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                                Z   p   r   a   v   o   d   a   j 
 
 
 
 
 

                                      Obce Životice u Nového Jičína 

číslo 3                               červenec - září 2017 

Vážení spoluobčané, 

  

Léto je neúprosně pryč a máme tady podzim se vším všudy. Věřme, že i to nějaké babí 

léto ještě přijde a sluníčko nás vytáhne ven, abychom se ještě poohřáli než spustíme 

topení. Do konce roku nám scházejí tři měsíce, ve kterých nás čekají v měsíci říjnu 

volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a ukončení plánovaných 

investic obce do konce měsíce listopadu. V průběhu měsíce prosince bude připravován 

rozpočet obce na rok 2018 , který je naopak rokem volebním pro obce. Předpoklad je, 

že tomu tak bude rovněž v měsíci říjnu. 

Věřím, že se  zastupitelstvu podaří do té doby realizovat všechny akce, které jsme si 

v uplynulém období společně naplánovali.      

  

                                                             Krásný a barevný podzim Vám přeje 

   

                                                                                                                       Pavel Hasalík                                                                                                                                                                                

                                                                                                                            starosta  

 

 

Tvoří-li se večer na lukách, při potocích, řekách 

a u rybníků mlhovina - mohlo by to značit, že 

se babímu létu zde zalíbilo a že se pozdrží. 



Volby 



Usnesení ze zastupitelstva obce 

Usnesení č.14 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 9.8.2017 

_________________________________________________________ 

1/14/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání 14. Zasedání zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína   

  

2/14/2017     Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

  

3/14/2017      Zastupitelstvo obce určuje: 

V souladu s ust. § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve 

znění platných předpisů, ověřovatele zápisu: ing. Novotného Zdeňka, ing. Hromádku 

Martina 

Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou 

  

4/14/2017    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového 

materiálu     

Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2016 včetně zprávy revizní 

komise za rok 2016   

Žádost  Záchranné stanice a domu přírody Poodří o dar na provoz záchranné stanice 

Informace p. Miroslava Škorně o stavu porostu a vyčíslení škod způsobených zvěří  

Žádost manž. Kiššových ,  Životice u Nového Jičína 205 o odkup pozemku  

Žádost manž. Adámkových, Životice u Nového Jičína 161 o odkup pozemku 

Požadavek Mysliveckého spolku  Jedle o zapůjčení prostor v areálu TJ na Den obce  

Žádost manž. Bartoňových o prodloužení nájemní smlouvy na č.p. 211 

Požadavek p. Františka Cziepa Životice u Nového Jičína 127 na provedení opravy 

příkopu , který byl poničen stavbou vodovodu a kanalizace 

Informaci starosty obce o jednání se zástupci Lesů ČR ve věci požadavku na 

provedení údržby toku Jičínky a provedení ořezu vzrostlých křovin 

Žádost spol. SONS o finanční dar na činnost 

Žádost p. Ladislava Jančálka, Životice u N. Jičína 43 o odkup pozemku p.č. 594 

5/14/2017          Zastupitelstvo obce schvaluje     

Dohodu o postoupení smlouvy o dílo uzavřenou mezi obcí Životice u Nového Jičína  

IČ 48804711 a společností CTB, a.s. IČ 24694410 se sídlem Hrudičkova 2114/2,  



148 00 Praha 4  dne 29.5.2017  na ŘKF Životice u Nového   Jičína , IČ 48430293 

Životice u Nového Jičína č.p.1, 742 72 p. Mořkov 

Smlouvy o dílo se spol. Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 Třinec na opravu 

střechy a zateplení KD 

 Uzavření smlouvy o dílo s vybranou firmou na provedení výměny kotlů v MŠ 

 II. Úpravu rozpočtu obce příjmy 34 200 000.-Kč , výdaje 42 650 000.-Kč financování 

8 450 000.-Kč 

  

7/14/2017       Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k: 

Zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce 

K podpisu všech smluv schválených a  uvedených v bodě 6/14/2017 

  

  

     Usnesení ZO č. 14 ze dne  9.8.2017  bylo přijato  8  hlasy  přítomných členů            

                                  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  

  

Pavel Hasalík                                                                  Mgr. Markéta Mřihladová 

   starosta                                                                                       místostarosta  

Středisko volného času Fokus Nový 

Jičín spustilo registraci k zápisu do 

kroužků a kurzů ve školním roce 

2017/2018. Nabídku volnočasových 

aktivit pro všechny věkové kategorie a 

on-line přihlášku najdete na 

www.fokusnj.cz. Více informací na 

telefonním čísle 556 710 088.  

