
Vážení spoluobčané,

     Blíží se čas dovolených, proto mi dovolte, abych Vám všem popřál jejich klidné prožití. Těm, 
kteří budou trávit dovolenou v zahraničí nebo v tuzemsku, přeji hezké počasí a těm, kteří se roz-
hodnou trávit dovolenou v okruhu svých blízkých v místě bydliště, přeji chuť a elán do zvelebování 
svých domovů.     
    V obci nadále pokračují práce při výstavbě domovních částí kanalizačních přípojek a přípravy 
podkladů pro vydání stavebního povolení na vybudování vodovodu. V průběhu příštího týdne 
budou zahájeny práce na zateplování základní a mateřské školy, na které jsme obdrželi dotace. 
Rovněž bude provedena rekonstrukce podkroví základní školy, aby i tyto prostory mohly být plně 
využívány k výuce a  zájmovým činnostem dětí. Práce budou provedeny přes prázdniny tak, aby 
nebyl omezen chod školy v průběhu školního roku.
    Dále připravujeme rekultivaci hřiště spočívající v jeho odvodnění, položení chodníku a vybu-
dování zpevněných ploch k dětskému hřišti u tenisových kurtů. Z důvodu dosluhujících šaten na 
hřišti (unimobuňka) připravujeme projekt na umístění nových mobilních šaten se sociálním zaří-
zením, které budou sloužit i jako zázemí při pořádání kulturních a společenských akcí na místním 
hřišti.  
    Pokračujeme také v obnově a úpravách obecních lesních cest a jejich zprůchodnění tam, kde je 
to potřebné. 
    Informovali jsme Vás o tom, že naše obec je spolu s okolními obcemi ve sdružení v rámci vy-
budování cyklostezky na bývalé trati Hostašovice – Nový Jičín. Sdružení obcí již podalo žádost o 
dotaci a o výsledku vás budeme informovat. Trasa předpokládané cyklostezky vede přes náš katas-
tr zhruba jeden kilometr a je situována pod bývalým nádražím Mořkov – Nové domky. Celková 
délka cyklostezky bude činit 10 kilometrů a bude ji možno využívat jak v létě cyklisty, tak i v zimě 
běžkaři.     
     V minulých týdnech jsme všichni s napětím sledovali situaci ohledně povodní v Čechách a je-
likož drtivá většina z nás si to prožila na vlastní kůži v roce 2009, rozhodli členové zastupitelstva 
obce  postižené obci Libiš na Mělnicku zaslat částku padesát tisíc korun. Členové hasičského  sboru 
uvedené obce nám s technikou nezištně  pomáhali po dobu jednoho týdne s odstraňováním ná-
sledků povodní právě v roce 2009.

Pavel Hasalík
starosta    



Mezi nejkrásnější svátky, které můžeme během 
roku oslavit, patří beze sporů  Den Matek. Kultur-
ní klub  při Obecním úřadě v Životicích u Nové-
ho Jičína k této příležitosti již tradičně organizuje 
slavnostní odpoledne na oslavu tohoto význam-
ného dne. Ten letošní proběhl v pátek 10.5.2013 
v kulturním domě „OBECNÍK“. V úvodu celé-
ho programu přivítal přítomné maminky staros-
ta Pavel Hasalík krátkým proslovem a slavnost-
ním přípitkem. Pak už se programu ujaly děti ze 
ZŠ a MŠ, které si pro tuto příležitost připravily 
krátká vystoupení, zakončená předáním drob-
ných dárečků. Ty vhodným způsobem doplnily
kytičku,  kterou maminky dostaly jako poděko-
vání od obecního úřadu. Pro maminky a hosty  
byla připravena také malá módní přehlídka spo-
lečenských a svatebních šatů svatebního salónu 
KAMILA a poradenská dílna kosmetiky MARY 
KAY. Tento program proběhl pod záštitou  Pet-

ry Pístecké a měl u přítomných maminek velký 
úspěch. Pro 
maminky to 
bylo příjem-
ně strávené 
odpoledne , 
při kterém si 
mohly popo-
vídat s ka-
marádkami 
při skleničce 
vína, kávy 
nebo zákus-
ku, podívat 
se, co je v 
módě nového 
a co se nosí 
nebo se nau-
čit, jak používat kosmetické přípravky.     

