
Vážení spoluobčané,

V úvodu zpravodaje musím opět zmínit pokračování stavby kanalizace. K dnešní-
mu dni máme zkolaudovanou celou stavbu , to znamená všechny stoky, na které je 
možné začít přepojovat rodinné domy. Cílem stavby  je dosažení maximálního na-
pojení všech objektů v letošním roce. Proto Vás žádám o vstřícnost a pochopení při 
prováděných pracích.  Realizace domovních částí kanalizačních přípojek je finan-
cována (na rozdíl od jiných obcí) z rozpočtu obce a je to poměrně finančně náročná
investice. I z tohoto důvodů bude stanoven harmonogram postupu prací , kdy bude v 
časovém horizontu docházet k přepojování nemovitostí. Jelikož každý dům má své 
specifikum, může dojít k časovému posunu u přepojovaných objektů. V prvním říj-
novém týdnu začne napojování nemovitostí a to od č.p.24 následně po č.p.82 v dolní 
části obce. Postupně budou  informováni vlastníci dalších objektů o termínu napoje-
ní. Realizační firma provádí přepojování odpadních vod u vyustního objektu nemo-
vitosti. Vnitřní propojování v nemovitostech firma není oprávněna provádět. Rovněž
za samostatné odvádění dešťových vod nese zodpovědnost vlastník objektu. Jako 
vlastníci objektu byste měli předat podrobné informace o uložení odpadních potrubí 
firmě , která tyto práce provádí, aby nevznikly pří následných výkopech problémy.
O tom už na jiné stránce zpravodaje.

                                                                                                     Děkuji za pochopení

                                                                                                          Pavel Hasalík



Den obce

V sobotu 17. srpna proběhla v naší obci již tradič-
ní slavnost  Den obce.  Již od rána bylo zřejmé, že 
počasí bude celé akci přát a také předpovědi po-
časí neměly ve svých prognózách jediného mráč-
ku. Proto není divu, že se akce setkala s velkým 
zájmem  našich občanů. Bylo prodáno víc jak 600 
vstupenek. Pro návštěvníky byl připraven bohatý 
kulturní program, který byl určen všem věkovým 
kategoriím. Na své si přišli naši starší spoluobča-
né,  děti i jejich rodiče. Pro děti bylo připraveno 
vystoupení klauna se zábavným programem,   kte-
rý dětem vyčaroval na tvářích úsměv a smích. 

Milovníky folklóru jistě potěšilo vystoupení cim-
bálové muziky. V areálu se sešla pěkná sbírka ve-
teránů z Veteran car clubu Ostrava, která potěšila 
oko každého diváka bez rozdílu věku. Ve večerním 
programu se nám představila známá slovenská zpě-
vačka Kristína se svými hity, nebo trawesti show, to 
vše pod taktovkou moderátorů KISS rádio Mora-
va. Celý krásný den plný zábavy a radosti byl zavr-
šen profesionálním ohňostrojem. Na celé akci bylo 
znát, že byla velmi precizně připravena. Nezbývá 
než všem, kteří se podíleli na přípravě a organiza-
ci programu poděkovat za skvěle odvedenou práci.

Fotografie: Oldřich Gbelec



Střípky z naší školy

Dětem v naší obci začal školní rok 2013-2014
v nově zateplených budovách školy. V pondělí
2. září 2013 přišli naši prvňáčci a někteří druháčci
v doprovodu svých rodičů, aby společně s ostat-
ními žáky základní školy zahájili nový školní 
rok. Malí prvňáčci si hrdě vykračovali se svými 
krásnými aktovkami a poprvé zasedli do lavic, na 
kterých měli připraveny učebnice a školní potřeby.

Ředitelka školy všechny přítomné přivítala. 
Přišel mezi nás i pan starosta Pavel Hasalík a 
paní místostarostka Monika Hajná, kteří popřá-
li všem žákům hodně úspěchů ve školní práci.
Potom ředitelka školy Eva Zemanová a třídní 
učitelka prvňáčků Eva Hrančíková seznamovaly
rodiče a žáky s organizačními záležitostmi 
a provozem školy. První školní den uběhl jako voda.

