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Obce Životice u Nového Jičína
leden – březen 2016

Vážení spoluobčané,
Jelikož obecní zpravodaj je vydáván čtvrtletně dovolte ,abych Vám opožděně popřál v roce 2016
hodně pracovních i osobních úspěchů. V letošním roce nás čeká dokončení stavby vodovodu
spočívající ve vybudování domovních částí přípojek. Vaše domácnosti navštíví pověřený pracovník,
se kterým bude potvrzena z Vaší strany projektová dokumentace vodovodní přípojky pro Vaši
nemovitost . ( Budete s předstihem informováni) Děje se tak proto, aby se předešlo případným
změnám v rámci projektu při realizaci stavby. Výběrovým řízením bude určena realizační firma na
zhotovení uvedené stavby. Předpoklad ukončení stavby je od výběru dodavatele zhruba do jednoho
roku. Provozovatelem vodovodu je v současnosti obec. I když momentálně „ není co provozovat „
musí mít obec tuto činnost zajištěnou. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zhotovení domovních přípojek
občanům z rozpočtu obce .Po realizaci domovních přípojek a následném zprovoznění vodovodu jako
celku rozhodne zastupitelstvo o budoucím provozovateli. Stavba vodovodu je v letošním roce
prioritou pro obec a výsledkem by mělo být maximální napojení nemovitostí na vybudovaný
vodovodní řád , tak aby všem mohla být pitná voda dodávána v požadovaném množství a kvalitě.
Podle projektové dokumentace bude domovní část přípojky ukončena vodoměrnou šachtou u
nemovitosti, nebo ukončena vodoměrem v technické místnosti nemovitosti. Kromě stavby vodovodu
zdárně probíhají úpravy prostor kulturního domu, kuchyně a provozních místností. Nový vzhled čeká
i velký sál kulturního domu. Vybavením kuchyně bude rekonstrukce ukončena a již teď hledáme
zájemce o provozování nové obecní hospody. V průběhu zimních měsíců započaly také ve farní
budově stavební a přípravné práce, které jsou z větší části prováděny obecními pracovníky. Z důvodů
vlhkosti je třeba provést výměnu a izolaci podlah, opravy omítek a sanovat vlhké zdivo. Po dohodě
s farností budou po provedených opravách prostory fary v co největší míře využívány obcí a hlavně
občany všech věkových kategorií k různým setkáváním a konáním kulturních a společenských akcí.
Dále jsme projekčně připraveni na rekonstrukci bývalé prodejny Jednoty ,kde plánujeme výstavbu
bytových jednotek a provozní zázemí pro obec. Hotov je projekt na výstavbu „ Zázemí sportoviště na
hřišti TJ“ Rovněž jsme projekčně připraveni na opravy komunikací a úpravy části toku Jičínky .
V současnosti se provádějí opravy uličních vpustí a drobné opravy místních komunikací. Při vjezdu
do areálu bývalého družstva vznikne oplocená zpevněná plocha , která bude sloužit jako sběrný dvůr
obce. Ke zvýšení bezpečnosti na komunikaci připravujeme přechod pro chodce naproti mateřské
školky a Mazety. Schválením nového územního plánu obce se vytvořily nové možnosti rozvoje obce
zvláště pro individuální výstavbu.
Pavel Hasalík
starosta

