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                                Z   p   r   a   v   o   d   a   j 
 
 
 
 
 

                                      Obce Životice u Nového Jičína 

číslo 2                               duben - červen 2017 

Vážení spoluobčané, 

právě vstupujeme do období prázdnin a dovolených. Přeji Vám všem jak dospělým, tak 
hlavně dětem, kterým začínají prázdniny hezké počasí a pohodové prožití plánovaných 
dovolených. Nacházíme se v půli roku 2017 , na který jsme připravili nebývalé 
množství investic, které samozřejmě pokračují  i v době prázdnin. Tři stavby probíhají 
ve sportovním areálu. Jedná se především o výstavbu nových šaten a zázemí, dále o 
stavební úpravy spojené s výstavbou nového pódia a zpevněných ploch, osvětlení areálu 
a vybudování herních a posilovacích prvků. Značná stavební činnost se odehrává také 
v kulturním domě. Zde probíhají rekonstrukce elektrických rozvodů, výměna systému 
vytápění a brzy bude zahájena i celková rekonstrukce střechy. Na závěr budou 
vylepšeny i interiéry. Velkým přínosem jistě bude obnova místní komunikace podél 
Jičínky v úseku od autobusové zastávky U Jana až po most před obecním úřadem. 
Občané si jistě již povšimli i stojícího lešení u fary. To bude sloužit pro obnovu její 
fasády. Stejný proces opravy fasády čeká v letošním roce i kostel. Všechny stavby byly 
řádně projekčně připraveny, proběhlo výběrové řízení na jejich zhotovitele v plném 
souladu s legislativou veřejných zakázek. Průběh staveb je pod odborným dozorem , 
probíhají pravidelné kontrolní dny, důkladně se prověřuje kvalita prací i dodržování 
jejich ceny. Tak, aby mohl koncepčně investiční rozvoj obce pokračovat i 
v následujících letech, jsou již nyní připravovány podklady pro zateplení objektů bývalé 
Jednoty, který by měl sloužit službám obce a kulturního domu. Tyto dvě stavby by měly 
proběhnout na jaře příštího roku. Projekčně se připravují také úpravy místního hřbitova 
a stávajícího objektu občerstvení na sportovišti. Takovýto rozsah investic je možný také 
proto, že se obec velmi intenzivně zapojila do dotačních programů. Stavební úpravy ve 
sportovním a společenském areálu jsou podpořeny dotací Moravskoslezského kraje, 
herní a posilovací prvky pak ze státního rozpočtu cestou Ministerstva pro místní rozvoj. 
To poskytlo dotaci i na místní komunikaci podél Jičínky. Dále je již rozhodnuto o 
poskytnutí dotací z EÚ v rámci Operačního programu životního prostředí pro zlepšení 
tepelně technických vlastností kulturního domu a objektu Technických služeb obce. Na 
obě tyto akce významně přispěje i Moravskoslezský kraj. Věříme, že všechny tyto i 
budoucí plánované investice přispějí ke kvalitě života v obci a budou přínosem pro nás 
všechny. 

                                                                                                                    Pavel Hasalík 

                                                                                                                        starosta 

                                                                            

 

 
 
 

Teplé a suché léto za sebou přivádí  

mírný podzimek a nejlepší víno. 



Usnesení ze zastupitelstva obce 

Usnesení č.12. ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 27.3.2017 

_____________________________________________________________________ 

1/12/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání 12. Zasedání zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína   

Jmenování pracovní skupiny pro určení pracovní náplně vedoucího čety zaměstnanců  

  

2/12/2017     Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

  

3/12/2017      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. ing. Zdeňka Novotného a p. Jaroslava 

Pítra  

Zapisovatelku z jednání programu ZO:  p. Martinu Černou 

  

4/12/2017    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27.2.2017 

Zápis finančního výboru č. 5 ze dne 8.3.2017 z projednání žádostí o finanční dary a 

dotace  

Informaci starosty o připravovaných projektech a podaných žádostech o dotace na rok 

2017 a další období viz. příloha     

Dopis z MSK k zajištění čištění vybraných silnic od posypového materiálu 

Požadavek klubu seniorů na činnost v roce 2017 

Žádost o dotaci ŘKF Životice u Nového Jičína na opravu kostela, úpravy okolí farní 

budovy a jejího provozu cca 350 tis. Kč , kostel 3,3 mil. Kč a fara 814 tis včetně DPH   

Žádost o pronájem pozemků p.č. 186/2, 1529/19, 1529/23, 1529/82 a 1649 

Provozní řád obce a pracovní a úřední dobu zaměstnanců obce 

  

5/12/2017   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje : 

Vyhlášení všech prodejních záměrů, na základě kterých budou odprodány pozemky 

z vlastnictví obce 

Na základě vyhlášeného prodejního záměru zveřejněného 23.6.2010 prodej pozemku 
p.č. 71/7 o výměře 19 m2 p. Dořičáku Pavlovi ,Životice u Nového Jičína 197  a to  



p.č. 71/7 o výměře 19 m2 p. Dořičáku Pavlovi ,Životice u Nového Jičína 197  a to 

za částku 746,90 Kč určenou znaleckým posudkem a dle GP č. 447-30/2010 ze dne 

23.4.2010. 

