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                                Z   p   r   a   v   o   d   a   j 
 
 
 
 
 

                                      Obce Životice u Nového Jičína 

číslo 2                               duben – červen 2016 

 

Vážení spoluobčané, 

  

Blíží se čas prázdnin a doba dovolených. Nastává období, kdy člověk potřebuje na 
chvíli takzvaně vypnout a odpočinout si od běžných starostí a povinností. Přeji Vám 
všem i dětem, kterým začínají prázdniny hezké počasí a pohodové prožití vysněných 
dovolených. 

A teď trocha informací. V minulém měsíci jste byli oslovováni, zda vodovodní 
přípojky tak jak jsou naprojektovány odpovídají skutečnosti. Zhruba šedesát pět 
procent z celkového objemu 180 vyprojektovaných přípojek  máme připraveno v I. 
etapě k realizaci. V nejbližší době bude zrevidováno zbývající množství. Tato revize 
se prováděla z důvodů příprav podkladů pro výběrové řízení a následnou realizaci 
stavby. V některých případech došlo ke změnám v trase a umístění přípojky a také 
vznikly nové požadavky občanů o zhotovení  vodovodní přípojky, kteří neměli 
v minulosti o zavedení přípojky zájem. V těchto případech je nutné nechat zpracovat 
projektovou dokumentaci a poté může být přípojka zhotovena. Obec bude chtít 
zrealizovat maximální počet přípojek ještě v letošním roce, s tím že po realizaci 
přípojek budou uzavírány s odběrateli smlouvy. Předpoklad zahájení stavby je 
poslední týden v červenci.      

  

Příjemnou dovolenou a pevné nervy Vám přeje 

  

                                                                                                                    Pavel Hasalík 

                                                                                                                        starosta 

  

 

 “Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.  

Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.  

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.“ 
 

 

                                                                                                                                  

 

 

 
 
 



 

Opět se blíží prázdniny a s nimi spousta volného času pro děti. A aby děti tento svůj 

volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem (a 

také sobě) připomněli pravidla, jak se chovat nejen v přírodě, ale i doma. Důležité 

jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na „vyhrazeném tábořišti“:  

 oheň rozdělávat pouze za přítomnosti dospělé osoby 

 nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m) 

 nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru                       

       nebo extrémního sucha 

 nikdy neponechávat oheň bez dozoru 

 mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro               

      případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj 

 nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli     

       v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva) 

 do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby 

od sprejů apod.) 

 oheň neroznášet  po okolí (např. na zapálené větvi) 

 oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že   nehrozí 

jeho samovolné rozhoření. 

Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových 

toulkách přírodou často dostanou  do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a 

opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, 

kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění 

v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i k nečekanému zaplavení 

prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto 

místech by měli rodiče své děti důrazně varovat. 

Zdravé a bezpečné léto! 



Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. 

Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je 

pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. 

Rodiče by si měli také uvědomit, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé 

nástrahy.  Proto neponechávat zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou 

pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozornit děti, že plynové a 

elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a 

experimentům! Rovněž dětem připomínat, že při odchodu z domu nesmí zapomenout 

klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná 

konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny 

vodovodní kohoutky. 

Tento výčet  možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají 

nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné 

situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená 

nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne 

bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí. 



Usnesení ze zastupitelstva obce 

 

Usnesení č. 7. ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 25.4.2016 
_____________________________________________________________________ 

 

1/7/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání  7. zasedání zastupitelstva obce  

Doplnění programu:   

Schválení závěrečného  účtu obce za rok 2015, schválení účetní závěrky obce, 
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Životice u N. Jičína  

Provedení I. Úpravy rozpočtu obce   

  

 

2/7/2016     Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

                  

 

3/7/2016      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. Moniku Hajnou, p. ing. Martina 
Hromádku   

Zapisovatelku z jednání programu ZO:  p. Martinu Černou 

 

 

4/7/2016    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Informaci kontrolního výboru o plnění usnesení ZO konaného dne 1.2.2016  

Informaci v výsledku kontroly IBP a z toho vyplývajících povinností pro obec (k 
31.12.2016 zákaz používání kotle v budově č.p. 3 – doporučena výměna)  

Žádost p. Gerykové Růženy, Životice u N. Jičína 151 o ukončení nájmu pozemků 

Žádost p. Kozla Pavla, Životice u N. Jičína 192 o pronájem pozemku  

Žádost p Tomka , N. Jičín, Dlouhá 1965/26  o pronájem pozemku 

Žádost p. Biskupa, Mořkov Dolina 426 o pronájem pozemků 

Žádost p. Kozelkové Kristýny Životice u N. Jičína 36 o koupi pozemku p.č. 636/53 
v lokalitě povodňových domů 