Žádáme občany, kteří jsou přihlášeni na 

muzikál MADAGASKAR a doposud 

nezaplatili vstupné, nechť tak učiní v co 

nejbližším možném termínu, jinak budou 

místa nabídnuta dalším zájemcům. 

http://www.fokusnj.cz/


Střípky z naší školky 

Pasování na prvňáčky   

 

V úterý 27. 6. 2017, na zahradě mateřské školy, byly děti, které půjdou v září 2017 do 

základní školy, pasovány paní ředitelkou Evou Zemanovou na prvňáčky. Pro děti to 

byla velká událost, protože nástup do první třídy základní školy je pro ně velkým 

životním mezníkem. Pro vzpomínku na mateřskou školu dostaly děti pohádkovou 

knížku s věnováním a zároveň šerpu, která je upomínkou na tento významný den. 



Střípky z naší školy 

Exkurze do ZOO Zlín 

 

Letošní 21. červen patřil v naší škole exkurzi do Zoologické zahrady ve Zlíně. Žáci se 

pilně připravovali: v encyklopediích, na internetu si vyhledávali informace o 

zvířatech, se kterými se právě v uvedené zoo měli možnost setkat. Nakonec mohli 

vyrazit. Během prohlídky si děti zapisovaly zvířata, která spatřily, aby si je pak mohly 

roztřídit do jednotlivých světadílů, ve kterých zvířata žijí. Vše pak žáci zpracovávali 

následujícího dne ve škole. Společně jsme všichni navštívili pavilon afrických 

kopytníků, kde jsme mohli vidět žirafy, zebry a pštrosy, ve vodě řádili lachtani, vydry, 

tučňáci a rejnoci. Úsměv na tváři nám vykouzlily roztomilé a legrační surikaty. Od 

protinožců jsme se seznámili s klokany, kasuáry, psy novoguinejskými a z Asie jsme 

měli tu čest setkat se s velbloudy, antilopami, tygry a pandou červenou. I Jižní 

Amerika nám nabídla krásnou podívanou, a to v podobě lachtanů, vyder, 

mravenečníků a papoušků. Naše děti neodolaly a investovaly do krmiva pro rejnoky, 

protože se jim chtěly velmi přiblížit a pro mnohé to byl opravdový zážitek. 

Samozřejmě možnost koupit si jak občerstvení, tak i nějakou malou památku ve 

formě malého plyšáčka, bylo pro některé nezapomenutelným momentem naší exkurze 

v zoologické zahradě. 



Střípky z naší školy 

Konec školního roku 2016 – 2017 

Konec školního roku znamená pro žáky začátek prázdnin a hlavně spoustu volných 

dní. Nebylo tomu jinak i při zakončení tohoto školního roku. 

Nejdříve jsme se rozloučili s žáky pátého ročníku, které od příštího školního roku 

v naší škole vídat již nebudeme. Bylo to loučení plné emocí. Popřáli jim hodně 

úspěchů v jiných školách na 2. stupni. 

Potom nastala chvíle předávání vysvědčení všem ročníkům a rozloučení se školou. 

Nakonec jsme si popřáli hezké prázdniny, letní pohodu i pěkné počasí. 



