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Milí spoluobčané,  

přejeme Vám pokojné prožití adventu i vánočních svátků,  

hodně radosti, štěstí, rodinné pohody a pevné zdraví v roce 2018.  

Za vedení obce i pracovníky obecního úřadu  

Pavel Hasalík a Mgr. Markéta Mřihladová 

Vážení spoluobčané, 

  

Období vánočních svátků je tím pravým časem ,kdy se mohou potkávat rodiny , známí , 

přátelé a daleko intenzivněji se mohou radovat v úzkém společenství lidí a probírat věci 

veřejné i neveřejné a vzpomínat na své blízké a také na ty, kteří již nejsou mezi námi, 

ale zůstávají v naši mysli. 

Dovolte mi proto , abych  Vám všem popřál klidné prožití svátků a poděkoval za 

vzájemnou spolupráci a toleranci při akcích pořádaných obcí. Našim dětem přeji, aby 

pod stromečkem našli to ,o co psali Ježíškovi a Vám všem hlavně zdraví. 

Ke konci roku se obvykle bilancuje a skládají se účty. S potěšením Vám mohu sdělit, že 

rok 2017 byl pro obec z mého pohledu úspěšný. Podařilo se nám s pomocí dotací 

realizovat téměř všechny akce, které jsme si na letošní rok naplánovali. Jejich výčtem 

Vás nebudu zatěžovat ,jelikož kdo má zájem o dění v obci a chodí s očima otevřenýma 

vidí a posoudí.  

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 

  

                                                                  Vám přeje Pavel Hasalík 

                                                                                    starosta obce 



Usnesení ze zastupitelstva obce 

Usnesení č.15 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 6.11.2017 

_____________________________________________________________________ 

1/15/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání 15. Zasedání zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína   

  

2/15/2017     Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

  

3/15/2017      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: p. Moniku Hajnou , p. Jindřicha Žlebka 

Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou 

  

4/15/2017    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Žádost místních maminek o doplnění herních prvků o lanový program pro děti  na 

hřišti TJ  a možnost využívání nových  prostor budovy k pravidelným schůzkám  

Informaci starosty obce o přípravě podkladů k výběrovému řízení na obsazení místa 

vedoucího technické zprávy majetku obce.Žádost p. Jany Mikulenkové, Životice u 

Nového Jičína 121 o umístění zpomalovacího retardéru na MK poblíž č.p. 121.   

Žádost záchranné stanice Bartošovice o finanční dar na činnost 

Žádost  p. Marie Gerykové , Životice u Nového Jičína 128 o zajištění vypracování 

dopravní studie k umístění zastávek v obou směrech v okolí č.p. 60,61,165 a 178  

Informace starosty obce o realizovaných akcích v letošním roce a přípravě akcí na rok 

2018 - 2019 (opravy komunikací ,úpravy hřbitova , okolí kostela a fary, zateplení a 

rekonstrukce objektu bývalé Jednoty a Obecníku, úpravy  starých šaten na hřišti, 

dokončení vnitřních úprav KD, zřízení příjezdové komunikace k podiu,  

Žádost p. Ladislava Jančálka, Životice u N. Jičína 43 o odkup  pozemku p.č. 594/2 o 

výměře 809 m2 dle vyhotoveného GP pro rozdělení pozemku č. 890 – 100/2017 

  

5/15/2017          Zastupitelstvo obce schvaluje     

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2018 ZŠ a MŠ..Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu obce na rok 2018 a 2019. III. Úpravu rozpočtu  za rok 2017 příjmy 

+400 000.-Kč, výdaje + 4 mil. Kč celkem po úpravě  „ příjmy 34 600 000.-Kč Výdaje 

46 650 000.- Kč ,financování 12 050 000,- Kč. 



Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 do doby schválení rozpočtu obce na rok 

2018 a to ve výši jedné dvanáctiny upraveného rozpočtu 2017 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 2018 ve 

výši 90 000.- Kč měsíčně. Vyřazení DHM – dřevěná buňka na hřišti TJ, IČ 30043, 

pořizovací cena 139 370, Kč. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ. 

Žádost ŘKF Životice u Nového Jičína 1, 742 72 p. Mořkov o poskytnutí dotace ve výši  

800 tis.Kč na dokončení oprav a zařízení kostela a  zároveň ruší text v usnesení ZO ze 

dne 29.5.2017 v bodě 6/13/2017 týkající se schválení finančního daru ve výši 500 tis. 