Tříkrálová sbírka

Usnesení ze zastupitelstva obce

Info-leták SMS Životice u NJ

Obecní ples
Tradiční, již 23. ročník obecního plesu se uskutečnil
v sobotu 23.1. 2016. Starosta obce Pavel Hasalík,
společně s místostarostkou obce Mgr. Markétou
Mřihladovou tento první ples sezóny zahájili a
popřáli přítomným skvělou zábavu. V programu
vystoupily děti se SVČ FOKUS , ROPE SKIPPING
– BETWEEN (vystoupení se švihadly). Hlavním
bodem programu bylo vystoupení kouzelnických 4násobných vicemistrů republiky, účastníků mnoha
zahraničních show s velkým hadem, s kouzly a
iluzemi. K tanci a poslechu až do brzkých ranních
hodin hrála hudební skupina ASTMATIK, kterou
jsme mohli slyšet i na minulém ročníku obecních
slavností. Celým večerem nás provázel výborný
moderátor Jiří Kubza. Letošní ročník obecního plesu
se těšil také hojné účasti přítomných, který jsme
zaznamenali naposledy v roce 2010 a proto jim také
touto formou děkujeme za podporu. Jako každoročně
byla připravena bohatá tombola, samozřejmě
podpořena sponzory místními i externími Nechybělo
ani občerstvení, které bylo letos náročnější na
přípravu a to hlavně díky celkové rekonstrukci
obecní restaurace.

Sportovní ples
V letošním roce se sportovní ples
konal v sobotu 6.2. 2016. Těšili jsme
se opět hojné účasti. Jako každoročně
byl připraven bohatý program a
nechybělo ani občerstvení. K tanci a
poslechu hrála skupina Salto – Rock
Ostrava.

Maškarní ples
I v letošním roce se pro naše děti uskutečnil
tradiční maškarní ples, který se konal v neděli
14.2. 2016. Jako i v minulých letech se
pořadatelé těšili hojné účasti nejen ze strany
dětí, ale i jejich doprovodu ať už se jednalo o
rodiče, prarodiče či tety a strýce….. Tento
maškarní ples se nesl v duchu pohádky
„Ledové království“. O celý program se
postarala agentura bratrů C H A B I Č O V S K
Ý C H s tanečnicemi Kačulí a Símou, která k
nám přijela až z Uherského Hradiště. Tato
agentura měla pro děti připravený bohatý
program se spoustu her a soutěží. A jak už jsme
zmínili, byl celý ples v duchu pohádky „Ledové
království“ a proto nemohl chybět ani legrační
sněhulák Olaf. Děti měly se sněhuláka
obrovskou radost. Samozřejmostí bylo i
fotografování se zmíněným sněhulákem, které
se dětem velice líbilo a zůstane jim pěkná
vzpomínka na tento den. Kromě soutěží a
her byl
pro děti připraven , přímo
na
velkém sále, skákací hrad. Dále děti měly
možnost nechat se tetovat ať už na
obličej nebo kam si přály. Taterky, měly
celé odpoledne spoustu práce, aby vyhověly
všem
dětem a hlavně jejich přání.
Pořadatelé připravili pro děti, které se
dostavily v masce, dárek v podobě míčů
a sladkostí. Pro všechny dospělé
i děti
nechybělo bohaté občerstvení. Doufáme, že
se dospělým a hlavně dětem připravený
program líbil a budeme se těšit na tak
hojnou účast i v příštích letech.

Vítání občánků
V měsíci únoru jsme se již tradičně sešli u
příležitosti, kdy vítáme do svazku obce naše
nejmladší občánky narozené v předešlém roce.
To letošní proběhlo 20. února 2016 ve velkém
sále kulturního domu "Obecník" za účasti
představitelů obce - starosty Pavla Hasalíka,
místostarostky Mgr. Markéty Mřihladové a
předsedkyně kulturního klubu Olgy Lošákové.
Na úvod předsedkyně kulturního klubu
představila všech šest malých dětí a jejich
rodiče starostovi obce Pavlu Hasalíkovi. Ten
všechny přivítal v krátkém proslovu. Po tomto
uvítání vystoupily se svým programem žáci
základní školy pod vedením ředitelky místní
ZŠ Mgr. Evy Zemanové. Děti zahrály na
flétničky a housle několik známých
ukolébavek, které proložily přednesem básní.
Ty citlivě vyjádřily význam celé akce. Pak už
došlo k samotnému aktu přivítání nových
občánků mezi obyvatele obce. Rodiče dětí
si pak převzali z rukou představitelů naší
obce pamětní listy, dárky od obce i dětí
ze Z Š. Maminky dostaly kytičky květů a
nechyběl ani finanční dar ve výši 5 000 ,Kč. Nově jsme do svazku obce přivítali:
Laděnku,
Terezku, Tomáška, Sebastiána,
Jáchyma a Vojtíška . Letošní vítání občánků
se zapíše do vzpomínek všech přítomných. A
kdyby se přece jen vzpomínky vytratily,
budou pro rodiče ve spolupráci s p. Robertem
Špunarem vyhotoveny fotografie, které i po
letech připomenou rodičům a dětem tyto
slavnostní chvíle.