Den obce 

Den obce se v Životicích u Nového Jičína slaví pravidelně v srpnu, letošní rok nebyl 

výjimkou, a tak se v sobotu dne 12. srpna sešli občané Životic u NJ a okolí  na místním 

hřišti TJ.  Letošní ročník byl stejně jako minulý plný zábavy pro děti i dospělé. Pro děti 

byl připraven skákací hrad, malování na obličej, Písko hraní, zorbing a nechybělo ani 

kolo štěstí. Bohatý hudební i doprovodný program byl již tradičně spojen s agenturou 

Rascals Agency, která si pro nás připravila překvapení  -  pole dance. Na  pódiu  se 

vystřídalo  hned  několik  účinkujících. V  odpoledních  hodinách  

Program   zahájila   cimbálová   muzika,  poté  se  na  pódiu   objevil  klaun   Hopsalín   

se svou balónkovou show. Velký úspěch sklidila skupina Katapult  revival. Houslová 

show v podání  „ ďábelského houslisty – Rock violin „ , byla úžasná! Ohromný aplaus 

sklidila Tanja s muzikanty z kapely Citron.  Pódium  za doprovodu kláves ovládla 

nepřehlédnutelná Verona. Zábava,  ale ani tímto nekončila a do pozdních hodin k tanci 

a poslechu hrála  kapela Astmatic. Vyvrcholením obecních slavností byl ohňostroj, 

který potěšil své diváky. Celou akcí provázel moderátor Jiří Kubza. 

                                     Tímto bychom chtěli poděkovat  všem,  kteří se na akci podíleli.    



Oznámení, informace 





Jmenuji se Lukáš Dořičák a byl jsem naší obcí Životice u Nového Jičína požádán, 

abych  Vám  vyprávěl  jak  jsem  se  probojoval k poháru na Mistrovství světa v Irsku. 

Chytání ryb mě začalo bavit už asi od tří let, tehdy jsem ještě neměl povolenku a tak 

jsem svému taťkovi bral jeho jednu udici. Protože chytání na těžko mě moc nebavilo, 

vázal   mi   taťka  bič,  na   kterém  byl  splávek.   Tato   technika   mě  bavila  nejvíce. 

Nastal čas si udělat svůj vlastní rybářský lístek a tak jsme se s  bratrem Davidem 

začali učit na rybářské zkoušky. Zkoušky jsme zvládli oba dva a dostali každý svůj 

rybářský lístek. Taťka nás oba trénoval, učil nás vázat háčky, chystat si udičky. Pořád 

nás , ale nejvíce bavilo chytat na bič a splávek. Jednou jsme se zúčastnili dětských 

rybářských  závodů na rybníku ve Štramberku. Tam si nás všiml pořadatel závodu, 

kterému se líbilo ,že chytáme na biče (tzv.plavanou) a zeptal se nás jestli nechceme 

chytat i další závody za jejich organizaci Příbor. Tehdy začala naše další rybářská 

etapa. S bratrem jsme se účastnili všech závodů pro děti v Ostravském a poté i 

Olomouckém kraji. Za dobré výsledky jsme si odnášeli poháry , ale i nějaké ceny a to 

nás motivovalo, ať jsme s bráchou lepší a lepší. V roce 2016 jsme dostali nabídku, 

chytat plavanou ve II. lige pod týmem Milo Loštice, řekli jsme si s bráchou, Proč ne, 

za zkoušku nic nedáme“. Chytat II. ligu je moc obtížné, za naše soupeře jsou týmy 

dospělých chlapů a mezi nimi je jeden tým děti, mezi které patříme i my. Vždycky mě 

moc  potěší,  když  se  mi  daří  a  starší  soupeři  se  bojí,  že  je  14  letý  kluk  porazí. 