Den matek



Střípky z naší školy

Projekt Policie ČR „Tvoje správná volba“

V úterý 21.5.2013 žáci 3.,4.a 5. ročníku navštívili bu-
dovu Policie ČR na ulici Svatopluka Čecha v Novém 
Jičíně a to v rámci projektu „Tvoje správná volba“. 
V dnešní době číhá na školní mládež spousta růz-
ných pokušení, cigaretami počínaje a alkoholem a 
drogami konče. I když by se mohlo zdát, že návyko-
vé látky mladší děti nezajímají, opak je pravdou, jak 
dokazují výzkumy mezi školní mládeží. Pro výrob-
ce a distributory drog představují děti snadný cíl a 

potencionální zákazníky v pozdějším věku. Policie 
České republiky se proto rozhodla zrealizovat tento 
ojedinělý projekt na preventivní výchovu dětí v ob-
lasti zákazu užívání návykových látek. Děti během 
interaktivní výstavy provázeli policisté – animátoři, 
kteří jim předávali cenné informace o drogové pro-
blematice. Formou interaktivní tvořivé dílny se žáci 
seznámili se škodlivostí užívání návykových látek 
jako je tabák, alkohol a drogy. Kromě otázek, které 
žáci měli na policisty, si mohli vyzkoušet své znalosti 
formou her. Žákům se setkání s policisty velmi líbilo.

Novojičínská Jantarová liga základek

Ve čtvrtek 23.5.2013 se družstvo ZŠ Životice u No-
vého Jičína, složené ze žáků 3.,4.a 5. ročníku zú-
častnilo pod vedení Mgr. Evy Hrančíkové 1. turnaje 
školní ligy v miniházené. Tento turnaj se konal ve 
sportovní hale ABC v Novém Jičíně. Všichni tito 
žáci teprve s házenou začínají. Turnaj se hrál sys-

témem „každý s každým“. Každý zápas se hrál s ča-
sem 2 x10 minut. Naše družstvo „Pirátů“ bojovalo 
s nadšením a v každém zápase zvítězilo. V tomto 
turnaji nešlo o výsledky, ale o radost ze hry. Turnaj 
se žákům líbil, všichni dostali od pořadatele slad-
kou odměnu. Do konce školního roku naše „Piráty“ 
čeká ještě další turnaj. Přejeme jim hodně úspěchů.



Pasování předškoláků na školáky

V pátek 31.5.2013 se konalo slavnostní pasová-
ní předškoláků na školáky. Z mateřské školy od-
chází do 1. ročníku ZŠ 7 dětí. Těmto 7 předškolá-

kům byla předána šerpa s nápisem „Ahoj školko“ 
a kniha určená k prvnímu čtení. Potom byli před-
školáci pasováni na školáky. Přejeme těmto bu-
doucím školákům šťastný start do 1. ročníku ZŠ.

Výlet MŠ na Skalky

Ve středu 29.5.2013 se děti z MŠ přichystaly na 
menší výlet. Cílem byl areál Skalky v Novém Jičí-
ně. S baťůžkem na zádech a plní očekávání jsme se 
vypravili na cestu. První část cesty, přepravit se do 
Nového Jičína, proběhla bez problémů. Další část 
směřovala ze zastávky Bezručova směr Tonak, po 
ulici Boženy Benešové, Fibichovo náměstí, Svojsiko-
vou alejí až k areálu Skalky. Tuto trasu děti absolvo-

valy pěšky. Ze začátku byly nějaké obavy, že by to 
snad děti nezvládly, ale ty se rychle rozplynuly. Děti 
statečně šlapaly a odměnou jim byla dobrá svačina, 
dobrůtka od maminky a samozřejmě hřiště láka-
jící ke hře. Dětem se příliš nechtělo opustit hřiště, 
ale po příslibu dobrého oběda jsme se dali na cestu 
zpět. Ještě štěstí, že zpáteční cesta vede z kopce dolů. 
Některé nožky už byly přece jen unavené po výšla-
pu nahoru a běhání na hřišti. Zvládli jsme zdárně 
i zpáteční cestu k autobusu. Sláva, nazdar výletu!

Návštěva dopravního hřiště

Ve čtvrtek 6. června 2013 jsme jako předchozí roky 
navštívili se staršími žáky dopravní hřiště v Příbo-
ře. Výuka toho, jak se chovat v silničním provozu, 
je pro děti velmi důležitá a pomáhá je chránit před 
nebezpečím, které na ně číhá na silnici. Nejprve si 

žáci zopakovali teorii, dopravní značky, dopravní 
situace křižovatek, první pomoc, výbavu cyklisty. 
Ačkoliv je teorie asi pro děti dost nezáživná a při-
pomíná jim běžnou hodinu ve škole je pro ně hodně 
důležitá. Tuto část zakončili testem s dopravní téma-
tikou. Druhou částí, na kterou se žáci očividně velmi 
těšili, byla jízda na kole po dopravním hřišti. Tady 



mohli žáci zúročit vše, co se v předešlé lekci naučili. 
Bohužel řešení dopravních situací přímo v realitě, 
ukazování při odbočení, řazení do správného pruhu 

už bylo pro některé žáky dost těžké. Žákům se na 
dopravním hřišti moc líbilo i přes nepřízeň počasí.