Střípky z naší školy
Projekt „VÁNOCE V LESE“
Dne 21. a 22. 12. 2015 se v naší škole uskutečnily zimní projektové dny s názvem „Vánoce v lese
“. V úvodu prvního dne si děti poslechly vánoční příběh „Zvířátka u jesliček“, zapívaly si písničky,
vyřešily hádanky a také vyluštily vánoční křížovku. Následně se všichni žáci pustili do výroby
krásných vánočních svícnů.
Ke zhotovení svícnů použili nejrůznější dary přírody.
Poděkování pak patří starším žákům, kteří pomáhali s dekoracemi mladším žákům. Svícny pak
odpoledne ve třídách zhlédli rodiče, kde je ještě čekalo drobné překvapení v podobě vánoční
tombolyNechyběly rovněž hry v tělocvičně, které se vztahovaly k projektovému tématu, a to
například Smrková Honička
či Zdobení vánočního stromečku. Uvedená akce vyvrcholila
následujícího dne, kdy děti navlékaly řetězy z různých pochutin prozvířátka (jablka, mrkve,
oříšky, lůj). To všechno pak sbalily a vydaly se společně se svými učitelkami do blízkého lesa
potěšit zvířátka. Všichni jsme měli dobrý pocit z toho, že jsme měli možnost před Vánocemi
někoho obdarovat.

Střípky z naší školy
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
V úterý 26. ledna 2016 se v základní škole konal zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017. K zápisu se
dostavilo 7 dětí z naší mateřské školy (5 dívek a 2 chlapci). Předškoláci přišli do příjemného prostředí naší školy
v doprovodu svých rodičů, kde je čekaly paní učitelky a různé úkoly. Mezi tyto patřilo cvičení na pravo-levou
orientaci, poznávání obrázků ze známých pohádek, poznávání barev a geometrických tvarů, početní cvičení, kresba
postavy, další grafomotorická cvičení a přednes básně nebo písně. Na konci splněných úkolů, které byly časově
náročné, čekalo každého budoucího školáka překvapení v podobě dárečků, které vyrobili žáci ZŠ, upomínkový list a
spousta dalších drobných věcí. Všichni předškoláci byli u zápisu moc šikovní. Přejeme jim šťastný a úspěšný začátek
v první třídě. Všem rodičům, kteří přišli se svými dětmi k zápisu do naší malotřídní školy, děkujeme.

Střípky z naší školky

Karneval v mateřské škole
V pátek 12. 2. 2016 připravily paní učitelky z mateřské školy dětem KARNEVAL.
Maminky svým dětem pomohly s přípravou kostýmů a děti pak své modely
předvedly v mateřské škole na připraveném molu. Po módní přehlídce čekaly na
děti různé hry a soutěže. K tomu všemu si děti ještě zatancovaly. Největší radost jim
udělal balónkový tanec.
Poděkování patří hlavně maminkám za krásné kostýmy.
(učitelky MŠ)

Velikonoční tvoření a výstava panenek
V pátek 18.3. a v sobotu 19.3. 2016 se uskutečnila velikonoční výstava spojená s
výstavou panenek. V pátek si mohly děti vyzkoušet mnoho dovedností spojených s
velikonočními tradicemi, jako například pletení tatarů, zdobení perníků, písko hraní
a výrobu různých velikonočních dekorací. Úžasná byla samozřejmě i samotná
výstava panenek, která obsahovala na 200 exemplářů. Na tuto výstavu jsme pozvali
i prodejce, aby si návštěvníci mohli zakoupit různé velikonoční dekorace, ručně
zdobené perníčky, kraslice a domácí mléčné výrobky.