Závody se nám začali líbit a tak jsme s rodiči začali navštěvovat i jiné bodované 

závody. Mého bratra Davida, ale bohužel rybařina přestala bavit a tak jsme na závody 

jezdili sami. Za závody jsem dostával bodové ohodnocení a za rok jsem se vyšplhal 

na první místo v celorepublikovém žebříčku U 15 v plavané. V letošním roce si náš 

Státní trenér vybral prvních 10 nejlepších závodníků, aby bojovali v chytání, 

rybolovné technice a samostatnosti o postup do reprezentace České republiky na 

Mistrovství Světa v Irsku. Vybráni byli čtyři závodníci a já jsem byl mezi nimi. Měl 

jsem velkou radost, ale zároveň i obavu jestli to vše nepokazím. Dny utíkaly a nastal 

den odletu do Irska na Mistrovství světa. V pondělí 7.8.2017 jsme spolu s mamkou a 

celým týmem doletěli do Dublinu, kde už na nás čekal taťka, který už musel jet tři 

dny předem, aby dovezl celou výbavu, žrádlo pro ryby a jiné potřebné věci. Jeli jsme 

do Corku na ubytovnu. Od úterý nám začal náročný týden plný tréningu, zkoušení 

krmení, nástrah a výběru rybolovné techniky na různých sektorech. Každý den jsme si 

losovali jiný sektor. Celkem nás závodilo 10 zemí a z každé země byli vybrání čtyři 

závodníci  +  jeden  náhradník. My  jsme  náhradníka  neměli, kvůli malému rozpočtu. 

Mistrovství světa v Irsku 





Týden utekl jako voda a nastala sobota 12.8.2017 a pro mě a všechny závodníky 

náročný den. Všichni v týmu jsme byli nervózní  , jak budeme chytat a jestli nám 

rybky budou brát. Státní trenér jel do centra města, aby vylosoval sektory a čísla 

na kterých budeme chytat. Já jsem dostal sektor C a číslo 6.Začala příprava a já 

jsem byl opět nervózní, protože jsem si nestihl vše připravit. Rodiče za mnou do 

sektoru nemohli, jen můj státní trenér Patrik Řehulka, který naštěstí přišel za 

mnou a během minuty jsem byl klidný jako beránek. Závod jsem odchytal. Začalo 

se vážit a nervozita zase stoupala, jiní závodníci měli taky nachytáno spoustu ryb  

a tak jsem se bál jaké bude mé umístění. Váha došla až ke mně a v saku jsem měl 

7 216 dkg malých ryb. Po zvážení jsem věděl,  že už jsem druhý v sektoru. Přede 

mnou byl Francouz, který nachytal o 149 dkg více, než já. Trenéři, rodiče a celý 

tým mi pogratulovali a pochválili za dobrý výsledek. Také jsem celému týmu 

poděkoval za podporu a kluky povzbudil do dalšího dne. Dojeli jsme na ubytovnu 

a začalo chystání a příprava prutů, kostřiček a návazců na druhý závod. V neděli 

13.8.2017 zase nervozita stoupala, podporovali jsme se jak se dalo. Vylosováno 

,dostal jsem sektor B a číslo zase 6,na tomto sektoru jsem musel chytat daleko na 

odhoz a krmit ve vzdálenosti na 30 metrů. Přípravu jsem stihl lépe, než v sobotu, 