 
 



 

 

Žádost p. Kozelkové Alice, Životice u N. Jičína 36 o pronájem stánků na hřišti 
TJ ve dnech 24.6.2016 a 13.8.2016 k zajištění občerstvení při kulturních  akcích 

Návrh na vybudování veřejného  parkoviště u MAZETY (v případě souhlasu 
jednat s vlastníkem pozemku) 

Informaci o možnosti vybudování odpočinkově sportovní zóny 

Informaci o probíhajících pracích ve farní budově   

Zabývat se otázkou možnosti odkoupení nmovitosti č.p. 2  

Stížnosti k parkování na místních komunikacích  

Žádost o příspěvek na zřízení Baby boxu 

Odstoupení p.Denkové Lucie, Životice u N. Jičína 48 z funkce člena kulturního 
výboru   

Žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci dotačního programu „ Kotlíková dotace 
v MSK“ 

Projednání otázky reorganizaci pracovních míst  

  

 

5/7/2016   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje  : 

 

 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu 
provést stavbu na pozemku p.č. 1557 a 636/1 spočívající ve vybudování el. 
přípojky a přípojky vodovodu pro stavbu RD manž. Denkových, Životice u N. 
Jičína 48  

Vyhlášení veřejného záměru na odprodej pozemku p.č. 636/53 o výměře 984 m2 

Zpracování projektové dokumentace  a realizaci přechodu pro chodce v blízkosti 
MŠ   

Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací pro období 2016 – 2025 ve 
znění příloh  

Podání žádosti o dotaci na stavbu „Společenské a sportovní zázemí sportoviště“ 
na místním hřišti a tím i spolufinancování uvedeného projektu ( podmíněno 
získáním dotace) 

Přijetí dotace z MSK na opravy prostor KD ve výši 300 tis Kč  

Spolupráci s právní kanceláří JM Kopřivnice – právní poradenství pro obce  

Provedení výměny kotle na tuhá paliva v budově č.p.3 dle doporučení odborné 
firmy  

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem se 
Svazkem obcí - Cyklostezka  na převod pozemku p.č. 1617 o výměře 23 m2 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „Svazek 
obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ,IČ 72545691 za rok 2015 

 

 

 



 

Finanční dar:  Škole života, Beskydská N. Jičín ve výši 10 tis. Kč, Hřebčínu HF 

Životice u N. Jičína ve výši 10 tis. Kč, Fondu pro opuštěné a handicapované děti 

ve výši 5 tis. Kč,, Odboru KČT Mořkov ve výši 5 tis. Kč , TJ Mořkov (děti ze 

Životic u N. J.ve výši 10 tis. Kč) Mysliveckému spolku Jedle ve výši 20 tis. Kč 

Kostel sv. Jana Křtitele a farní budovu v Životicích u Nového Jičína jako 

kulturní památku místního významu 

Vstup obce do spol. SOMPO  

Nabídku redakce Novojičínský Deník na spolupráci  

Odstoupení p. Lucie Denkové Životice u Nového Jičína 48 z funkce člena 

kulturního výboru k 30.4.2016 a volí do této funkce p. Martinu Černou, Životice 

u N. Jičína 112 s platností od 1.5.2016 a schvaluje vyplácení odměny ve výši 

800.-Kč od 1.5.2016 

I. Úpravu rozpočtu obce dle přílohy ( navýšení částky na opravu fary 1 mil Kč) 

Výběrovou komisi ve složení ing. Martin Hromádka, Jaroslav Pítr, Pavel Hasalík 

pro výběr dodavatelů stavebních ,natěračských a topenářských prací na farní 

budově, dále k provedení výběru dodavatele na provedení úprav unimobuňky a 

dodávku čekárny   

Závěrečný účet obce za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 

obce a to bez výhrad 

Účetní závěrku obce Životice u Nového Jičína sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2015 

Převod hospodářského výsledku na účet 432 – výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období 

Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Životice u Nového Jičína, 

příspěvkové organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015 

Vyřazení územního plánu obce IČ 40002, pořizovací cena 514 742,50 Kč 

z důvodu vydání nového územního plánu 

                                

6/7/2016    Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína deleguje: 

Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst.2 písm.f) zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář 

společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 

72, IČ 258 72 826,  

 