Slavnostní zahájení školního roku
……září je zaškrtnuto v kalendáři červenou tužkou, škola začíná…….

Text: Mgr. Eva Hrančíková. Foto: Monika Hajná



Zprávy ze zastupitelstva obce

Usnesení č. 13 ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice u Nového Jičína konaného dne 29.7.2013

       1/13/2013    Zastupitelstvo obce schvaluje:

            •  Program jednání 13. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:
 •  Žádost Charity Kopřivnice o finanční příspěvek
 •  Nabídka spol. JspolT Banka na uložení finančních prostředlů
 •  Projednání otázky zákazu výcviku psů na hřišti TJ 

       2/13/2013   Zastupitelstvo obce volí:
 
             předsedu návrhové komise:         p. Pavla Hasalíka 
             člena návrhové komise:              p. Moniku Hajnou

       3/13/2013    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. Radomíra Hlaváčka , p. Petra Dořičáka
            Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou

      4/13/2013      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 •  Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO konaného dne 6.5.2013 bez výhrad
            •  Zápis kontrolního výboru ze dne 10.7.2013 o provedené kontrole plnění usnesení č. 12. ze dne 
               6.5.2013
 •  Žádost p. Mgr. Aloise Hikla o odprodej části pozemku p.č. 122/1 o výměře 149 m2
 •  Žádost p. Žerdíka Radka, Životice u N. Jičína 134 o pronájem pozemku p.č.636/21
 •  Žádost společnosti ASOMPO a.s. Životice u Nového Jičína o pronájem pozemku p.č. 419/2
               o výměře 172 m2, 420/1 o výměře 1152 m2 a 421/2 o výměře 72 m2
 •  Žádost p. Kozelkové, Životice u N. Jičína o pronájem prodejních stánků na Den obce
            •  Informaci o vyřazení vozidla Škoda felicia SPZ 6T64660 z evidence motorových vozidel
                a majetku obce z důvodů technické nezpůsobilosti provozu vozidla
 •  Žádost Charity Kopřivnice, Štefánikova 1163 o poskytnutí příspěvku na zakoupení osobního 
               automobilu pro výkon poskytování sociálních služeb
            •  Informaci o nabídce společnosti J spol T k finanční úložce volných prostředků
            •  Návrh zadání „ Územního plánu obce Životice u Nového Jičína „ předložený pořizovatelem 
               Městským úřadem v Novém Jičíně, odborem územního plánování a stavebního řádu



      5/13/2013    Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje :

