplánovat a dělat v dalším období.
Krom těchto pravidelných schůzek jsme za pomocí obce uskutečnili dva výlety a to
do Polska na trhy a v prosinci na předvánoční trhy do Olomouce, kde jsme ochutnali
výborný punč a nasáli vánoční atmosféru. Zmrzlí, ale vysmátí jsme se vraceli večer
domů. Nechyběla ani zábava. Na mikulášské zábavě jsme si i zasoutěžili a zahráli
různé hry. Ti nejvytrvalejší si nakonec i zatančili.
Letošní rok jsme ukončili hrou o dárky, které jsme si každý sám doma připravili.
Hodně smíchu a legrace. A o to jde. Vždyť i my, dříve narození se dokážeme bavit
a radovat. Posledním přípitkem a přáním všeho dobrého do nového roku, jsme se pro
letošní rok rozloučili. A to přejeme my senioři, vám všem.
Hodně zdraví hodně smíchu a mějte se rádi.

Myslivecký spolek JEDLE
Vážení spoluobčané, je poslední měsíc letošního roku. S prosincem nekončí jen
kalendářní rok, ale také hlavní lovecká sezona a to jak zvěře spárkaté, tak i drobné.
Prosinec je měsícem vánočních svátků a obdobím intenzivním péče o zvěř. Myslivci
v tomto období navštěvují krmná zařízení pravidelně, aby měla v krmelcích dostatek
kvalitního sena. Navzdory počasí bez sněhu, přijímá hlavně zvěř spárkatá seno jen
minimálně. Jadrné krmivo ve formě ovsa, bere o poznání lépe. Taktéž soliska jsou
zvěří často navštěvovány. Občané, kteří naší zvěři v tomto období chtějí také
pomoci, žádáme, aby se zásadně vyvarovali přikrmování pečivem a jiných zbytků z
domácnosti. Naopak prospěšné je pohození bukvic, žaludů, kaštanů v blízkosti
krmelců. Zvěř si je sama najde. Pokud se jedná o dužnatá krmiva (jablka, mrkev,
řepa), předkládejme zvěři čerstvá, v menším množství a pravidelně. Taktéž své
čtyřnohé miláčky nenechme v honitbě běhat bez dozoru.
Milí spoluobčané, další rok je za námi. Dovolte mi proto, abych Vám a Vašim
rodinám popřál klidné prožití Vánoc a do nadcházejícího roku mnoho zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Oskar Kunc
předseda Mysliveckého spolku Jedle Životice u Nového Jičína

TJ Životice u Nového Jičína
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych připomenul činnost Tělovýchovné jednoty Sokol Životice u Nového
Jičína v roce 2016.
Předtím chci připomenout, že se na sklonku roku konala Valná hromada, kde byly
schváleny nové stanovy našeho spolku v souladu s novým občanským zákoníkem a
rovněž byla schválena změna názvu spolku na TJ Životice u N.J., z.s..
V zimních měsících jsme měli opakovaně zajištěnou ledovou plochu na zimním
stadionu v Novém Jičíně, kde si mohly zabruslit a zahrát hokej všechny věkové
kategorie. V únoru jsme uspořádali tradiční Sportovní ples, kde nám k tanci a
poslechu hrála skupina Salto-Rock. Rovněž jsme se mohli těšit na bohatý programFlamengo Las Isidras, step Filip Bobek, taneční skupina 23.
Dne 16.4. se uskutečnila akce „Otevírání studánek“, prošli jsme se nenáročnou
trasou v Žilině u Nového Jičína dlouhou 6,5 km, vyčistili jsme 11 studánek a u každé
byly pro děti připraveny různé soutěže a úkoly. Vycházka se vydařila i díky
nádhernému počasí. Poznali jsme moc krásná místa, která máme „za humny“ a asi
málokdo je zná. Doufám, že se z této akce stane každoroční tradice.
6.5. jsme uspořádali 1. Jarní životický štafetový půlmaratón, kde si nejprve zaběhaly
děti ze základní a mateřské školy a v součtu uběhly neuvěřitelných 78.900 metrů.
Odpoledne se zúčastnilo 57 běžců ve věku od 13-ti měsíců do 77 let a uběhlo celkem
81.100 m. Celkem tedy účastníci uběhli krásných 160 kilometrů! I z této akce se
doufám také stane každoroční tradice.
21.5. jsme měli naplánovanou vodáckou akci sjíždění řeky Moravice, bohužel z
technického důvodu na nádrži Kružberk jsme museli tuto akci zrušit. Jako náhradní
termín jsme zvolili turistický výlet do Jeseníků - návštěvu přečerpávací elektrárny v
Dlouhých Stráních a následně výšlap na Praděd a kolem říčky Bílá Opava do
Karlovy Studánky.