Kč ŘKF Životice u Nového Jičína. 

Na základě zveřejněného prodejního záměru prodej pozemku p.č 1529/128 o výměře 

26 m2, oddělený GP č. 881 – 46/2017 z pozemku p.č. 1529/48 jakož i pozemek p.č. 

159/130 o výměře 13 m2 oddělený výše uvedeným GP z poz. p.č. 1529/53 v k.ú. 

Životice u Nového Jičína za cenu 3 900.- Kč a náklady spojené s administrací manž. 

Jozefu a Lence Vinczeovým, Životice u N. Jičína 74. 

Smlouvy o dílo s fy  FABRIKO MORAVA,s.r.o.  Životice u Nového Jičína 207 na  

„Zlepšení tepelně technických vlastností budovy  č.p.3“  a „ Úpravy bočního vstupu 

zázemí sportoviště“. Provozní řád víceúčelového sportovního areálu v Životicích u 

Nového Jičína. Návštěvní řád veřejného dětského hřiště v Životicích u Nového Jičína  

Poskytnutí finančního daru ve výši 20tis .Kč Lukáši Dořičákovi , Životice u N. Jičína 

217 za reprezentaci obce na mezinárodní úrovni a pokrytí nákladů spojených s jeho 

sportovní činností. Poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč Záchranné stanici 

Bartošovice. 

 

6/15/2017       Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

Žádost p. Gerykové Marie, Životice u N. Jičína 128 o vypracování dopravní studie 

k umístění zastávek v okolí č.p. 60,61, až 165 a 178 

 

7/15/2017       Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k: 

Zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce. Ke zveřejnění prodejního 

záměru. K podpisu smluv o díla s fy Fabriko Morava s.r.o.,Životice u Nového Jičína 

207. K provedení posledního rozpočtového opatření v neomezeném rozsahu v závěru  

roku 2017. 

  

      Usnesení ZO č. 15 ze dne  6.11.2017  bylo přijato  8  hlasy  přítomných členů            

                                  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  

 

 

    Starosta                                                                                              Místostarosta 

Pavel Hasalík                                                                                    Markéta Mřihladová 



Setkání občanů důchodového věku 

V pátek, dne 20. října 2017, proběhlo v naší obci tradiční setkání občanů 

důchodového věku. Žáci základní školy přispěli svým vystoupením k příjemné 

atmosféře tohoto setkání. V programu zazněly tóny  zobcových fléten, spousta básní o 

podzimu, rytmické vystoupení se svítícím švihadlem a nakonec nechyběla ani 

pohádka „O Janince a Kubovi“. Doufáme, že naše vystoupení potěšilo většinu seniorů 

v sále kulturního domu. 

K tanci a poslechu našim dříve narozeným občanům zahrála „Veselá trojka“ známá z 

televizní stanice Šlágr. Pro naše seniory bylo připraveno i bohaté občerstvení.  Věříme 

tomu, že i v příštím roce se naši občané sejdou v hojném počtu a již teď se mohou 

těšit na Evu a Vaška, kteří nás poctí svou návštěvou 20.9. 2018.  



Výstava a vánoční tvoření 

1.12.2017 se v naší obci uskutečnilo 

vánoční tvoření, pro děti i rodiče.  Děti si 

mohly vyzkoušet zdobení vánočních 

perníčků, samy  si vyrobit různé vánoční 

ozdoby a dekorace,  které si hrdě 

odnášely domů.  Vánoční tvoření 

doprovázela také vánoční výstava s 

prodejem,  kterou připravil místní klub 

důchodců.  Tímto jim moc děkujeme za 

krásnou vánoční atmosféru.  Děkujeme 

všem za účast. 



Mikuláš a rozsvícení stromu 

V pátek 8. 12. 2017, před druhou nedělí adventní, se i u nás v Životicích u Nového 

Jičína rozsvítil vánoční strom za přítomnosti starosty obce Pavla Hasalíka a místního 

kněze Piotra Marka Kowalského. Ten všem návštěvníkům připomenul adventní čas a 

nastávající příchod Ježíška. Krásná vánoční atmosféra byla umocněna vystoupením dětí 

z místní mateřské a základní školy. Jejich program se všem moc líbil, i když nás 

pozlobila technika. 