 •  Prodej pozemku p.č. 1529/21 o výměře73 m2 manželům Macíčkovým, Životice u Nového 
               Jičína 165, cena pozemku je stanovena na 5Kč/m2 a kupující provede úhradu poplatku za vklad 
               vlastnického práva do KN
 •  Vyhlášení prodejního záměru na odprodej části pozemku p.č. 122/1 o výměře 149 m2 v k.ú.
               obce Životice u Nového Jičína
  •  Vyhlášení nájemního záměru na pronájem pozemků parcel.č 636/21, 419/2,420/1,421/2 
               v k.ú.obce Životice u Nového Jičína
 •  Domácí a provozní řád Domu sociálního bydlení v obci Životice u Nového Jičína
 •  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
               projektu „ Projektová dokumentace pro projekt zateplení OÚ Životice u Nového Jičína „ 
               a přijímá dotaci ve výši 71 tisíc Kč
 •  II. úpravu rozpočtu za rok 2013 v příjmech 1 mil Kč, výdajích 1 mil Kč (celkem
     příjmy 32 mil Kč, výdaje 50 mil Kč, financování 18.mil Kč)
 •  Poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis Kč SDH Hodslavice k pokrytí nákladů na vystoupení
                umělců v rámci pořádání oslav 130 let založení sboru dobrovolných hasičů
 •  Poskytnutí finančního daru ve výši 5tis. Kč Středisku sociálních služeb města
                Frýdlant nad Ostravicí
 •  Zprávu revizní komise o výsledcích hospodaření Svazku obcí „Cyklostezka
     Nový Jičín - Hostašovice“ za rok 2011
 •   Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí 
                „Cyklostezka Nový Jičín- Hostašovice“ za rok 2012
 •   Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí „ Svazek obcí Cyklostezka 
                 Nový Jičín - Hostašovice“
 •   Provedení oprav střechy budovy MŠ spočívající ve výměně okapových žlabů a nátěru střechy 
                fy Fabriko Morava s.r.o. Životice u Nového Jičína, dle cenové nabídky
 •   Provedení instalace kabeláže a rozšíření počítačové sítě v přístavbě ZŠ fy Brecon cz., 
                Nový Jičín, dle cenové nabídky
 •   Na základě provedeného výběrového řízení uzavření smlouvy o dílo s fy MT Legal s.r.o. Brno
                na administraci veřejné zakázky v souvislosti s výstavbou vodovodu v obci
 •  S odkazem na obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 dle čl. 1, bod 2 pravidel pro pohyb psů na
               veřejném prostranství dodržování zákazu výcviku psů (hřiště TJ)

      6/13/2013 Zastupitelstvo obce pověřuje:

            starostu obce :

            •  Zveřejnit přijaté usnesení na úředních deskách obce
 •  Vyhlásit nájemní a prodejní záměr na úředních deskách obce
 •  Vyvolat jednání se správci toku Jičínky ohledně vyčištění koryta toku
 •  Projednat s Charitou Kopřivnice možnost úpravy stávající smlouvy o poskytování služeb
               občanům
             



 •  Provést změny kultury pozemků u p.č 129/2 a 1640 na komunikaci

            výbor pro výstavbu :
            •  K provedení místního šetření ve věci žádosti o koupi a nájmu pozemku 
             kulturní výbor:
            •   K důstojnému zabezpečení oslav Dne obce 17.8.2013
             finanční výbor:
            •  K projednání nabídky společnosti J spol T týkající se podmínek uložení finančních prostředků

                            Usnesení ZO č. 13 ze dne 29.6.2013 bylo přijato 7 hlasy přítomných členů

                                                  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

          �
                 �

Informace pro občany

Kanalizační přípojky – domovní část

Kolaudační rozhodnutí na stavbu kanalizace hlavní stoky bylo již vydáno, proto již může začít pře-
pojování septiků, žump  a tím k odvádění splaškových vod z domácnosti do vybudované kanaliza-
ce. Pro vlastníky nemovitosti vyplývá povinnost mít svedeny všechny odpadní vody do jednoho sběrače
(záchod, koupelna, kuchyň). Dešťové vody nesmí být svedeny do téhož sběrače, ale řešeny samostatně. 
V letošním roce chceme napojit na kanalizační sběrač co nejvíce domácností, proto Vás žádáme o spo-
lupráci se zástupci firmy provádějící tyto práce, spočívající v předávání přesných informací o uložení
starých vedení, odpadů, různých trativodů tak, aby při provádění výkopu proběhlo vše v souladu s pro-
jektovou dokumentací a podmínkami budoucího provozovatele kanalizace. Zároveň sdělujeme, že vý-
kopy jsou prováděny drobnou mechanizací, proto žádáme občany, pokud v trase výkopu jsou překážky 
(výsadba, okrasné keře), aby tyto po dohodě s realizační firmou odstranili tak, aby mohly být zemní
práce provedeny. V opačném případě je na vlastníkovi, aby si zajistil výkop samostatně a na vlastní náklady.