Na základě vyhlášeného prodejního záměru ze dne 2.2.2017 prodej pozemku p.č. 

1563/7 o výměře 28 m2 ,dle GP č. 855 – 131/2015 ze dne 4.1.2016 p. Iloně 

Novotné, Dílky 369 , Mořkov a to za 100 Kč/m2 a náklady spojené s převodem 

pozemku.   

 Na základě vyhlášeného prodejního záměru ze dne 18.1.2017 prodej části 

pozemku p.č. 636/1o výměře 878 m2  upřesněn GP nově  p. č. 636/58 dle GP 873 

– 27/2017 ze dne 22.3.2017 p. Radku Žerdíkovi, Životice u N. Jičína 134 a to za 

cenu 5 Kč/ m2 a náklady spojené s převodem pozemku. 

Na základě vyhlášeného prodejního záměru ze dne 8.3.2017 prodej pozemku p.č. 

1531/18 o výměře 30m2 p. Adamu Gerykovi ,Suvorovova 390  Nový Jičín a to za 

100 Kč/m2 a náklady spojené s převodem pozemku.     

Žádost p. Hošáka Stanislava, Životice u Nového Jičína 206 o vybudování 

vodovodní přípojky k areálu hřebčína ,kde bude zřízen byt pro majitele areálu  

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8012329 Životice u N.J., Denková, 

p.č. 636/55, NNk. 

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.1/2017 se spol. 4M Rožnov, 

spol. s.r.o. na uložení telekomunikačního vedení v pozemcích ve vlastnictví obce 

Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK 

Rozpočet obce na rok 2017 dle návrhu rozpočtu takto  -  příjmy 32 250 000,00Kč  

výdaje 32 250 000,00 Kč. 

K přistoupení k Dobrovolnému svazku obcí SOMPO 2016   

Dotaci na opravu kostela ve výši do 3,3 mil Kč ,investici do výše 814 tis.Kč na 

opravu farní budovy a finanční dar ve výši 350 tis. Kč na zajištění provozu farní 

budovy, kterou má obec v pronájmu od ŘKF Životice u Nového Jičína 

Žádosti o dary a dotace a uzavření smluv dle předloženého návrhu finančního 

výboru. 

Zpracování územní studie US1 a studie k k rozšíření zástavby rodinných domů 

v lokalitě nad povodňovými domy.  

 

6/12/2017   Zastupitelstvo obce  pověřuje :  

starostu obce: 

Ke zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce. 

K jmenování komise pro určení pracovní náplně vedoucího čety zaměstnanců. 

K vyhlášení nájemního záměru na pronájem pozemků viz bod  4/12/2017. 

K zajištění zpracování územních studií.  

K uzavření příkazních smluv pro výběrová řízení a všech smluv o dílo s vybranými 

dodavateli na základě provedených   výzev a výběrových řízení. 



K podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce   

na přepojení vnitřních rozvodů na vodovodní přípojky  

K uzavření a podpisu smluv viz bod 5/12/2017   

  

   Usnesení ZO č. 12 ze dne  27.3.2017  bylo přijato  9 hlasy přítomných členů 

Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  

 

Pavel Hasalík                                                                    Mgr. Markéta Mřihladová 

   starosta                                                                                       místostarosta  

Usnesení č.13 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 29.5.2017 

__________________________________________________________________ 

1/13/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání 13. Zasedání zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína   

  

2/13/2017     Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

  

3/13/2017      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. Jindřicha Žlebka a p. Geralda 

Černocha 

Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou 

  

4/13/2017    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Informaci zastupitele p. ing. Martina Hromádky o stavu přístupových komunikací 

do obecního lesa a lesních pozemků       

Žádost p. Marie Gerykové, Životice u N. Jičína o zřízení autobusové zastávky 

v okolí č. p. 60 

Žádost rodičů dětí navštěvující házenkářský kroužek o materiální podporu 

spočívající ve vyznačení hřiště pro házenou, zakoupení branek a míčů  

Žádost p. Alice Kozelkové Životice u N. Jičína 36 o pronájem 2 míst za účelem 

zajištění občerstvení  na „ Dni obce „  

 

5/13/2017   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína souhlasí s : 