Všechny přítomné děti si mohly napsat svá přání Ježíškovi, které společně vypustily 

pomocí balónků do nebe. Poté už jsme  mohli přivítat svatého Mikuláše s jeho 

družinou. Mikuláš přivezl samozřejmě všem hodným dětem balíček. Na ty zlobivé měl 

čert nachystaný velikánský pytel, ale od nás odešel s nepořízenou. Máme jen samé 

hodné děti. 

Kdo si ještě nestihl nakoupit vánoční dekorace, mohl tak zde ihned učinit a vybrat si. 

Dospělí se pak zahřáli svařeným vínem, děti čajem. Hladoví mohli ochutnat párky, 

klobásky a letošní novinku -  halušky se zelím a slaninou. Nechyběly ani koláčky. 

Poděkování za spolupráci patří učitelkám MŠ a ZŠ, kulturní komisi, klubu důchodců i 

všem zúčastněným. 





Střípky z naší školy 

Projektový den ,,Dopravní výchova“ 

        

V pátek dne 3. 11. se v naší škole konal projektový den na téma „Dopravní výchova“. 

Děti se učily řešit dopravní situace v silničním provozu z pohledu řidiče, cyklisty nebo 

chodce. Byly seznámeny s tím, jak se správně mají na silnici chovat, aby jim 

nehrozilo nebezpečí úrazu a jaké vybavení by mělo mít jízdní kolo. Byly také 

podrobně seznámeny s dopravními značkami a zhlédly film s dopravní tématikou. 

Součástí dopravního dopoledne byla také zdravověda. Děti se naučily jak ošetřit 

kamaráda při zranění hlavy či jiných částí těla, dověděly se spoustu informací o tom, 

jak poskytnout první pomoc, vyzkoušely si techniky obvazování. 

Děti se mohou někdy ve svém životě setkat s nenadálou situací a věříme, že jim 

získané informace mohou pomoci. 

                                                                                                     Mgr. Alena Macháčová 



Střípky z naší školy 

Ekologický program „Netopýři a les“ 

 

        V tomto ekologickém programu se žáci seznámili s nočními živočichy, netopýry. 

Dověděli se o různých druzích těchto živočichů, kde žijí, jakým způsobem loví, jak se 

pohybují, čím se živí. Procvičili si netopýří smysly formou her, zkoušeli, kolik 

netopýrů se vleze do malé skuliny. Nakonec žáci hledali na obrázku, kde by mohly být 

netopýří úkryty, a odnesli si jednoho netopýra, i když jenom na obrázku. 



Střípky z naší školky 

DÝŇOVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE (dušičky – všichni moji blízcí) 

 

V křesťanském kalendáři se postupně ustálily dva svátky. 

Svátek Všech svatých – 1.11. připomíná zasvěcení původně římského pohanského 

chrámu křesťanské Panně Marii a svatým mučedníkům na  počátku 7.století. 

Památka všech zemřelých – 2.11. je spojena se vzpomínkou a modlitbou za mrtvé, 

jejichž duše se očišťují od hříchů a vstupují do nebe. Právě tento druhý svátek se 

lidově nazývá – Dušičky. 

Halloween – v současnosti v Evropě stále více zdomácňuje i americká podoba tohoto 

svátku – slaví se v předvečer svátku Všech svatých tedy 31.10.,název vznikl z výrazu 

All Hallow´s Eve – předvečer Všech svatých. Dnes je to hlavně zábava pro děti, které 

se strojí do hrůzyplných masek čarodějnic, upírů a smrtek. Obcházejí domy sousedů, 

kde dostávají výslužku, pořádají se zábavné večírky a nikde nechybí strašidelně 

svítící dýně. 

Halloween je typickým příkladem křesťanského svátku, ve kterém se spojily tradiční 

pohanské zvyky a zároveň je ovlivněn komerčními zájmy výrobců a reklam. 

Dne   31.10.2017 v odpoledních hodinách jsme se sešli v naší mateřské škole na 

společné schůzce rodičů a dětí, kde jsme společně  dlabali  dýně a vymýšleli různé 

obličeje, strašidýlka a zvířátka.   Myslím,  že  se  dětem a jejich rodičům povedly, co 

říkáte? A protože žijeme v České republice a  ne jinde, odnesli jsme dýně  na  místní 

hřbitov, kde jsme tímto dušičkovým rituálem oživili prostor lásky a 

sounáležití……chtěli jsme  tímto  společně s dětmi  zavzpomínat na svou  rodinu, na 

všechny její členy, které známe i na ty, které jsme nepoznali  nebo již nežijí. 