Myslivecké sdružení JEDLE

Místní poplatky

Pozvání, oznámení, informace
Pozvánka na 6. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu
Termín: sobota 21. 5. 2016
Místo konání: Jistebník - areál TJ
Délky závodů: 3, 6 km - běh Galerijní ulicí
11, 070 km - čtvrtmaraton

21, 097 km - půlmaratón
42, 195 km - maraton

+ od 10.00 hod dětská olympiáda s následným zábavným programem
+ večerní afterparty s fajnou ostravskou kapelou SOVA BAND
Naše MOTTO: Dopoledne fandí rodiče dětem, odpoledne děti rodičům!!!
Zvýhodněné startovné pro včas přihlášené teenegery (do 19let) je 50 kč.
Přihlas se včas i Ty na: www.vh-pulmaraton.cz
Martin Otto, hlavní pořadatel

Informace pro účastníky muzikálu OSMÝ SVĚTADÍL
Odjezd autobusu je v sobotu 23.4. 2016 ve 12:30 hodin z autobusových zastávek.
Oznamujeme občanům, že v pátek 18.3., 8.4., 22.4. a 20.5. 2016
dětské středisko neordinuje. Děkujeme za pochopení.
Zástup Mudr. Geryková Jana, Loučka, 8:30 – 10:00 hodin. Tel: 556 756 849
Výsledky dotazníkového šetření , které probíhalo v měsících říjen až prosinec
2015, jsou k dispozici na webových stránkách obce. www.zivoticeunj.cz. nebo v
tištěné podobě na obecním úřadě.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P nebo jejich opatrovatelé si mohou v průběhu
měsíce dubna 2016,(po předložení průkazu), vyzvednout každoroční finanční
příspěvek na obecním úřadě. Netýká se občanů důchodového věku, kteří příspěvek
obdrželi v roce 2015.
V pátek 1.4. 2016 se uskuteční první svoz BIO odpadu.

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
Nabídka brigády na léto 2016

Koupaliště Mořkov
Přijmeme: číšníky a servírky (podm. je vyučen v oboru, popř.
praxe, časová flexibilita), kuchaře (možnost ubytování), recepční
(podm. bydliště v Mořkově, vhodné pro studentku, časově
flexibilní), plavčíka, správce areálu (vhodné pro manuálně
zručného důchodce, prac. náplň spočívá v sekání trávy, údržba
zeleně, keřů a drobné opravy v areálu). Další nformace Vám podá
pí. Skybová – provozovatelka areálu 732252953
email:koupaliste.morkov@seznam.cz

Společenská kronika
Životní jubilea
Leden 2016
jméno

č.p.

věk

NĚMCOVÁ Lidmila

42

87

ZÁVORKA Jan

52

75

DAROŇOVÁ Jaroslava

161

60

MUCALA Alexandr

200

50

č.p.

věk

KARKOŠKA Lubomír

180

88

MARŠÁLKOVÁ Vlasta

213

82

PRAVDOVÁ Vlasta

65

80

MIČKA Miroslav

143

75

CZIEPOVÁ Libuše

40

75

VESELÝ František

77

70

KYSELÝ Zdeněk

168

65

MACÍČKOVÁ Anna

142

65

SILLIK Jiří

199

50

Únor 2016
jméno

č.p.

věk

SILLIKOVÁ Jiřina

28

75

ŽERDÍKOVÁ Božena

150

60

HROMÁDKOVÁ Libuše

177

60
Březen 2016
jméno

Připravované akce

Den dětí se uskuteční 11.6. 2016 – program bude upřesněn.
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