 



 

deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Mgr. Markétu 

Mřihladovou, nar. 12.5.1975, bytem Životice u Nového Jičína 29 

Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech 

práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 26.5.2016, a to 

k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě nebo náhradní valné 

hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc  ve shora uvedeném rozsahu jiné 

osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně pana 

Pavla Hasalíka  nar. 18.3.1959 bytem Životice u Nového Jičína 100 

       

7/7/2016   Zastupitelstvo obce  pověřuje starostu obce: 

Ke zveřejněním přijatého usnesení na úředních deskách obce 

K uzavření smluv s vybranými dodavateli a ujednání uvedených v bodě  

5/7/2016 

K jednání s Biskupstvím Opavsko - Ostravským o dalším využívání farní 

budovy obcí   

K vyřešení správcovství na hřišti TJ  

K vyhlášení prodejního záměru na odprodej pozemku z majetku obce 

      

               Usnesení ZO č. 7 ze dne  25.4.2016  bylo přijato 8 hlasy  

         přítomných členů   Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  

  

         Pavel Hasalík                                         Mgr. Markéta Mřihladová 

             starosta                                                       místostarosta                  



Myslivecký spolek JEDLE 



 

Vážení spoluobčané, milí přátelé naší krásné přírody! 

Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V naší krajině se vyskytuje 

velké množství mláďat, většiny volně žijících živočichů. Dopřejme jim prosím 

patřičnou ochranu. Důležitý je především klid v honitbě v tomto kritickém 

období. 

  

Děkuji vám všem, kteří jste obětovali svůj čas a přišli ne zrovna v nejlepším 

počasí na vítání svátku jara na společnou smaženici na naši mysliveckou chatu. 

(Zatím naši...) Vaše přítomnost dokazuje, že umíme najít cestu k sobě a pro nás je 

závazkem, abychom se podíleli společně s vámi i na dalších setkáních. Ještě 

jednou srdečně děkuji! 

  

Myslivecký spolek Jedle Životice u Nového Jičína - předseda, Oskar Kunc 

 



Den matek 

Den matek je velmi krásný svátek, který 

je rozšířen po celém světě. Děti ze 

základní a mateřské školy oslavily se 

svými maminkami svátek přímo druhou 

květnovou neděli v Obecníku. Dárkem 

pro své maminky byla láskyplná 

vystoupení všech dětí. Na účinkující se 

přišli podívat i další členové rodiny a 

kulturní sál byl zcela zaplněn. 

V průběhu vystoupení žáků ze základní 

školy zazněly tóny zobcových fléten, 

známé i méně známé básničky, některé 

dokonce v repovém podání. Na své si 

přišli i příznivkyně sportu a tance. 

Pásmo uzavřela tklivá píseň Jednu 

krásnou zemi znám. Každá z maminek si 

s sebou domů kromě radosti 

z kulturního projevu svých dětí odnášela 

i drobnou  dekoraci v podobě ptáčka 

zpěváčka, kterého pro ně děti 

vlastnoručně zhotovily. Děti nezklamaly 

a sklidily zasloužený potlesk. 



Den dětí 

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U této příležitosti se pořádají 

různé kulturní a sportovní akce. Ne jinak tomu bylo i u nás,  kdy dne 11.6.2016 

přilákala zábava na místní hřiště několik desítek dětí a jejich rodiče. Z nedalekého 

Frenštátu k nám zavítal známý žijící ilustrátor a spisovatel  dětských knížek a časopisů 

Adolf Dudek, který jak říká : „ Dětem  atraktivní  formou předvádím práci ilustrátora 

na velké keramické tabuli a zároveň jim dodávám sebevědomí, že kreslit může 

v podstatě každý, kdo zvládne nakreslit kolečko, čtverec, trojúhelník nebo obdélník.“ 

Do svého povídání zapojil většinu dětí i rodičů. Tato část programu potěšila ty 

nejmenší. Dále následovalo vystoupení děvčat z rodinného centra MOZAIKA Nový 

Jičín , které děti, převážně malé slečny,  vtáhly do víru tance, naučily nové taneční 

prvky, seznámily se zumbičkou. Během celého odpoledne byl pro děti připraven 

Bodyzorbing (pekelně zábavná  atrakce). Navléknete se do nafukovací koule a vydáte 

se vstříc svým protivníkům v některé z her, např. ve fotbalu či sumo, zahrajete si na 

honěnou, nebo na posledního stojícího zorbistu. V této nafukovací atrakci můžete 

bezpečně skotačit, skákat, padat, kutálet se, odrážet se a kdo ví, co ještě Vás napadne. 