měl jsem vše nachystáno a čekal na začátek závodu. Musím říct, že jsem byl sám 

se sebou spokojený, protože se mi dařilo krmit i nahazovat přesně na místo a 

přilákal jsem mnoho ryb. Za závod jsem nachytal 4 466 dkg malých rybek a tato 

váha mi přinesla první místo v sektoru. Teď jen čekat na celkové umístění. Byl 

jsem moc napjatý, nevěděl jsem jak jsem dopadl. Sbalili jsme všechny rybářské 

věci a jeli jsme do centra města na vyhlášení výsledků. Mamce přijde první sms, 

že gratulují k druhému místu  na světě v plavané. Tak už vím, že jsem druhý, 

mám strašnou radost. Celý tým mi popřál, byl jsem moc šťastný za takový 

úspěch. Všichni se radovali, že povezeme do České republiky stříbro. Všichni 

čekáme na vyhlášení výsledků a já vidím vyvěšenou výsledkovou listinu a slyším 

se jak říkám: ,, Ten Francouz mě přechytal o 149 dkg, kdybych v sobotu chytil o 

jednu rybku více, mohl jsem být první.“ Mrzelo mě to, ale  druhé místo je super 

výsledek. Začalo oficiální vyhlášení vítězů a můj trenér mě nesl na ramenou i 

s naší českou vlajkou na podium kde mi předali stříbrnou medaili. Stál jsem tam 

sám s dvěma Francouzi a hrdě jsem držel naší Českou vlajku. Tímto bych chtěl 

poděkovat hlavně svým rodičům zato, že mě v rybařině podporují a sponzorují, je 

to pro ně velmi náročné jak časově, tak i finančně. Dále celému svému týmu,  

trenérům, protože bez jejich podpory bych to sám nedokázal. V závěru bych chtěl 

také   poděkovat   TJ  Sokol   Životice   u   Nového   Jičína    za   sponzorský   dar. 

 

                                                                                                           Lukáš Dořičák 





Topení a komíny 

V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé 

spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, 

které jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové 

cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016. 

Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním 

čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní zásady 

jejich provozování. 

  

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí 

provádět a kdo je může provádět?  

  

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením: 

zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým 

požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání, 

zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a 

rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů, 

zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, 

vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům, 

zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a 

stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F, 

zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty 

vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a 

vývodů spalin obvodovou stěnou, 

zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo 

revizi. 

  

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel 

živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

  

Revize spalinové cesty se provádí: 

před jejím uvedením do provozu, 

při každé stavební úpravě komína, 

při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 

před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty, 

před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu,  



provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena 

zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty, 

po komínovém požáru, 

při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin 

ve spalinové cestě. 

 

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň 

držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest. 

 

Čištění spalinové cesty  

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na 

odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na 

vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce 

komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.  

  

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel 

živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

  

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze 

provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky. 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 

Výkon připojeného 

spotřebiče paliv 
Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

pevné kapalné plynné 

celoroční 

provoz 

sezónní 

provoz 
celoroční provoz sezónní provoz 

do 50 kW včetně 

čištění spalinové 

cesty 

3 x za 

rok 

2 x za 

rok 
2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

kontrola spalinové 

cesty 
1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

nad 50 kW 
čištění a kontrola 

spalinové cesty 
2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

 V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. 

Ihned volejte 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.  

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 

měsíců v kalendářním roce. 



Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu 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 nemůže 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 palivo, zabrání se tím nedokonalému 

spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě. 

  

  

nprap. Dagmar Benešová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 

Zborovská 5, 741 11  Nový Jičín 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 



Důrazně upozorňujeme občany, aby neparkovali své 

automobily na místních komunikacích!!! Týká se i občanů  

obývající povodňové domy (vjezd má zbudován každý RD)!!! 



Životní jubilea 

 
Červenec 2017 

jméno č.p. věk 

KYSELÁ  Stanislava 112 89 

MIČKA  Jan 144 83 

SEGEŤA  Jan 196 60 

BRADÁČ  Pavel 183 60 

Září 2017 

jméno č.p. věk 

MACÍČKOVÁ  Anna 21 98 

MACÍČEK  Jiří 120 80 

CZIEP  František 40 80 

MACÍČKOVÁ  Hildegarda 165 80 

PÍTROVÁ  Mariana 22 70 

Srpen 2017 

jméno č.p. věk 

ŠKORŇOVÁ  Marie 170 91 

VOSOL  Stanislav 46 81 

HATLAPATKA  Zdeněk 31 70 

NOVOTNÁ  Radka 191 50 

Společenská kronika 



Občerstvení připraveno.  
Zájemci o dopravu se mohou hlásit na obecním úřadě 556 705 908.  

Kulturní výbor při Obecním úřadu v Životicích u Nového Jičína 

Vás zve na tradiční 

 

„SETKÁNÍ   OBČANŮ   

DŮCHODOVÉHO   VĚKU“ 

 

      Kdy:  pátek  20.10. 2017  v 16:00 hodin  

               Kde:  v sále KD Životice u NJ  

      Program:  vystoupení dětí z MŠ a ZŠ 

 

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. 

mailto:obec@zivoticeunj.cz