Pavel Hasalík    



Topení a komíny

    Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější a to mimo jiné znamená, že topná sezóna již začala. 
Co vše by měli vlastníci a provozovatelé kotlů udělat pro to, aby bylo minimalizováno riziko vzniku po-
žáru na nejmenší možnou míru a zároveň, aby byly splněny zákonné požadavky platné v České republice? 
Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění 
spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět? 

Revize spalinové cesty se provádí:
· před jejím uvedením do provozu,
· při každé stavební úpravě komína,
· při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
· před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
· po komínovém požáru,
· při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě. 
            Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, 
            který je zároveň:
· revizním technikem komínů
· specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo
· revizním technikem spalinových cest.

Informace HZS ČR 

Občanská poradna rozšiřuje své služby
   Občanská poradna Nový Jičín, která funguje při Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje o.s., poskytuje odborné sociální poradenství zejména v následujících oblastech:

· Problematika zadlužování občanů                  ·           Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
· Občansko-soudní řízení a jeho alternativy    ·           Rodina a mezilidské vztahy
· Ochrana spotřebitele                                         ·           Občanskoprávní vztahy 
· Bydlení                                                                  ·           Trestněprávní problematika, aj.

   Dlouhodobě jsme se v poradně přitom potýkali s narůstajícím počtem zájemců o službu, které nebylo 
vždy možné z kapacitních důvodů v potřebném časovém horizontu uspokojit. S účinností od 1.8.2013 
proto poradna své služby rozšířila a poskytuje  je občanům v těchto termínech:

              Nový Jičín (ul. Sokolovská 9, vedle autobusového nádraží, tel.: 556 709 403)

        ÚT:   9:00 – 12:00        13:00 – 16:00 (jen pro objednané)
 ST:    9:00 – 12:00        13:00 – 17:00 (bez objednání)

         ČT:    9:00 – 12:00       13:00 – 16:00 (jen pro objednané)

              Kopřivnice (ul. Štefánikova 1163, v budově MěÚ Kopřivnice, kancelář č. 265, tel.: 556 879 63

                                                 PO:   9:00 – 12:00      13:00 – 16:00 (bez objednání)
       ÚT:   9:00 – 12:00      13:00 – 16:00 (jen pro objednané)
       ČT:   9:00 – 12:00      13:00 – 16:00 (jen pro objednané)

 Mgr. Richard Pešat vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín 
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.



Kontrola spalinových cest:
    Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních konstrukcí, 
materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschop-
nosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kon-
trolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty 
vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin 
obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnos-
tenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce.

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsí-
ců v kalendářním roce.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv:
   Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pev-
ných usazenin ve spalinové cestě, na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí na-
hromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čiště-
ní spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v 
oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva 
o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových 
cest a spotřebičů jsou uvedeny ve výše uvedené tabulce.
   V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned vo-
lejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín 
by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit 
hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo 
písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzdu-
chu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním 
sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemů-
že dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
   Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy 
je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, 
pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché pali-
vo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpeč-
nou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. 
při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístě-
ní hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.



Investice do obecního majetku

V letních prázdninových měsících proběhlo na 
budovách ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína 
dlouho plánované zateplení obvodových zdí. 
Období, kdy tato akce probíhala, bylo vybráno 
záměrně tak, aby co nejméně narušilo běžný 
chod školy. Tato nákladná investice ve výši asi 
4 000. 000,- byla z větší části, a to 70% financo-
vána dotací ze Státního fondu životního prostře-
dí. Zbytek financí byl uvolněn z rozpočtu obce.
Jak napovídá oficiální název investice „Zlepše-
ní tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí a stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ 
Životice u N.J.“  zlepší se tepelné vlastnosti bu-
dov a tím pádem dojde k nemalým úsporám na 
nákladech za vytápění budov. Kromě toho, že 

dojde k nemalým finančním úsporám, získaly
budovy  ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína úpl-
ně nový a veselejší vzhled. Kromě této investi-
ce bylo přistoupeno i k realizaci dostavby pod-