Nafouknutou bodyzorbing kouli si nasadíte přes hlavu na tělo, upevníte popruhy a 

zábava pro všechny generace může začít. Zájem o tuto atrakci byl bezesporu největší !  

Dále bylo připravené malé lanové centrum nebo foukání šipek na cíl. Pro ty nejmenší , 

skákací hrad. Počasí nám nakonec přálo, a tak se celá akce odehrála pod širým nebem. 

Pro všechny děti byly připraveny špekáčky, pitíčko, oplatek a velký bublifuk. Moc 

děkujeme všem za účast a budeme se těšit opět za rok! 



FLERET 

V pátek 24.6. 2016 proběhlo v naší obci hudební a současně před pouťové vystoupení 

skupiny FLERET.  Počasí nám přálo a těšili jsme se hojné účasti i když trochu 

zklamáním pro pořadatelé byla nízká účast místních občanů.  



Čarodějnice 

 
Lidé se odpradávna báli nadpřirozených bytostí a jevů, které si nedokázali vysvětlit. 
Z minulosti se zachovalo velké množství pověr, jak čarodějnice zahnat, aby 
neublížily lidem, neuřkly dobytek, nezpůsobily neštěstí. Nic takového u nás ve 
školce nehrozilo, my tam měli jen hodné čarodějnice a čaroděje, a tak jsme si týden 
s nimi náležitě užili.  

Chytneme se koštěte, točíme se spolu, 

Potom dřepy děláme, nahoru a dolů. 

Jeden dřep a druhý dřep z čarodějné školky, 

jednou dřepnou kluci a podruhé holky. 

 

Hráli jsme si, oblékali kostýmy, vařili kouzelné lektvary, kouzelné jídla, vyráběli 
bylinkové paletky, vymýšleli kuriózní jména pro čarodějnice. Naučili jsme se 
spoustu básniček, her, poslouchali pohádky o čaroději Kostivalovi, čarodějnici 
Elvíře a v pátek vše vyvrcholilo na zahradě naší školky, kde děti závodily a 
prokazovaly odvahu. Létaly na koštěti, házely koštětem na cíl i do dálky, skákaly 
v pytli, hádaly, co je v kouzelné krabici, vymýšlely kouzelná zaklínadla, a také je 
čekal slizolep plný brouků, housenek a jiných potvor. Byl to hezký den. 

 

                                                                                                       Za mateřskou školu 

                                                                                                           Iveta Šugarová 

Střípky z naší školky 





Jak jsme jeli na výlet 

……je to cítit všude. Z velkých houfů kůzlat a jehňat na pastvinách, z 
pampeliškových padáčků hnaných povětřím i z dětí, které netrpělivě odpočítávají 
každý den do prázdnin. Léto už je za tím rohem a k létu patří výlety. I my jsme se 
za odměnu vydali se školičkou na výlet, ne sice moc daleko, ale výlet nemusí být 
daleko, aby byl pěkný. 

Ráno jsme nastoupili u nás v Životicích do autobusu směr Veřovice, tam jsme 
přesedli do vlaku a jeli dále do Hostašovic, na Domorac. To bylo radosti jet vlakem, 
lepší než super bourák. 

V Hostašovicích na nádraží jsme se museli posilnit svačinkami a dobrůtkami od 
maminek. Pak jsme se vydali lesem na Zrzávky, kde děti ochutnaly kouzelné 
prameny železité a smrdutkové vody Smradlavky, stavěli jsme domečky pro skřítky, 
hráli si v areálu i v lese, počasí bylo nádherné a nálada báječná. Avšak nadešel čas 
vydat se k přehradě Kacabaji. Krásná, čistá voda, mokřady a vzácné rostliny, vážky, 
motýli, děti hrající si u vody, korálky z travin a rákosí, ale taky klacky, čáchání 
v bahně a házení kamenů, prostě letní pohoda. 

Byl čas jít na oběd, a tak jsme se vrátili lesem směr nádraží, tam je hospůdka a v ní 
jeden moc hodný pan vedoucí a pan kuchař, kteří se nabídli, že nám uvaří oběd. 
Kuřecí polévku, plátek masíčka s hranolkami a jako bonus palačinku. Ještě pořád 
jsou ochotní lidé, kteří nemusí, ale chtějí a my jim moc děkujeme, děti byly 
nadšené. 