Přijetím dotace z OPŽP na akci „Zlepšení tepelně technických vlastností 

kulturního domu“  Přijetím dotace z OPŽP na akci „Technické služby – zlepšení 

tepelně technických vlastností objektu“ 



Přijetím dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2017 (MMR) na akci 

„Obnova komunikace Hlavní“   

Přijetím dotace z programu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2017 (MMR) na akci 

hřiště „ Hřiště chceme a taky pomůžeme „ 

Přijetím dotace z programu rozvoje a obnovy venkova Moravskoslezského kraje 

2017 na akci „ Stavební úpravy v kulturním a sportovním areálu (podium)“    

Přijetím dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovních prvků pro rok 2017 

(Mze) na akci „Obnova fasády kostela sv. Jana Křtitele“ 

Přijetím dotace z programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 

tis. Obyvatel Moravskoslezský kraj na akci“ Zlepšení tepelně technických vlastností 

kulturního domu“ 

Přijetím dotace z programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 

tis. Obyvatel – Moravskoslezský kraj na akci „Technické služby – zlepšení tepelně 

technických vlastností objektu“ 

Přijetím dotace z MŠMT na projekt z  názvem „Šablony 2017“ ve výši 517 884.-Kč  

  

  6/13/2017   Zastupitelstvo obce schvaluje -  

Žádost obce o pořízení územní studie US 1 ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 písm. 

b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pořízení územní studie bylo uloženo 

Územním plánem Životice u Nového Jičína s účinností od 23.2.2016 Pořizování 

územní studie bude pro obec Životice u Nového Jičína zajišťovat ve smyslu 

ustanovení § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona úřad územního plánování 

Městského úřadu Nový Jičín 

Smlouvy o dílo se zhotoviteli na prováděné práce v KD (oprava střechy, elektro – fa 

Milan Mikula , Sokolovská  Kopřivnice, vytápění – fa IGB Holding Stodolní 851/4 

Moravská Ostrava , vnitřní interiér – fa Dušan Urban , Císařská 68, Nový Jičín - 

Loučka)  

Dotaci z rozpočtu obce na opravu kostela ve výši  2 617 437 . – Kč, investici  ve    

výši  586 261,86   Kč na opravu farní budovy a finanční dar ve výši 500 tis. Kč 

ŘKF Životice u Nového Jičína na zajištění provozu farní budovy, kterou má obec 

v pronájmu od ŘKF Životice u Nového Jičína a doplňuje tímto usnesení č. 12 ze 

dne 27. 3. 2017 bod 5/12/2017 odst. 12 (po provedených  výběrových řízení) 

Smlouvu o dílo se zhotovitelem „Vodovodní přípojky II. etapa“ fa Pohl cz, a.s. 

Holasická 1632/57A Opava. 

Rozdělení hospodářského výsledku Základní a Mateřské školy Životice u      

Nového Jičína příspěvkové organizace takto: Celkový HV ve výši 74 301,32 Kč 

z toho:  30 000.- Kč do fondu odměn a 44 301,32 Kč do rezervního fondu.  

Smlouvu o dílo se zhotoviteli na prováděné práce v areálu TJ ( Stavební   úpravy 

v kulturním a sportovním centru (podium, výletiště) – fa Fabriko Morava s.r.o. 



Životice u Nového Jičína 207, Zázemí sportoviště při sportovním  areálu – fa 

Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Třinec , Dodávku a montáž herních prvků 

– fa Revital – Vrbčany spol.s.r.o. Pešinova 3, Praha 8. Smlouvu o dílo se 

zhotovitelem na opravu fasády farní budovy – fa Fabriko Morava, s.r.o., Životice u 

Nového Jičína 207   a opravy fasády  kostela fa CTB a.s. Hrudičkova 2114/2 Praha 

4 Uzavření kupní smlouvy s vlastníky pozemků ,  které zasahují do místní   

komunikace viz . příloha  kupní smlouvy. Smlouvu o dílo se zhotovitelem na 

opravu místní komunikace fa ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 Valašské 

Meziříčí. Smlouvu o dílo na zhotovení územní studie US1 a rozšíření zástavby 

rodinných domů v lokalitě povodňových domů - fy ing.arch. Jaroslav Kunetek Zlín 

– Veliková,  ing.arch. Ludvík Jungwirth Nad Vývozem 4875, Zlín 

Stanovení poplatku ve výši 500.-Kč za pronájem kuchyně restaurace Obecník 

Pořízení studie úprav místního hřbitova a jeho okolí. Finanční dar Matici 

radhošťské, Trojanovice 210 ve výši 5 tis. Kč na opravu kaple sv. Cyrila a 

Metoděje.  