Rekonstrukce zahrady

V květnu začala dlouho očekávaná rekonstrukce 
zahrady a dětského hřiště základní školy a mateř-
ské školy. Havarijní stav a přísné Evropské normy 
na dětská hřiště si vynutily tento krok, který jistě 
ocení nejen samotné děti, ale taky pedagogičtí pra-
covníci školy. Na zahradě byly vybudovány pro-
lézačky, nové pískoviště, houpačky, skluzavky, ale 

také zbrusu nový altánek. Všechny prvky byly vy-
robeny z masivního dřeva se zaoblením hran aby se 
minimalizovala možnost úrazu. Pro děti bylo vy-
tvořeno krásné a bezpečné místo ke hrám. Rekon-
strukci celého hřiště realizovala firma HYBAJ s.r.o.
z Nového Jičína, která vyhrála výběrové řízení. Z 
Ministerstva pro místní rozvoj byla na rekonstrukci 
poskytnuta částka ve výši 400 000 Kč. Obec přispěla 
z vlastních finančních zdrojů částkou  171 950 Kč.



Usnesení č. 12 ze zasedání Zastupitelstva 
obce Životice u Nového Jičína konaného dne 6.5.2013

1/12/2013             Zastupitelstvo obce schvaluje:
                              

Program jednání 12. zasedání zastupitelstva obce

 2/12/2013            Zastupitelstvo obce volí:

                             předsedu návrhové komise:                Ing. Evu Novákovou
                             člena návrhové komise:                      Mgr.Petru Kubíkovou

3/12/2013             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 : Bc. Tomáše Černocha, Oskara Kunce
· Zapisovatelku zjednání programu ZO: p. Martinu Černou

 4/12/2013            Zastupitelstvo obce   bere na vědomi:

· Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO konaného dne 13.2.2013 bez výhrad
· Zápis kontrolního výboru ze dne 17.4.2013 o provedené kontrole plněni usnesení č. 11. ze dne 
            13.2.2013
· Žádost p. Matulíka, Bezručova 6, Nový Jičín o provedení opravy příjezdové cesty k pozemkům,
            které jsou �
            Žádost SONS o finanční dar
· Jmenovité žádostí občanů na nájemní sociální bydlení
· Požadavek manželů Gerykových, Životice u N. Jičína 10 o začlenění části pozemku p.č. 168/1
            do územního plánu obce k výstavbě rodinného domu
· Žádost p. Žerdíka Radka, Životice u N. Jičína 134 o pronájem části pozemku p.č.  636/1     
· Žádost Moravské národní obce o vyvěšení moravské vlajky dne 5. července 
· Žádost manželů Macíčkových  Životice u Nového Jičína 165 o prodej pozemku p.Č. 1529/21 o
            výměře 73m2
· Žádost Školy života v Novém Jičíně denního stacionáře o poskytnutí finančního příspěvku na
            činnost.    
.           Žádost o finanční příspěvek ZO ČSV (včelaři) Mořkov

5/12/2013    Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje:

· Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 a vyjadřuje souhlas s celoročním
            hospodařením obce a to bez výhrad.

Zprávy ze zastupitelstva obce



· Účetní uzávěrku obce Životice u Nového Jičína sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012
· Převod hospodářského výsledku na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období.
· I. úpravu rozpočtu za rok 2013
· Finanční dar ve výši 5 tis. Kč organizaci SONS Nový Jičín.
· Uzavření nájemních smluv a smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem - (soc. dům) 
            mezi obcí Životice u N. Jičína a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
· Poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč společnosti SONS , Nový Jičín.
· Poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč ZO ČSV Mořkov.
· Finanční dar ve výši 10 tis. Kč Škole života Nový Jičín, Společnosti pro podporu lidí s 
            mentálním postižením Beskydská l76, Nový Jičín.
· Poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis, Kč Městskému úřadu Frenštát p/R  pro občany
            postižené výbuchem plynu.
· Prodej části pozemku p.č. 1534 a pozemku p.č. 148 manželům Mucalovým, Životice u N. Jičína 
            200 dle geometrického zaměření a rozděleni parcel, za cenu v místě obvyklou a náklady spojené
            s administrací.
· Vyhlášení prodejního záměra na odprodej pozemku p.č. 1529/21 o výměre 73 m2 
·           Finanční dar Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické na opravy kostela ve výši 
            40 tis. Kč
· Uzavření smlouvy o dílo na zpracování | Územního plánu obce Životice u Nového Jičína s
            ing.arch. Ditou Kunetkovou, Svatopluka Čecha 513,760 00 Zlín.
· Spolufinancování projektu ve výši 4% z celkových výdajů projektu a podíl ve výši 10% na
            spolufinancování provozu projektu „ Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice“, na který bude
            požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezko,
            oblast podpory 1.1Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Realizace projektuje 
            plánována v letech 2013-2014 Obec Zajistí pro tyto účely vlastní finanční zdroje v dostatečné
            výši minimálně na celou dobu realizace projektu a po období povinné udržitelnosti projektu dle
            podmínek dotačního programu ROP
· Zvýšení členského příspěvku pro zajištění správy Svazku „ Cyklostezka Nový Jičín Hostašovice 
            ze 7 tis. Kč na 24 tis. KČ za člena obce
· Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Lesy ČR, Hradec Králové
            - uložení vodovodního potrubí v trase toku
· Realizaci domovních části kanalizačních přípojek občanům, dle projektových dokumentací
            zpracovaných fy CAD- Pro Valašské Meziříčí, které nebyly předmětem smlouvy o dílo s
            fy NOSTA ,Nový Jičín
· Uzavření mandátní smlouvy pro inženýrskou činnost ve výstavbě včetně zabezpečení
            koordinátora BOZP - vodovod s Fy EKO RIA, Partyzánská 55, Bruntál
· Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby
            - přeložka el. skříně s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