Napucnutí a spokojení jsme čekali na vláček, který nás odvezl do Veřovic, do 
Životic jsme se nakonec svezli autobusem. Tam už čekaly naše maminky a babičky. 
Děti byly tak moc hodné, trpělivé a spokojené, že už teď se těšíme na další výlet 
s nimi. 

                                                                                   Za mateřkou školu paní učitelky 
 

Střípky z naší školky 





Štafetový půlmaraton 

       V pátek 6. května se žáci ze základní školy a děti z mateřské školy zúčastnili 

dopoledne „1. Životického štafetového půlmaratonu,“ který pořádala místní tělovýchovná 

jednota na hřišti. Každé dítě z mateřské školy uběhlo 1 kolo, to je  300 m. 19 přítomných 

dětí z MŠ uběhlo celkem 5 700 m.   

27 žáků ze základní školy mělo možnost běžet více kol a tak celkem uběhli 244 kol, což 

bylo 73 200 m. Někteří žáci měli i po uběhnutí 11 kol stále spoustu síly pokračovat dále. 

Ti pak měli možnost přijít i odpoledne na hřiště a znovu si zaběhat. 

 

Střípky z naší školy 



Sportujeme netradičně 

 

Celkem deset netradičních sportovních disciplín čekalo na žáky naší školy na 

sportovištích ZŠ v Mořkově. Na pozvání paní ředitelky jsme se v pondělí 23. května 

zúčastnili zajímavého sportovního dopoledne. Děti si zahrály Živé člověče, na hřišti 

s umělým povrchem hrály vybíjenou, vyzkoušely si v tělocvičně školy hru kin-ball, na 

hřišti pak hrály netradičně golf s obyčejnými  klacky a  další méně známé hry. Velmi se 

jim líbila nová venkovní posilovna – Workout - v areálu školy. 

 

Střípky z naší školy 



Na závěr zajímavého dopoledne jsme v kulturním domě zhlédli pohádku Tajemství 

staré bambitky, kterou sehráli žáci z dramatického kroužku. Velice nás potěšilo, že 

jsme mezi herci mohli obdivovat i bývalé žáky naší školy. 

                                                 Počasí nám přálo, cestu tam i zpět jsme zvládli pěšky.  



Nafukovací planetárium v Sedlnicích 

  

Od Kulturního a informačního centra v Sedlnicích dostala naše škola nabídku 

navštívit nafukovací planetárium. Protože jsme už dlouho byli zvědaví, jak takové 

cestovní planetárium vypadá, vydali jsme se v úterý 24. 5.2016 do Sedlnic. Kromě 

nafukovacího planetária, které bylo umístěné přímo v sále KIC, jsme si mohli 

prohlédnout obrázky vesmíru a splnit některé úkoly týkající se této oblasti. Rozdělili 

jsme se podle tříd, jelikož jsme se do planetária všichni nevešli. Pro 1. a 2. ročník byl 

připraven program „Čokoládová planeta“ a pro 3., 4.a 5. ročník  program „Tajné 

životy hvězd“. Pro obě třídy pak přímo při promítání pořadů s maximální kvalitou a 

rozlišením Ultra HD byla připravena lektorem malá přednáška o naší Sluneční 

soustavě. Žáci tak mohli po skončení pořadů porovnat návštěvu Planetária v Ostravě 

Porubě, kterou jsme uskutečnili na podzim loňského roku. 

 

Střípky z naší školy 





Výstup na Velký Javorník 

      Letošní školní rok jsme zakončili společným výstupem všech žáků na Velký 

Javorník. Někdo se na výlet těšil, někdo měl obavy, zda výšlap zvládne. Pro některé 

děti se jednalo o zcela první výstup na tento vrchol, ale mnozí ho již několikrát zdolali.  

      S batůžky naplněnými svačinami a dostatkem tekutin jsme se tedy vydali na cestu. 

Nejprve autobusem do Veřovic. Odtud po silnici k prvnímu odpočívadlu. Byli jsme se 

podívat na pramen Jičínky, poslouchali jsme zpěv ptáků, pozorovali jsme lesní stromy 

a byliny. Kolem cesty se už modraly borůvky a červenaly se lesní jahody.  Cesta rychle 

uběhla a brzy jsme byli na vrcholu. Také jsme se z rozhledny podívali na okolní 

krajinu. Po krátkém občerstvení jsme se vydali dolů směrem k Frenštátu pod 

Radhoštěm. Prohlédli jsme si část naučné stezky Beskydské nebe – Život v korunách 

stromů, prošli rozpálený chodníček a potom už jsme seběhli po schodech dolů do 

městečka. V parku pod stromy jsme si odpočinuli a dojedli svačiny. Poslední úsek 

cesty jsme jeli opět autobusem. Všichni jsme si užili krásný den v přírodě. 