krovních prostorů v budově školy. Podkrovní 
prostory byly doposud nevyužity a vzhledem k 
tomu, že v posledních letech dochází k navyšo-
vání počtu žáků na naší škole, vznikla potřeba 
i na rozšíření prostor. V podkroví vznikly dvě 
zcela nové místnosti, které budou využity jako 
kancelář a víceúčelová učebna. Tím, že byly v 
podkroví vytvořeny tyto prostory, došlo také k 
zateplení celého prostoru půdy. To se spolu s cel-
kovým zateplením budovy pozitivně promítne 
do nákladů na vytápění budovy. Rekonstrukce 
podkrovních prostor byla realizována z rozpočtu 
obce a vyšla na částku 600 000 Kč. V současné 
době se chystá dovybavení místností nábytkem 
a potřebným inventářem a uvedení do plného 
provozu. Realizace obou staveb byla zadána 
na základě výběrového řízení firmě FABRIKO
MORAVA s.r.o. ze Životic u Nového Jičína. 



Letošní suché léto vystřídal deštivý podzim a pro 
všechny ty, kteří se věnují houbaření se konečně na-
skytla příležitost uspokojit svoji zálibu. Léto houbám 
opravdu nepřálo a v lesích v našem okolí až na pár 
druhů hub, které běžní houbaři nesbírají, nevyrostlo 
téměř nic. V současné době se po vydatných deštích 
očekává velká úroda hub. Nezbývá než si nabrou-
sit kapesní nožíky, oprášit košíky a vyrazit. Každý 
průměrný houbař pozná hřibovité houby, žampióny 
nebo suchohřiby a proto vynecháme jejich osvětu. 
Bylo by to jako nosit houby do lesa. Raději se po-
díváme na ty méně známé, ale to neznamená mé-
něcenné druhy. Mezi velmi chutné a hojně rostoucí 
houby patří čirůvka fialová. (Lepista nuda). Jedná se 
o 5 – 15 cm vysokou  modrofialově či růžovofialově
zbarvenou houbu s kloboukem o průměru 3 až 10 
cm. Ten je 
v mládí vy-
k l e n u t ý , 
postupně se 
však zploš-
ťuje, v do-
spělosti je 
plochý nebo 
jen mírně 
vyklenutý, 
občas s hr-
bolem upro-
střed. Barva 
je v mládí jasně modrofialová, stárnutím přechází
spíše ve hnědofialovou. Lupeny na spodní části jsou
poměrně husté, fialově zbarvené a zoubkem přirůs-
tající k třeni, který je válcovitý, 3 až 10cm dlouhý, 
vláknitý a bledě fialově zbarvený. Dužina je fialová,
aromatické chuti a vůně.Vyskytuje se na podzim od 
září do prosince v listnatých i jehličnatých lesích, 
na loukách, v zahradách a pod. Tato houba vyžaduje 
důkladnou tepelnou úpravu. Nedostatečně tepelně 
zpracovaná nebo syrová je jedovatá tím, že rozklá-
dá červené krvinky. Další z méně známých hub je 
Hnojník obecný (Coprinus comatus). Klobouk této 
houby je bílý, protáhle vejčitý, později zvoncovitý a 
bývá pokrytý bělavými až nahnědlými měkkými šu-
pinami. Třeň je válcovitý, vláknitý, bílý a až 20 cm 
vysoký. Stárnutím začíná klobouk plodnice odspodu 
černat a roztékat se. Lupeny jsou v mládí bílé, pozdě-
ji růžové a velmi brzo černají a roztékají se. Vyrůstá 
od června do října na loukách, pastvinách, v parcích, 
zahradách a travnatých okrajích lesa. Vyskytuje se 