6/12/2013    Zastupitelstvo obce neschvaluje

· Žádost p. Žerdíka Radka, Životice u N. Jičína 134 o pronájem části pozemku p.č. 636/1
            s odkazem na zák. č. 289/1995 Sb., § 20 odst.l , písm. n

7/12/2013 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 pana Pavla Hasalík, nar. 18.3.1959, bytem Životice u
            Nového Jičína 100 Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu 



            všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách v období určeném dle
            následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo 
            náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká 1.6.2013 
            nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě. 
            Zmocněnec je ve smyslu § 33 a odst. 1 zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku,
            ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné 
            osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Hajné Monice
            nar.31.7.1972 bytem Životice u Nového Jičína 9

8/12/2013 Zastupitelstvo obce pověřuje 

               starostu obce :

·    Ke zveřejněním přijatého usnesení na úředních deskách obce
·    K vyhlášení prodejního záměru na úřední desce obecního úřadu odprodat pozemek p.č. 
               1529/21 o výměře 73 m2 z vlastnictví obce

               výbor pro výstavbu:

·    K provedení místního šetření ve věci žádosti o koupi pozemku

                       Usnesení ZOČ. 12 ze dne 6.5.2013 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů 
                                               zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

              Pavel Hasalík                                                                                        Monika Hajná

Informace o zvýšení hladiny vody:

Dne 4. 6. 2013 ve večerních hodinách jsme zaznamenali v obci zvýšení hladiny toku Jičínky. K  této infor-
maci nám také pomohl „Protipovodňový systém“, který máme umístěný v obci v podobě hladinoměrů.
Tyto zachytí každé výraznější zvýšení hladiny vody v toku a formou zprávy SMS na mobilní telefon je 
informován starosta a místostarostka obce. První informace o zvýšení průtoku vody přišla v 21:30 ho-
din - zvednutí hladiny 0,60 m, druhá v 23:00 hodin, kdy hladina stoupla o 0,90 m a poslední  informa-
ce přišla ve 23:30 hodin, kdy hladina vystoupala o 1,20 m oproti normálu. Od prvotního varováni  sta-
rosta i místostarostka hlídali stav vody v korytě Jičínky v nejvíce ohrožených částech obce. Občané, kteří 
mají své domy a majetek v blízkosti toku byli neprodleně informováni o situaci a tím jim bylo umožně-
no provést opatření vedoucí k ochraně majetku, například přeparkování vozidel na bezpečná místa. Ve 
23:30 hod. místostarostka rozhlasem informovala občany o situaci v obci.  Situaci v obci také monito-
rovala jednotka SDH z Mořkova. Za tento monitoring zastupitelstvo obce touto cestou členům SDH 
Mořkov děkuje. Situace se uklidnila okolo 03.00 hodin a hlídání stavu v toku Jičínky bylo ukončeno.

Zaměstnanci z řad nezaměstnaných

Od poloviny května a začátkem června v obci nastoupilo sedm nových zaměstnanců, kteří byli vedeni na 
Úřadu práce. Tito zaměstnanci mají uzavřenu smlouvu na jeden rok a jsou placeni z Evropských fondů. 
Náplní jejich práce je realizace prací pro potřeby obce, která je zadávána podle aktuálních potřeb. Jedná se 
o tyto zaměstnance:  Lacina Radek, Lacina Stanislav, Symerská Šárka, Benko Gabriel, Kubík Tomáš, Němec  
René a Thinius Robin.