Svou rodinu, své blízké máme velmi rádi, máme je rádi pořád, když jsme spolu i ve 

chvílích, kdy s   námi  zrovna nejsou a jsou třeba  v práci nebo v jiném městě a máme 

je rádi i tehdy, když už s námi  nebudou nikdy. Připomínejme si to často. 

                                                            

                                                                                                        Iveta Šugarová 





Klub seniorů 

Blíží se konec roku a tak aspoň v krátkosti, co se nám seniorům za posledních pár 

měsíců podařilo. V září jsme vyjeli do Čejkovic u Hodonína a kromě exkurze do fa 

Sonnetor  - výroba porcovaných čajů, jsme navštívili vinné sklepy Templářských 

rytířů, bylo to moc zajímavé. Výlet jsme ukončili posezením u dobrého vínka a 

muziky Začátkem prosince jsme se vydali do Krakowa na předvánoční trhy a 

prohlídku hradu Wawel. Spousta účastníků zájezdu stihla ještě další historické 

památky nacházející se na hlavním náměstí jako kostel sv. Vojtěcha, Soukenici  

( bývalá tržnice ) a věž staré radnice, která má až nahoru110 schodů a přesto se tam 

někteří senioři vydali a úspěšně zdolali. I když byla zima větší než u nás doma, zvládli 

jsme to v pohodě a ve zdraví. Kromě zájezdů jsme jednou měsíčně jezdili do 

Hodslavic na kuželky a asi by jste se divili, kdo nakonec vyhrál velký souboj v 

kuželkách. Nakonec jsme vždy chvíli poseděli, dali si něco dobrého k jídlu a pití a 

pak teprve jsme se vraceli domů. Připravovali jsme se  na první adventní víkend, 

výstavu s prodejem vánočních věnců, svícnů a dalších vánočních ozdob. Scházeli 

jsme se celý měsíc jednou týdně a bylo nám spolu fajn. Chtěli jsme předvést a ukázat, 

že ještě něco dokážeme. Myslím, že se nám to podařilo. Svědčí o tom spoustu 

krásných zápisů v naší kronice. Na poslední schůzce v tomto roce jsme hráli vánoční 

hru. Na fotkách se můžete podívat o kolik dárků jsme se snažili. Vánoční punč nám 

zvedl náladu, domů jsme se rozcházeli s přáním krásně prožitých vánočních svátků. 

Tento rok utekl velice rychle a za podpory obce jsme mohli uskutečnit několik 

hezkých zájezdů i menších akcí. Co nás čeká v roce příštím ?  Určitě klid a pohoda a 

spousta zajímavých výletů a společných akcí. Chcete se o tom přesvědčit? Pokud jste 

důchodového věku, rádi vás přivítáme na první schůzce v roce 2018 a to v pondělí 

8.1.2018. Přejeme všem krásné vánoce a vše dobré do nového roku. Vaši senioři 





TJ Životice u Nového Jičína 

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych připomenul činnost TJ Životice u N.J., z.s. v roce 2017. 

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. 28.1.2017 se uskutečnil zájezd do Jeseníků - Petříkova, který využili 

milovníci lyžování a to jak klasického, tak sjezdového. V únoru jsme uspořádali 

tradiční Sportovní ples, kde nám k tanci a poslechu hrála skupina TOMI-R. Rovněž 

jsme se mohli těšit na bohatý program. 9.6. jsme uspořádali 2. jarní životický 

štafetový maratón, kde si nejprve zaběhaly děti ze základní a mateřské školy a 

v součtu uběhly neuvěřitelných 167.400 metrů. Odpoledne se zúčastnilo 57 běžců a 

uběhlo celkem 97.500 m. Celkem tedy účastníci uběhli bez sta metrů 265  kilometrů!                  