Střípky z naší školy 





Ekologický program „Život ve vodě“ 

      V pátek 24. června jsme trávili dopoledne v Žilině u Nového Jičína, kde pro nás 

paní  Mgr. Lenka Bakalová připravila program v rámci environmentální výchovy Život 

ve vodě. Nejprve jsme společně zavzpomínali na všechny živočichy, kteří žijí ve vodě a 

zahráli si pohybovou hru na hřišti - sbírání hmyzáků. A poté jsme jako průzkumníci 

bádali v okolí rybníku Lamberku a potoka Rakovce. Měli jsme k dispozici  nejrůznější 

nástroje – lupy, podběráky, síta, štětce, apod.  A co jsme nalezli?  Podařilo se nám 

objevit larvu komára, motýlice a chrostíka, plovatku, splešťuli, blešivce, chrostíka, 

pošvatku. Připomněli jsme si pojem z prvouky potravní řetězec a v tomto duchu jsme si 

zahráli další hry. Paráda! Realizace prvků ekologické výchovy, možnost pozorování 

přírody a přírodních jevů umožnily dětem hravou interaktivní formou si přiblížit svět 

přírody.   

Střípky z naší školy 





Životní jubilea 

 Duben 2016 

jméno č.p. věk 

DOŘIČÁKOVÁ  Anna 48 95 

MIČKOVÁ  Olga 14 65 

KLADIVA  Antonín 136 55 

RÝCOVÁ  Alena 187 50 

Červen 2016 

jméno č.p. věk 

WILDEROVÁ  Marta 168 86 

HASAL  Antonín 186 65 

TKADLEČKOVÁ   Marie 220 60 

Květen 2016 

jméno č.p. věk 

NEVLUDOVÁ  Ludmila 135 94 

HIKEL  Alois 130 83 

KUNCOVÁ  Amálie 27 80 

KUDĚLKOVÁ  Josefa 94 70 

ČERNOCHOVÁ  Marcela 18 65 

LANGROVÁ  Věra 188 60 

MELNAR  Karel 116 55 

KYSELÁ  Iveta 158 50 

Společenská kronika 



 

Životice (Seitendorf) 

 
 (Farní kronika začatá 1927 německy, od r. 1945 česky) 

     Politická obec u Nového Jičína, 332 m nad mořem, jež souvisí se Žilinou 
(Söhle). Ves je roztáhlá při okresní silnici a podél Jičínky na délku 3 km. Je v údolí, 
sevřená od severu Jedlovou a Hlásnicí, z jihu Mořkovskou horou. 

     Roku 1790 čítala obec 80 domů a 755 obyvatel Němců ( jen 57 Čechů ) --- roku 
1834 již 101 dům a 621 obyv. ---- roku 1890 bylo tu 112 domů a 755 obyv., --- roku 
1925 785 obyv.) 588 Němců a 203 Čechů). 

     Obyvatelstvo se živí polním hospodářstvím nebo pracuje v továrnách v Novém 
Jičíně. Jejich dialekt je blízký nářečí Němců na Kravařsku, kroje se nezachovaly. 

     Životice patří mezi vesnice, založené biskupem Pavlovským a byly až do 30 leté 
války úplně české. Jméno pochází od osobního Života, něm. se nazývaly  Schlecht 
Seitendorf, že tam byla půda hornatá. Vesnice patřila původně k panství 
starojičinskému, pak ke štramberskému. Poprvé je o ní zmínka r. 1411. roku 1523 se 
jako první vyplatila z roboty svému pánu Lackovi z Hustopeč a na Štramberce za 
roční poplatek 3 hřivny stříbra. Také sedlákům bylo dovoleno káceti si dříví pro své 
potřeby v Libotíně u Štramberka, zač musel každý ¼ míry ovsa ročně dováděti své 
vrchnosti. 