Investice do obecního majetku
V měsíci květnu jsme provedli terénní úpravy a vý-
sadbu rostlin na obecní břeh, který se nachází v  loka-
litě u obytné bezbariérové buňky, ve které bydlí pan 
Jiří Mička. K této investici obec přistoupila z důvodu 
zpevnění břehu a také jeho estetickému zhodnocení. 
Na výsadbu byly použity odolné, rychle rostoucí keře. 
Ty svými kořeny dokáží břeh nejen efektivně zpevnit, 
ale i zkrášlit a dodat mu přírodní vzhled. Jako mulčo-
vací hmoty bylo použito štěpky, která vznikla ze zpra-
cované dřevní hmoty z oprav obecních lesních cest. 

Dům sociálního bydlení finišuje

Jak jsme již v předešlých číslech zpravodaje informovali, rozhodla se naše obec pro výstavbu domu soci-
álního bydlení pro naše seniory.  Na výstavbu tohoto domova jsme získali dotace od státu, u kterých bylo 
potřeba dodržet některé podmínky. Všechny tyto podmínky jsme dodrželi a proto mohla být stavba v ter-
mínu zkolaudována. Tahle slavnostní chvíle proběhla v měsíci březnu a dům sociálního bydlení je již plně 
připraven na první nájemníky. Zbývá už jen, aby byl potvrzen zápis objektu v katastru nemovitostí. V mo-
mentě, kdy tento úřední úkon proběhne, budou podepsány  první smlouvy s nájemníky, kteří si podali žá-
dost. Ihned po podpisu smluv budou nájemní byty předány novým nájemníkům. Toto je poslední krok pro 
splnění podmínek dotačního titulu, který hovoří o tom, že do půl roku po kolaudaci musí být dům obydlen. 

                            SPOLEČENSKÁ KRONIKA
                                 ŽIVOTNÍ JUBILEA

               DUBEN:                                              KVĚTEN: 
Vosolová Boženka     č.p.19         Nevludová Ludmila       č.p.135
Dořičáková Anna       č.p.48           Hikel Alois                      č.p.130
Černý Oldřich           č.p.44          Kyselá Margita               č.p.  25
Surák Otakar               č.p.57            Dobrozemský Jaroslav     č.p.  67
Suráková Ludmila      č.p.62           Jančálková Anna             č.p.  21 
Němec Rostislav        č.p.42          Geryková Květoslava      č.p.  10
Černochová Libuše    č.p. 65            Bradáčová Eva                   č.p.183

                                               ČERVEN:
                                  Wilderová Marta      č.p.168 
                                  Cáb Jaromír              č.p. 69



Tak už je to tady, opět tady máme teplé letní měsíce a 
byla by škoda jich nevyužít k nabytí energie, vitamí-
nu D a hlavně dojmů z krásně prožitých chvil. Výlety 
a procházky jsou jednou z mnoha možností, jak tyto 
zážitky získat. Redakce „Životického zpravodaje“ se 
rozhodla  připravit pro své čtenáře pár tipů na zají-
mavá místa v blízkém okolí, která stojí za návštěvu. 
Mezi taková patří třeba přírodní památka „Meandry 
Staré Odry“ v CHKO Poodří. Najdeme je severně od 
obce Jeseník nad Odrou. Tuto památku vyhlášenou 
v roce 1999 tvoří zbytek bývalého koryta řeky Odry 
s četnými tůněmi a zajímavým dřevinným poros-
tem. Lokalita skýtá jedinečné podmínky pro výskyt 
vzácných a ohrožených druhů živočichů. Mezi tou-
to a další velice zajímavou a navštěvovanou oblastí 
CHKO Poodří „Bartošovický luh“se nachází přírodní 
rezervace „Bařiny“. Tuto říční terasu porostlou duby 
a habry s mnoha prameništi, potůčky a jezírky na-
lezneme severně 
od obce Bernar-
tice nad Odrou. 
Bartošovický luh, 
přírodní rezer-
vace vyhlášená v 
roce 2002. Rozklá-
dá se na pravém 
břehu řeky Odry 
nedaleko od Bar-
tošovic na Mora-
vě a tvoří jí Horní 
Bartošovický ryb-
ník a přilehlé přírodní meandry Odry. Také v této lo-
kalitě můžeme spatřit velké množství chráněných a 
ohrožených rostlin a živočichů. O těch se dočtete na 
cedulích „Zámecké naučné stezky“, která má výcho-
zí bod u bartošovického zámku, který taktéž stojí za 
zhlédnutí. V Bartošovicích je možno navštívit také 
areál záchranné stanice živočichů. Ta je otevřena pro 
veřejnost o víkendech a svátcích od 1.5 do 31.10. V 
tyto dny je možno zúčastnit se  komentované pro-
hlídky expozic. Z Bartošovic je to jen kousek k dal-
šímu zajímavému místu, kterým je soustava rybníků 
u Studénky. Kolem rybníků vede naučná stezka Kot-
vice. Celá oblast CHKO Poodří stojí za zhlédnutí. Je 
to oblast, ve které je možno spatřit mnoho zajíma-
vých živočichů, rostlin ale i přírodních zajímavostí. 
     Z oblasti lužních lesů se přeneseme do vyšších po-
loh. V okolí Nového Jičína můžeme navštívit zříceni-
nu hradu Starý Jičín. Hrad Starý Jičín nabízí krásnou 