V termínu 15.6. – 18.6. se uskutečnila hlavní akce letošního roku a to turistický 

zájezd do Kokořínska. Ubytování jsme byli v chatkách v ATC Kokořín a během 

pobytu jsme se mohli kochat přírodními krásami této chráněné krajinné oblasti. Také 

jsme navštívili hrady Houska, Kokořín a Bezděz.7.10. jsme se autobusem vydali do 

Zlatých Hor v Jeseníkách, kde jsme navštívili zlatorudný skanzen a poté jsme se 

prošli na poutní místo Panny Marie Pomocné.28.10. jsme uspořádali zájezd do 

leteckého muzea ve Vyškově a následovalo posezení ve vinném sklepě vinařství 

Košulič v Hustopečích u Brna. 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, cvičení pro děti 

od 6-ti let a od září také pro děti předškolního věku. 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 



 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY Životice u Nového Jičína 
 

Datum Životice u Nového Jičína 

24.12.2017  Půlnoční mše sv. 22:00 hod. 

25.12.2017  Slavnost Narození Páně 9:30 hod. 

26.12.2017  Svátek sv. Štěpána 9:30 hod. 

31.12.2017  Poděkování za minulý rok 9:30 hod. 

1.1.2018   Nový rok 9:30 hod. 



Životní jubilea 

 
Říjen 2017 

jméno č.p. věk 

ŠKORŇA  Michal 170 94 

MACÍČEK  Stanislav 165 82 

RÝC  Antonín 34 50 

Prosinec 2017 

jméno č.p. věk 

KUNCOVÁ  Věra 33 93 

ŠIMŮNKOVÁ  Květuše 220 85 

MUŽNÁ  Marie 173 75 

MIČKOVÁ Dáša 144 75 

ČÍP  Stanislav 167 65 

Listopad 2017 

jméno č.p. věk 

ČERNÁ  Růžena 49 92 

CÁBOVÁ  Jana 56 65 

KUNCOVÁ  Libuše 189 60 

Společenská kronika 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří našemu OÚ zapůjčili svoje starší 

fotografie. Mohl tak vzniknout krásný Kalendář naší obce na rok 2018.  Můžeme vidět a 

vzpomínat, jak obec vypadala dříve a co vše se postupem času změnilo. V současné 

době patří Životice u Nového Jičína k těm krásnějším obcím v naší republice. Zásluhu 

na tom máte i vy všichni tím, že se pečlivě staráte o své domy, zahrádky i zahrady.                                                                                 

                                                                                                      Děkujeme Vám.  



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 !!!  

Vážení  občané, 

ve  dnech  1.  až  15.  ledna 2018  

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. 

Žádáme občany, aby popelnicové 

nádoby a kontejnery na bio-odpad 

nenechávali na obecních 

komunikacích!!! Tyto nádoby si 

umístěte na vlastní pozemky, aby 

nedošlo k jejich zcizení. Děkujeme. 

Vodovodní přípojky domácnostem 

Rovněž v roce 2018 budou občanům realizovány domovní vodovodní přípojky 

s finančním přispěním obce. Žádáme proto občany, kteří mají zájem o přepojení 

v nemovitosti, aby svůj požadavek nahlásili na obecní úřad. Zároveň oznamujeme, že 

v měsíci lednu 2018 budou prováděny odpočty vodoměrů v domácnostech 

Platba za vypouštění odpadních vod 

Kontrolou na SMVAK bylo zjištěno, že někteří spoluobčané nemají doposud uzavřenou 

smlouvu o vypouštění odpadních vod do vybudované kanalizace. Žádáme proto občany 

,aby ve vlastním zájmu navštívili středisko SMVAK v Novém Jičíně a smlouvu se 

společností neprodleně uzavřeli. V případě nejasností kontaktujte p. Bc Jiřího Plandora 

tel. 731 532 930 

Pavel Hasalík                                                                                                                                                                                

  starosta                                                                                                                                            

http://www.4mroznov.cz/objednavka.php




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. 

Plán akcí na rok 2018 

Datum Název akce 

20.1. 2018 Obecní ples 

10.2. 2018 Sportovní ples 

3.3. 2018 Maškarní ples 

10.3. 2018 Vítání občánků 

13.5. 2018 Den matek 

20.5. 2018 Smaženice 

2.6. 2018 Den dětí 

24.6. 2018 Pouť 

29.6. 2018 Vystoupení Duo Yamaha 

13.7. 2018 Letní kino 

11.8. 2018 Den obce 

24.8. 2018 Letní kino 

21.9. 2018 Setkání občanů důchodového věku 

7.12. 2018 Mikulášská nadílka, rozsvícení vánoční stromu 

16.12. 2018 Adventní koncert 

mailto:obec@zivoticeunj.cz