na hnoje-
ných sta-
novištích, 
p l o d n i c e 
často rostou 
v malých 
či velkých 
skupinách. 
H n o j n í k 
obecný je 
chutná jed-
lá houba. 
Sbírají se 
pouze velmi mladé, nezčernalé plodnice a musí se 
zpracovat co nejdříve po sběru. Nedoporučuje kom-
binace alkoholických nápojů s konzumací hnojníků.
Další houba, která si zaslouží naši pozor-
nost je Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus ). 
Klobouky hlívy ústřičné připomínají svojí barvou 
a tvarem větší ústřice.V mládí jsou sklenuté s pod-
vinutým okrajem, později 5–25 centimetrů široké, 
vějířovité, hladké a pružné. Zbarvení je proměn-
livé od bělavé, šedomodravé k šedohnědé nebo 
hnědé barvě. Klobouky rostou jako u většiny hlív 
v trsech nad sebou. Trsy plodnic mohou dosahovat 
hmotnosti i několika kilogramů. Velice často jsou 
klobouky spodních plodnic poprášeny vyklíčenými 
výtrusy, takže na sobě mají bílý povlak. Jde o přiro-
zený a neškodný jev, který vzniká i při skladování.
Lupeny hlívy jsou nízké, husté, sbíhající se na třeň, 
u třeně často vidličnatě větvené. Zprvu jsou bíle až 
bělavě, ve 
stáří šedě 
zbarvené .
Třeň je 
velmi krát-
ký, 1–4cm 
dlouhý a 
1–3cm tlus-
tý, výstřed-
ní nebo 
p o s t r a n -
ní, velmi 
tuhý, bílý,
později šedavý. Dužnina je čistě bílá, vel-
mi pružná a šťavnatá, zbarvení na řezu nemění.
Chuť je nasládlá, vůně příjemně houbová. Roste od 
konce léta až do zimy, při mírné zimě často i na jaře, 
na živých nebo odumřelých kmenech listnatých 

Co s načatým podzimem



                             
                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
                                ŽIVOTNÍ JUBILEA

        ČERVENEC                                SRPEN
Kyselá Stanislava        čp.112    Pítrová Marie               čp.161
Krhovják Rostislav    čp.175    Škorňová Marie           čp.170 
Jančálek Alois             čp.21      Hromádková Jiřina     čp.129
Kyselý Vladimír         čp.25      Mičková Růžena          čp.24
Veselá Ludmila          čp.77
Hromádka Jaroslav   čp.177
Kyselý Zdeněk            čp.158
Šimková Jana              čp.74

                                                ZÁŘÍ 

                          Macíčková Anna           čp.21 
                          Černoch Bohumil         čp.18 
                          Šimek Rudolf                 čp.74
                          Rakicová Zuzana           čp.107
                          Holubová Jana               čp.190
                          Kubíková Jaroslava        čp.145

stromů, zejména na bucích, vrbách, ořešácích, bří-
zách, topolech  a podobně. Konzumace hlívy příz-
nivě ovlivňuje hladinu cholesterolu v krvi, zvyšuje 
odolnost proti infekcím, zvyšuje tvorbu červených 
krvinek mimo kostní dřeň. Má účinky proti zánětli-
vým onemocněním, virovým, bakteriálním a plísňo-
vým chorobám. Na podzim můžete v lese  narazit na  
velké množství hub,  které rostou na  pařezech nebo 
na bázi kmenů živých stromů. Jedná se o známou  
dřevokaznou   houbu Václavku obecnou (Armillaria 
mellea ). Tato houba má klobouk o šířce 3–10 cm. 
Ten je zpočátku vyklenutý, později se narovnává. 

Jeho barva 
je medově 
hnědá až 
načernalá. 
Je pokrytý 
t m a v ý m i 
šupinami, 
které smě-
rem od 
středu klo-
b o u k u 
ř í d n o u . 
V mládí 

je klobouk napojen ke třeni světlou blánou, kte-
rá zakrývá lupeny. Ty jsou v mládí bělavé, se 
stářím plodnice tmavnou do červenavě hně-
dé a bývají pokryty bílým výtrusným prachem.