     V pozdějších letech snažili se majitelé panství připraviti sedláky o svobodu. 
Když r. 1537 Bedřich ze Žerotína zase požadoval na Životických robotu, odvolali se 
tito na zemský soud do Olomouce. Ten rozhodl v jejich prospěch, že nejsou povinní 
svým pánům robotovat. Avšak i Nový Jičín začal utiskovat poddané v Životicích a 
vymáhal na nich různé dávky a roboty. Když se proti tomu bránili, mnoho jich 
pozavírali, stěžovali si proto znovu u zemského hejtmana r. 1576, který se jich ujal. 
Ale postupem času bylo zapomenuto na všechny jejich výsady a práva, a zejména 
po 30-ti leté válce. K tomu neúroda v r. 1620 a mor r. 1624 zvětšily ještě více jejich 
bídu, postižených k tomu všemu ještě od Švédů. 

     Roku 1660 museli robotníci ze Životic, jako z ostatních vesnic, dovážeti 
stavební materiál na stavbu kostela „Na Kotouči“ ve Štramberku. Ještě dosud se 
jmenují cesty, kudy se na Štramberk jezdilo: „Robotwege“. 

 

Něco málo z historie ……. 



 

 Obecní pečeť je z roku 1724 a nese ve znaku pod stromem jelena ve skoku. 

    O kostele jsou zprávy z r. 1437. Tehdejší původní dřevěný kostel sv. Jana byl 
posvěcen r. 1488, dle nápisu na stropě lodi. V dobách husitských válek nebyla fara 
obsazena. Kolem r. 1560 přešla do rukou bratrských kněží. Teprve za vrchnosti 
jezuitské byly Životice přiděleny do Nového Jičína. Roku 1689 za biskupa Karla z 
Lichtenstejnů ,byla zde zřízena samostatná farnost. Když však na vydržování faraře 
nestačily peníze, byly k Životicím přidány ještě vesnice Veřovice, Mořkov, 
Hodslavice a Hostašovice. Teprve roku 1790 dostaly samostatnou faru Veřovice, r. 
1858 Hodslavice a roku 1899 Mořkov. Dne 14. listopadu 1898 za faráře Pavlíka 
/1890-1901/ vyhořel starý dřevěný kostel a r. 1902 za faráře P. Josefa Skopala byl 
vystaven nový, nynější chrám Páně. Roku 1943 tehdejší farář P. Jan Porubský /od r. 
1934/ byl 19. ledna zavolán na Gestapo do Nového Jičína, a již se nevrátil. Byl ve 
vazbě v Opavě, Novém Jičíně a poslán pak do koncentračního tábora v Dachau. 
Vrátil se po osvobození, ale pro nemoc odešel do důchodu. 

    Rok 1945 -  fronta se blíží, je už slyšet i kanonádu. Je velké vzrušení mezi 
německým obyvatelstvem, které je stále vybízeno k evakuaci, ale nechce o tom ani 
slyšet. 5. května zabrali obec Rusové, aniž by byly způsobeny nějaké větší válečné 
škody. Osvobozovací události se obce téměř nedotkly. Ruské oddíly prošly obcí bez 
válečných akcí a obec zůstala ušetřena. Avšak mnohem hlouběji a pronikavěji zde 
zavládly až události poválečné.Mnohým občanům byl rozkraden majetek nebo brán 
násilím, odebírán dobytek, konány stálé prohlídky a trestné výpravy. Obyvatelé 
německé národnosti soustředěni v několika etapách do sběrných táborů v Novém 
Jičíně a odtud posíláni transporty do Německa. Tím obec úplně změnila svou 
tvářnost. Staré německé obyvatelstvo ustoupilo českému osazenstvu, které přichází 
z okolních obcí a hlavně z Mořkova. Počet obyvatel klesl na polovinu.. 

    Obec se starousedlíky Čechy a s novými národními správci, dává se s chutí do 
budovatelské práce. Po náboženské stránce jsou obyvatelé velmi rozdílní a je zde 
silná menšina evangelická – asi jedna třetina , lidé jsou silně neteční a vlažní. 

     Dosavadní farář Jan Porubský, který prožil poslední  léta války v koncentráku v 
Dachau, se vrátil zpátky, vzdal se zdejšího beneficia a odešel do Nového Jičína, 
kdež byl duchovním správcem v nemocnici, odtud odešel do Jezernic u Lipníka, 
když obdržel československé občanství. V Životicích zanechal velké dílo, možno 
říci životní, opravený a vymalovaný kostel, krásnou farní budovu a jiné. 

      Od r. 1943 vedl zde duchovní správu P. Fr. Hübel, kněz německé národnosti. V 
září však byl pojat do odsunu s posledním transportem Němců. Se svými stařičkými 
rodiči odešel do sběrného tábora, avšak k odsunu do Německa již nedošlo, 
poněvadž Německo již odmítlo další transporty přijímat. Zůstal tedy v Novém 
Jičíně jako výpomocný kněz u farního úřadu. 