vyhlídku na okolní krajinu a o prázdninových ví-
kendech jsou zde pořádány různé zajímavé akce. Ze 
Starého Jičína je to jen kousek na Kojetín. Můžeme 
tam jít přímo přes Jičinu nebo kolem místa zvaného 
Oční studánka na úbočí Svince. Vrchol Svince (546 
m.n.m.) je vyhlášenou přírodní rezervací, ve které 
rostou mnohé chráněné rostliny jako například or-
chideje vstavače, hořce a jiné původní druhy rostlin. 
Také tu můžete spatřit brouky z čeledi vrubounovi-
tých (Scarabaeidae). Ze Svince je úžasná a proslulá 
vyhlídka na panorama Beskyd. Po hřebeni Svince 
se dostaneme do malé vísky Kojetín. V samotném 
Kojetíně toho k vidění moc není, ale pokud se vydá-
me na rozcestí směrem na obec Straník můžeme si 
po cestě prohlédnout takzvané Pikritové mandlov-
ce u Kojetína a částečně zatopený pikritový lom, ve 
kterém můžeme spatřit různé obojživelníky, o kte-
rých vás bude informovat cedule „Palackého naučné 

stezky“. Hornina 
pikrit vznikla při 
podmořském so-
pečném výbuchu 
usazením ještě 
žhavých útržků 
lávy (sopečných 
bomb) spolu se 
sopečným pís-
kem a prachem. 
Kousek nad Stra-
níkem nalezneme 
další místo se žha-

vou minulostí a to Polštářové lávy ve Straníku. Jedná 
se o podmořský výlev lávy. Tady si člověk uvědomí, 
jak mohutné síly utvářely naši krajinu. Ze Straníka se 
vydáme k dalšímu velmi zajímavému geologickému 
místu. Jedná se o přírodní památku „Prameny Zrzáv-
ky“, kterou  tvoří dva pramenné vývěry s rozdílným 
chemickým složením. Jeden z pramenů se vyznačuje 
vysokým obsahem síranu železitého a druhý obsa-
huje sirovodík. Voda, která obsahuje větší množství 
síranů pochází z pískovcových zásobníků a nepatří 
mezi minerální vody. Druhý, sirovodíkový pramen je 
z oblasti tektonického narušení horniny. Zajímavé je, 
že oba prameny jsou od sebe vzdáleny jen pár metrů. 
Nejbližším zajímavým místem od naší obce  je ob-
last nad Mořkovem. Procházka z Mořkova k prame-
nům Jičínky nebo na vrchol Velkého Javorníku (918 
m.n.m.)  nám nabízí dva stupně obtížnosti. Buď se 
vydáme Na vrchol Trojačky( 650 m.n.m.) nebo Huš-