Třeň je dlouhý 5–20 cm a široký asi 1–2,5 cm  
válcovitého tvaru. Václavka obecná, stejně jako 
další václavky, mívá velmi rozsáhlé podhoubí, které 
v noci světélkuje. Roste v listnatých i jehličnatých 
lesích.  Vyskytuje  se nejčastěji v trsech, plodnice 
je možné nalézt i jednotlivě u kořenů stromů. Jed-
ná se o parazitickou houbu, která napadá také zdra-
vé stromy, čímž může v lese způsobit velké ško-
dy. Roste od září do října, ale v chladných létech 
může vyrůst i v létě. Houba je za syrova mírně je-
dovatá, proto je  důležitá její delší tepelná úprava.
A jeden recept na závěr.

Špízy z hlívy ústřičné
300 g hlívy ústřičné  - 150 g anglické slaniny
100 g tvrdého sýra - klobása podle chuti
2 vejce - hladká mouka  - strouhanka - sůl - pepř
postup přípravy:

Hlívu ústřičnou si nejprve předvaříme v osole-
né vodě. Po vychladnutí nakrájíme houby na větší 
kostky stejně jako slaninu, klobásu a sýr a střídavě 
napichujeme ingredience na jehlu nebo špejli. Vše 
osolíme a opepříme. Hotové špízy z hlívy ústřičné 
obalujeme v hladké mouce, rozšlehaných vejcích a 
nakonec ve strouhance, stejně jako řízek a smažíme 
v rozpáleném oleji ze všech stran dozlatova.Takto 
připravené špízy můžeme podávat s bramborovou 
kaší, zeleninovým salátem nebo čerstvým pečivem.

Ilustrace a text Lumír Jůrka



Zprávy z kraje

Velký Javorník se pyšní novou dominantou 

Pro všechny turisty v širokém okolí byl 15. srpen 
významným dnem, který si jistě poznamenali ve 
svých notýscích, a kdo měl toho dne volno, jistě 
neodolal výzvě v podobě ná-
vštěvy slavnostně otevřené 
nové rozhledny na Velkém 
Javorníku. 918 metrů vyso-
ký Velký Javorník je oblíbe-
ným turistickým místem  s 
velkou návštěvností. Bohu-
žel až do nedávné doby na 
vrcholu chyběla nějaká roz-
hledna, která by umožnila 
daleké rozhledy do širokého 
okolí a do všech světových 
stran. To se změnilo prá-
vě ve čtvrtek 15. srpna. Po 
dlouhých letech se tak opět 
vrchol nejvyšší hory Veřovic-
kých vrchů dočkal  své domi-
nanty. Stará rozhledna, která 
na vrcholu již jednou byla, 
musela být zbourána v 60-
tých letech minulého století 
kvůli špatnému technickému 
stavu. Nová rozhledna o je-
jíž vybudování se postarala firma Lesy ČR  vy-
chází z Valašské architektury a nenarušuje kraji-
nu tak, jak je to vidět u mnoha podobných staveb. 
Jako hlavní stavební materiál bylo zvoleno dře-

vo. Celá stavba byla realizována během tří měsí-
ců. Na rozhledně, která má výšku téměř 26 metrů  
byly vybudovány dvě vyhlídkové terasy, které 
umožní návštěvníkům rozhled nejen na Frenštát 
pod Radhoštěm, jak to bylo možné doposud od ne-

daleké rastaurace, ale také na 
ostatní místa Beskyd a Pod-
beskydí. Rozhled  se nabízí 
na Lysou horu, Smrk, Kně-
hyni, Radhošť nebo také na 
Ostravsko, Jeseníky a nebo 
na vrcholy Veřovických vr-
chů. Velmi příjemná je hlav-
ně skutečnost, že vstup na 
rozhlednu není zpoplatněn . 
Je otevřena celoročně kromě 
dní, kdy bude na rozhledně 
velká námraza a nebo velké 
množství sněhu. V těsné blíz-
kosti rozhledny je oblíbená 
restaurace, ve které se můžete 
po výstupu na Velký Javorník 
kromě pondělků občerstvit.  
V současné době je tato nová  
rozhledna každodenně v ob-
ležení zážitků chtivých turis-
tů nejen z blízkého okolí, ale 
také z ostatních krajů naší re-

publiky. A není divu, pohled na Beskydské hory má 
své kouzlo. Výstup na Velký Javorník není náročný a 
je vhodný jak pro rodiny s dětmi, tak i pro cyklisty.