 



 

Vedením duchovní správy v Životicích byl pověřen P. Miloslav Nedbal, farář v 

Mořkově. Vznikaly však zde dokonce vážné řeči že evangelíci usilují o zabrání 

kostela i fary. Rázným jeho vystoupením byla sjednána náprava a poměry se 

uklidnily. Duchovní správa excurrendo je velmi obtížná. Farní budova zůstává 

neobydlena a znovu pustne. 

   Roku 1972 byl pořízen nový zvon od Letície Dytrichové ve váze 350 kg, 

zasvěcen sv. Janu Křtiteli, patronu zdejšího kostela. Posvěcen 10. prosince P. 

Strnadem z Mořkova. Stál asi 19.000 Kč. 

     Roku 1973 v pondělí 26. listopadu k večeru, zemřel náhle v nemocnici v Novém 

Jičíně P. Alf. Hlisnikovský na srdeční mrtvici. Ještě v neděli ve svátek Krista-Krále, 

ač churav, sloužil velkou mši svatou i v den úmrtí a ještě ráno celebroval doma. Z 

Mořkova i Životic se zúčastnilo mnoho lidí, protože zde byl velmi znám a oblíben, 

když zde často vypomáhal. Administrátor P. Strnad pak spravoval Hodslavice 

excurrendo až do února 1974, kdy do Hodslavic byl ustanoven P. Jan Dobiáš z Luké 

u Ronice. 

  

Zapsal ThDr. Strnad                                                                                                       

(P. K Životice17.3.1977)                               Pozn. originál stažená příloha z kroniky 

 



Vážení spoluobčané, 

 

v této krátké zprávě vás chceme informovat, co všechno se už podařilo vykonat při 

opravách kostela a fary a co nás ještě čeká. 

Opravné práce začaly na podzim a dokončeno je toto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ještě je nutné udělat: 

 

Fasáda  kostela a fary 

Dokončení chodníku kolem kostela 

Výměna hodin a oprava zvonů 

Výstavba kolumbária 

  

Finanční náročnost těchto oprav je velká a naše obec, i když se na těchto akcích 

velkoryse podílí, nemůže zaplatit úplně vše. Z tohoto důvodu se chystá veřejná 

sbírka, do níž se mohou zapojit všichni, aby se náš kostel a fara opět zaskvěly ve 

své kráse a my mohli být na tyto dominanty obce opravdu hrdi.  Farníci 

Kostel 

Ozvučení kostela                          130 000 Kč 

Oprava vnitřního osvětlení             10 000 Kč 

Přivedení vody do sakristie              8 000 Kč 

Sanace zdiva                                280 000 Kč 

Malování + nátěr podlah               135 000 Kč 

Dřevěná podia                                 34 000 Kč 

Dveřní větrací síť                             19 000 Kč 

Vizualizace a projekt opravy 

Fasády kostela 25 000 Kč 

Výměna oken farní  budova                     316 000 Kč 





Ovexim, spol.s.ro., Kojetínská 3881/84, 767 01 Kroměříž,                         

renomovaná firma v oblasti výkupu ovoce pro průmyslové zpracování                      

a jeho zpracování 

  

hledá 

  

S E Z O N N Í H O      V Ý K U P C E      O V O C E 

  

- pracovní poměr formou dohody o provedení práce                                                      

- práce vhodná i pro důchodce                                                                                           

- odměna v % z nakoupeného zboží                                                                                  

- výplata v hotovosti po skončení sezony                                                                            

- peníze na výkup formou záloh od zaměstnavatele                                                        

- podrobné informace na č. 606 769 900 







Pozvání, oznámení, informace 

PRACOVNÍK ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY. 

HORAL MOŘKOV A. S. PŘIJME PRACOVNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY. 

POŽADUJEME: ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY B, T 

PODMÍNKOU,  VÝUČNÍ LIST NEBO MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ V OBORU VÝHODOU,  

STEJNĚ TAK PRAXE V OPRAVÁCH ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ. ZÁJEMCI HLASTE SE NA 

TEL. ČÍSLE  602 523 308, MVDR. KOCIAN LUBOMÍR.  

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   

Svoz popelnic – komunální odpad 

Z důvodu státního svátku bude mimořádně svoz popelnic  uskutečněn  

ve čtvrtek 7.7. 2016. 

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