Tipy na výlet



týna(747 m.n.m.) a pak po hřebeni Veřovických vr-
chů až k prameni Jičínky nebo dál na Velký Javorník. 
Hřebenová túra nabízí pěkné výhledy na Moravskou 
bránu a pozorný pozorovatel může spatřit velké 
množství vzácných živočichů nebo rostlin. Druhá 
a lehčí trasa vede po lesní cestě na 
úpatí Veřovických vrchů z Mořko-
va, kousek za nádražím z roscestí 
Pod Huštýnem nad obec Veřovice. 
Z tohoto místa se můžeme vydat 
směrem doprava směrem na Vel-
ký Javorník. Pokud nám ale stačí 
síly, můžeme se vydat z rozcestí 
„U Pramene Jičínky“(695 m.n.m.) 
na druhou stranu svahu a sestou-
pit podél Vermiřovského poto-
ka do Rožnova pod Radhoštěm. 
    Samotné Beskydy jsou turistic-
kým rájem, byť hodně opomíje-
ným, na druhou stranu tím pádem 
ale málo narušeným.Vynecháme 
notoricky známou turistickou dál-
nici Pustevny-Radhošť obklopenou prodejci cetek a 
zaručeně krajového jídla a navštívíme místa mnohem 
zajímavější. Jedním z nich je Kněhyně. Vrchol kopce 
(1256 m n. m.) je porostlý lesem a výstup na vrchol 
vede příjemným prostředím kolem několika nevel-
kých skalních útvarů  a krásnými výhledy na okolní 
vrcholky. Kolem vrcholku bylo vyhlášeno chráněné 
území a to národní přírodní rezervace Kněhyně - 
Čertův mlýn. Je to místo velmi tajemné. U jihový-
chodního úpatí vrcholku je přírodní památka Kně-
hyňská jeskyně, která však není přístupná veřejnosti. 
Na vrchol Kněhyně se můžeme vydat z Pusteven 
nebo obce Kunčice pod Ondřejníkem po žluté k Malé 
Stolové a dále po červené a nebo z Horní Čeladné po 
červené značce. Zajímavá je také Národní přírodní 
rezervace Salajka, kterou najdeme severovýchod-
ně od horského 
sedla Bumbálka. 
Salajka zaujímá 
rozlohu 21,95 ha 
a je v nadmořské 
výšce 712 - 820 m.
Tvoří ji karpat-
ský jedlobukový 
prales na sever-
ním svahu hra-
ničního hřebene 
Beskyd v oblasti 
pramenišť pra-
vých přítoků Bílé 

Ostravice. Rezervaci  tvoří jeden z nejzachovalejších 
přirozených karpatských lesů v Beskydech. Salajka 
je významná mykologická lokalita pralesovitého 
charakteru. V rezervaci se vyskytuje řada bezobrat-
lých živočichů, různé druhy obojživelníků a ptáků. 

Savce tu zastupuje kuna lesní, liška 
obecná či jelen evropský. Na úze-
mí Salajky byl zaznamenán výskyt 
rysa ostrovida nebo medvěda. Asi 
nejznámější Národní přírodní re-
zervací je prales Mionší, který na-
jdeme jihozápadně od Dolní Lom-
né, na hřebeni a svazích rozsochy 
Úplaz (950 m.n.m.), Velká Polana 
(893 m.n.m.) a Mionší vrch (883 
m.n.m.). Toto území bylo vyhlá-
šeno Národní přírodní rezervací v 
roce 1954 a zaujímá rozlohu 169,7 
ha v nadmořské výšce 720 - 950 m. 
Tvoří ji jedlobukový prales karpat-
ského typu s javorem klenem s les-
ními loukami a prameništi. Stromy 

zde dosahují výšky až 60 m a stáří 250 let. V rezer-
vaci se nachází řada chráněných a ohrožených dru-
hů rostlin i živočichů.  Prales Mionší je nejznámější 
rezervací v Beskydech a nejvýznamější mykologic-
kou lokalitou u nás. Na jednotlivých druzích dřevin 
jsou vázány specifické druhy dřevokazných hub. V
oblasti se vyskytují vzácné druhy hmyzu a motýlů. V 
rezervaci bylo pozorováno na 110 druhů obratlovců 
a hnízdí tu kriticky ohrožený puštík bělavý. V roce 
2005 byla podél hranice rezervace a na malém úseku 
ochranného pásma vyznačena 7 km dlouhá naučná 
stezka pro pěší  „Mionší“. Otevřena je sezónně od 1. 
června do 15. září. Vstup přímo do oblasti rezervace 
Mionší je mimo tuto stezku přísně zakázán. To je jen 
několik málo tipů na výlet v našem okolí. Zajíma-
vých míst je v okolí bezpočet, Štramberk, Hukvaldy, 

Hostýnské vrchy, 
další vrcholy Bes-
kyd nebo třeba 
Ostrava. Je jen na 
vás, co vás zaujme 
a co se rozhod-
nete  navštívit.
Rozhodně máme 
z čeho vybírat a 
snad vám tento 
článek pomůže 
v rozhodování.
Redakce
Foto: Lumír Jůrka





Křížovka
Řešení:  To nevadí Olinka taky není zrovna nejchytřejší



Inzerce



                                                     PRAVIDLA I. ROČNÍKU  FOTOSOUTĚŽE 

    POŘADATEL: Redakce zpravodaje a kulturní komise Obecního úřadu Životice u Nového Jičína
    VYHLÁŠENÍ:   20. června  2013
    UZÁVĚRKA :   31. května  2014

Soutěž je určena pro všechny nadšené fotografy z Životic u Nového Jičína.
Do soutěže je možno vkládat fotografie, které se nějakým způsobem týkají Životic u Nového Jičína a jeho okolí.
Posílejte snímky z Životic a jeho okolí, různá zákoutí, detaily a podobné snímky, které dokáží přiblížit atmosféru 
místa, ve kterém žijete nebo které se vám líbí.
Prosím, neposílejte fotografie rodinného charakteru, snímky domácích mazlíčků a podobně. (Fotografie podobného
charakteru s popisem nebo s příběhem je možno zasílat do redakce a tyto mohou být zveřejněny v rubrice s témati-
kou „Ze života obce“)
 