Vyhodnocení prvního kola fotosoutěže

Vítězství v prvním kole získala fotografie pana Martina Macíčka s názvem „Na pastvině“

Druhé místo obsadila fotografie paní Dity Kyselé Třetí místo získala tato fotografie paní Evy Novákové

Máme za sebou první kolo I. ročníku velké fotografické soutě-
že „Životice objektivem“. Tohoto kola se zůčastnilo dohromady 
pět soutěžících, kteří našli odvahu zaslat své fotografie a pokusit
se získat vítězství. Technickou kvalitou fotografií  bylo toto kolo
hodně vyrovnané. Je škoda, že se sešlo jen pár autorů. Další 
kolo soutěže už probíhá a tak neváhejte a posílejte své fotogra-
fie, o kterých si myslíte, že by mohly oslovit porotu. Autorům
vítězných fotografií gratulujeme a těšíme se na další snímky.



Inzerce



Kvízy

Najdete osm rozdílů během 5 minut ?  Na obrázku je Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)

Vaším úkolem
je přeložit dvě 
zápalky tak, 
aby  vzniklo 
šest  čtverců.

Z osmi zápalek 
udělejte dva 
čtverce 
a čtyři trojúhel-
níky

Zápalky 2Zápalky 1



Křížovka





TJ SOKOL Živo�ce u Nového Jičína pořádá v sobotu dne 26. října 
2013 poznávací zájezd s návštěvou vinného sklípku

                                      Program zájezdu:

 - odjezd dne 26.10.2013  v 08,00 hodin od res. Obecník 
 - prohlídka města Kroměříž 
 - návštěva vinného sklípku  v obci Vracov
   s občerstvením a cimbálovou muzikou
 - předpokládaný návrat do 24 hodin
                                            Cena zájezdu:     člen TJ 400,-Kč  
                                                                          nečlen 600,-Kč
Cena zahrnuje dopravu autobusem a občerstvení ve 
vinném sklípku, nezahrnuje vstupy. 
Přihlásit se a zapla�t můžete u paní Alice Kozelkové, 
rest. U Černochů.
                          Přihlášení = zaplacení zájezdu.





Zpravodaj obce Životice u Nového Jičína, informační čtvrtletník pro občany obce. Vydává Obecní úřad Životice 
u Nového Jičína.  Adresa redakce: Životice u Nového Jičína 128 , 742 72 Mořkov.

 Tel: 556 705 908 Fax: 556 705 910e-mail redakce-zivotice@centrum.cz nebo obec@zivoticeunj.cz

Správná řešení kvízů:  Najdi osm rozdílů- zápalky 1 a zápalky 2

Dne 18. října  2013 v 16:00 hodin se uskuteční v sále kulturního domu „Obecník“ 
tradiční  Setkání důchodců. 

Jako každý rok tak i letos připravujeme ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou 
v Životicích u Nového Jičína podzimní výstavku výtvorů dětí a drobných výrobků našich 
spoluobčanů. Tato akce bude zahájena v sále Kulturního domu  dne 8.11 v 16:00 hodin. K 
zhlédnutí bude také v sobotu 9.11 od 14:00h do 17:00h a v neděli 10.11. od 14:00h. do 17:00h

Dne 8. prosince  se uskuteční v sále kulturního domu od 16:00hodin Mikulášská nadílka. 
Stejně jako v předešlých letech tak i letos je připraven bohatý program spojený s nadílkou 
mikulášských balíčků pro děti. 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční 29. listopadu v 16:00 hodin. 

Připravujeme