TJ Životice u Nového Jičína
V termínu 16.6. – 19.6. se uskutečnila hlavní akce letošního roku a to cyklozájezd do
Třeboně. Cestou jsme navštívili město Pelhřimov s muzeem rekordů a kuriozit. V
Třeboni jsme byli ubytováni v pěkném motelu Petra Voka a každý si volil
individuální program. V okolí je spousta míst k navštívení, například
Schwarzenberská hrobka, rybníky Svět a Rožmberk, zámky v Třeboni, Stráži nad
Nežárkou, Hluboké, Červené Lhotě,aj.. Při zpáteční cestě jsme navštívili krásné
historické město Jindřichův Hradec. Zde někteří účastníci stihli navštívit zdejší
zámek nebo muzeum, kde je nádherný pohyblivý betlém.
Každoročně pořádáme jednodenní cyklistický zájezd. Tentokrát jsme se dne 11.9.
opět nechali vyvézt s koly na Bumbálku, odkud si mohl každý zvolit svou trasu po
cyklostezkách kolem Vsetínské Bečvy nebo Rožnovské Bečvy. Jen je škoda, že
dosud není propojena cyklostezka z Hostašovic do Valašského Meziříčí.
Ve dnech 15.10. – 16.10. jsme pořádali turistický výlet na Kralický Sněžník. První
den jsme navštívili polskou obec Medzygorze , kde jsme si mohli prohlédnout jeden
z největších polských vodopádů. Poté jsme se z této obce vydali na Kralický
Sněžník. Vrchol byl zahalen v mlze a zasněžený, ale i tak to byla krásná túra.
Ubytováni jsme byli v hotelu Sněžník v obci Dolní Morava. Druhý den jsme mohli
navštívit „Stezku v oblacích“ a jiné turistické zajímavosti v obci Dolní Morava.
Cestou domů jsme ještě navštívili vojenskou pevnost Cihelna u města Králíky.
28.10. jsme se vydali na výlet do Bučovic, kde jsme navštívili místní zámek. Po
prohlídce jsme navštívili vinný sklep Martina Lundy ve Vracově.
6.11. se pro děti uskutečnila Heloweenská párty, kde plnily zapeklité heloweenské
úkoly a odměnou jim bylo bohaté občerstvení a výborná zábava.
Na začátku i na konci náročné sezóny jsme mysleli na rehabilitaci organismu, proto
jsme již tradičně navštívili termály Velký Meder na Slovensku.
Celoročně jsme se mohli účastnit pohybových cvičení v tělocvičně Základní školy a
to aerobiku, cvičení žen všeho věku, pilates, jógy a do prázdnin i cvičení pro děti.
Chci poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na činnosti TJ Životice u N.J., z.s. a
těším se na spolupráci do budoucna.
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
pevné zdraví, hodně štěstí a lásky.
Rostislav Jančálek, předseda TJ

Info leták SMS Životice u NJ

Společenská kronika
Životní jubilea

Říjen 2016

jméno

Listopad 2016
jméno

č.p.

věk

ČERNÁ Růžena

49

91

LACINA Stanislav

15

75

ČERNOCH Jan

7

75

ŽERDÍK Miloslav

150

65

DAROŇ Ivan

161

65

ČERNÁ Alena

113

65

č.p.