-   fotografii do soutěže může poslat pouze její autor nebo zákonný zástupce
-   jeden autor může zaslat maximálně 10 fotografií v jednom kole
-   do soutěže jsou přijímány  fotografie ve formátu minimálně A5  21 x 15 cm (2480px x   1708px)  nebo lépe
    21x30 cm (2480px x 3508px) (A4), barevné i černobílé v digitální nebo papírové podobě ve velikosti A4

U soutěžní fotografie musí být čitelně uvedeno jméno autora, kontaktní údaje (adresa, e-mail) a název fotografie.
U papírové fotografie doporučujeme nalepení štítku s těmito údaji na zadní stranu.
    
                            V případě účastníka mladšího 18 let je nutno uvést kontakt na  zákonného zástupce.
                                              Neoznačené snímky nebudou do soutěže přijímány
-  každý autor dává účastí v soutěži automatický souhlas organizátorům soutěže k neomezenému, bezplatnému a 
   nekomerčnímu použití soutěžní fotografie v rámci propagace obce.
 
                                                        Soutěž probíhá ve čtyřech kolech:

                                                    první kolo od       20.6 2013    do 31.8 2013
                                                    druhé kolo od      1.9 2013      do 30.11 2013
                                                    třetí kolo od         1.12 2013    do 28.2 2014
                                                    čtvrté kolo od      1.3. 2014     do 31.5 2014

                                  Nejlepší snímky jednotlivých kol budou zveřejněny ve zpravodaji.  

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:

Fotografie bude hodnotit porota složená ze zástupců redakce, obce a nezávislého profesionálního fotografa.
Nejlepší fotografie ze všech kol se zúčastní závěrečného vyhodnocení.
První cena  pro vítěze z tohoto závěrečného vyhodnocení je 3000 Kč, druhá cena 2000 Kč 
a třetí cena 1000 Kč. 
Jeden autor nemůže získat více než jen jednu cenu. Ostatní účastníci fotosoutěže  budou odměněni propagačními 
materiály obce.
Z fotografií s nejlepšími motivy z naší obce bude vytvořen nástěnný kalendář 2015 s uvedením autora.( Za použi-
tí fotografií v tomto kalendáři a pro ostatní potřeby propagace obce  nevzniká autorovi nárok na finanční plnění)
Fotografie zůstávají majetkem autorů a ti je mohou užívat a nabízet dle autorského zákona.
Fotografie je možno zaslat na e-mail redakce nebo obce. V předmětu zprávy bude uvedeno „fotosoutěž“ a ve zprávě
údaje o fotografii, jméno autora, název fotografie, případně další údaje o vzniku a místě vzniku fotografie. Papírové
fotografie ve velikosti A4 je možno doručit v pevném obalu na Obecní úřad.
 
                                                 Těšíme se na Vaši účast a přejeme hodně nápadů, dobré oko a dobré světlo!

První ročník fotosoutěže o ceny



                                                        DEN OBCE
    Dovolujeme si vás pozvat na tradiční Den obce, který letos proběhne pod záštitou 
Kiss  rádia Morava dne 17 srpna 2013 od 14:00hodin  na místním hřišti. V programu
              moderovaném Vítem Goršanovem vystoupí dechová skupina ŠAJTAR.
   Pro děti je připraveno vystoupení klauna a kolo štěstí. V areálu bude během akce
                  přehlídka autoveteránů z VETERAN CAR CLUBU OSTRAVA.
                 V 18:00 hodin vystoupí známá slovenská zpěvačka  KRISTÍNA.
          Večerní program bude ve znamení TRAVESTY SHOW a kapely SÁGA.

                                                                                            

Kulturní klub připravuje
Podzimní výstavku, která se uskuteční v měsíci říjnu  v sále Kulturního domu. Do výstav-
ky se zapojí  děti ZŠ a MŠ se svými výtvory. Tímto také oslovuji Vás občany, kteří svou 
zručností a šikovností tvoří různé výrobky, těmi můžete inspirovat  spoluobčany. Také je 
to šance pro občany, kteří rádi pracují na svých zahradách a mají pěstitelské výsledky, aby 

se jimi také prezentovali. 
                                  Další případné informace Vám rády poskytnou 

           Mgr. Petra Kubíková mob.728 410 801 a Monika Hajná mob. 724 710 648. 

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: 556 705 910    

 e-mail    redakce-zivotice@centrum.cz  nebo obec@zivoticeunj.cz 