věk

ŠKORŇA Michal

170

93

MACÍČEK Stanislav

165

81

VIČAN František

153

75

KRUTÍLEK František

33

70

CHOVANCOVÁ Jiřina

176

65

MIKULENKA Radomír

121

60

HROMÁDKOVÁ Milena

141

60

POHOŘELSKÁ Libuše

193

60

SEGEŤOVÁ Dagmar

196

55

KRHOVJÁK Petr

135

50

č.p.

věk

KUNCOVÁ Věra

33

92

KROUTILOVÁ Vlasta

23

65

ŽLEBEK Jindřich

148

60

CÁBOVÁ Růžena

69

60

KLADIVOVÁ Jana

136

50

Prosinec 2016
jméno

Kontrola kotlů podle zákona o ochraně
ovzduší č. 201/2012 Sb.
Vážení zákazníci, dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Musí být do konce
roku 2016 každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu od
10 – 330 kW příkonu zkontrolován odborně způsobilou osobou proškolenou
výrobcem. Najdete nás na našich webových stránkách www.topito.cz. Tato kontrola
vyplývá ze zákona a je povinná. Cena kontroly se pohybuje v rozmezí od 800,- Kč
do 1 500,- Kč bez DPH + náklady za ujeté km. Cena neobsahuje náklady vyčištění a
výměnu vadných dílů. Při kontrole bude posouzen stav a zapojení kotle na topný
systém, spalované palivo, odvod spalin a spalinová cesta, pravidelné čištění. Proto
před samotnou kontrolou vše řádně vyčistěte. Zjistíte–li, že je třeba některé díly
vyměnit, nahlaste nám prosím jejich seznam, abychom vám je mihli přivést a
zároveň vyměnit. Proto, aby kontrola kotle podle zákona o ochraně ovzduší
skončila s kladným hodnocením (dopadla dobře), musí být kotel a celý systém v
pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti. Servisní technik musí
vždy přijet ke kotli, který je ve studeném stavu. Po jeho kontrole musí provést
zatopení a překontrolování jeho funkčnosti. Prvotní kontrolu by si měli všichni
majitelé kotlů na tuhá paliva nechat provést již letos do 31.12. 2016! Od 1.1. 2017
budou totiž povinni předložit tento doklad o kontrole na vyzvání Obecnímu úřadu s
rozšířenou působností – pokud tento doklad (včetně označení emisní třídy kotle)
nepředloží, hrozí jim pokuta ve výši až 20 000,- Kč.

Pozvání, oznámení, informace
Objednávky služeb a hlášení poruch KT a internetu zadávejte přes
http://www.4mroznov.cz/objednavka.php
Help-desk 8-20 hod.: +420 603 255 372

Důrazně upozorňujeme občany, aby neparkovali své automobily na místních
komunikacích !!!
Obec Životice u Nového Jičína vyhlašuje podle § 85 písm. a) zák č. 128/2000 Sb.,
o obcích nájemní záměr na provozování hostince Obecník. Zájemci mohou své
nabídky podávat na obecní úřad, kde budou žadatelům poskytnuty potřebné
informace. Provozní prostory je možné po domluvě prohlédnout.
Vážení občané,
ve dnech 1. až 15.ledna 2017 bude probíhat v naší obci Tři králová sbírka. V
této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, jenž se Vám
prokážou platnou průkazkou. Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou
použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů. Věříme ve Vaši
štědrost a dobrosrdečnost.
Mockrát Vám děkujeme. Pracovníci Charity Kopřivnice.

Datum
21.1. 2017
11.2. 2017
25.2. 2017
4.3. 2017
14.5. 2017
3.6. 2017
25.6. 2017
12.8. 2017
20.10. 2017
8.12. 2017

Plán akcí na rok 2017
Název akce
Obecní ples
Sportovní ples
Maškarní ples
Vítání občánků
Den matek
Den dětí
Pouť
Den obce
Setkání občanů důchodového věku
Mikulášská nadílka, rozsvícení vánoční stromu

Hotel Praha v Novém Jičíně
nabízí masáže a suché uhličité CO2 koupele!
Objednávky na tel.: 601 325 568

Obce Životice u Nového Jičína, informační čtvrtletník pro občany obce.
Vydává Obecní úřad Životice u Nového Jičína. Povolení MK ČR E 21424.
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