  

 7/13/2017       Zastupitelstvo obce neschvaluje    

Žádost Linky bezpečí z.s. na provoz 

  

8/13/2017       Zastupitelstvo obce schvaluje 

Závěrečný účet obce za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a 

to bez výhrad. Účetní závěrku obce Životice u Nového Jičína sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2016. Účetní závěrku Základní a Mateřské školy 

Životice u Nového Jičína, příspěvkové organizaci sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2016. Převod hospodářského výsledku na účet 432 – výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období. 

I. úpravu rozpočtu za rok 2017 takto: příjmy + 520 tis Kč , výdaje + 6,4 mil Kč 

Rozpočet po úpravě: příjmy: 32 770 000,00 Kč, výdaje 38 650 000,00 Kč a 

financování  5 800 000,00 Kč 

  

9/13/2017       Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k: 

Zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce 

K podpisu všech smluv schválených a  uvedených v bodě 6/13/2017 

  

 Usnesení ZO č. 13 ze dne  29.5.2017  bylo přijato   

 8  hlasy  přítomných členů  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  

  

Pavel Hasalík                                                                    Mgr. Markéta Mřihladová 

   starosta                                                                                       místostarosta  



Střípky z naší školy 

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 

 

V úterý 18. dubna 2017 se uskutečnil 

ve škole zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. 

K zápisu se v doprovodu rodičů 

dostavily pouze 3 děti. I pro ně jsme 

však připravili  spoustu  zajímavých  a 

zábavných úkolů. Děti kreslily podle 

předlohy, pokusily se napsat některá 

písmenka,  zazpívaly  písničku  či 

zarecitovaly básničku. Nebály se ani 

jednoduchých matematických úloh. 

Hlavně ale všichni tři ukázali, že jsou 

samostatní a že se nebojí mluvit s paní 

učitelkou, kterou neznají. 

Na závěr všechny děti plnily úkoly na 

interaktivní tabuli. Pro děti bylo 

připraveno několik dárků, které 

vyrobili jejich starší spolužáci ze 

školy. Těšíme se na Lucinku, 

Ondráška  i Vojtíška a přejeme, ať se 

jim ve škole daří. 



Den matek 

Moje maminka 

 

Děti ze základní a mateřské školy druhou 

květnovou neděli oslavily společně se svými 

maminkami, babičkami a tetami Den matek. 

Děti poctivě trénovaly a vystoupily na jevišti 

kulturního domu v obci. 

Nejmenší děti ze školky přiletěly na pódium 

jako broučci a berušky. Krásně pak 

přednášely a tančily. Maminkám v sále 

přinesli radost flétnisté se svými novinkami, 

u srdce přítomné zahřály básničky v podání 

pánů recitátorů. Velkého ohlasu dosáhla Óda 

na radost, kterou děti doprovodily na 

bobotubes, což je jednoduchý bicí hudební 

nástroj v podobě barevných trubek. Na 

pomyslnou loď vypluli malí námořníci a 

piráti. Viděli jsme také parádu s trekovým 

švihadlem, moderní tanec a country tanec. 

Vystoupení v podání dětí jistě potěšilo 

zaplněný sál. Nakonec děti svým maminkám 

nezapomněly věnovat malý vlastnoručně 

vyrobený dárek. 



Velikonoční tvoření 

Dne 7.4.2017 proběhlo velikonoční tvoření. Celý kulturní dům byl naladěn na 

velikonoční notu. Do tvoření se nadšeně zapojily děti a také jejich rodiče, babičky i 

dědečkové. Z tvořivého odpoledne vznikla řada pěkných a originálních velikonočních 

dekorací, např. tatary z vrbového proutí, zápichy do květináčů z nejrůznějších 

materiálů, zdobené perníčky, dekorace na stůl, všechny tyto výrobky si děti odnesly 

domů.  Nechybělo ani tak oblíbené pískování, ze kterého vznikly moc hezké obrázky.   

K zakoupení  byly různé výrobky s velikonoční  tématikou,  kraslice,  perníčky, 

velikonoční  řetězy z vajíček  vyrobených z látky, květinové aranžmá, velikonoční 

věnce, nechyběly ani živé květy. Bylo také přichystáno drobné občerstvení.  Všichni 

jsme si užili příjemné odpoledne a už teď se těšíme na to příští! 



Dětský den a smaženice 

V neděli 4. 6. 2017 se v Životicích u 

Nového Jičína konal tradiční Dětský den. 

Letos však byl trochu jiný. Akce se 

nekonala na místním hřišti TJ, které je 

v rekonstrukci, ale na myslivecké chatě 

zvané Autobus. Ve spolupráci 

s Mysliveckým sdružením Jedle a 

Tělovýchovnou jednotou Životice jsme 

oslavili a obohatili svátek dětí smažením 

vajíček. Poté si pro děti různého věku 

členky kulturního výboru, za pomocí 

rodinného centra Mozaika Nový Jičín, 

připravily Pohádkovou louku. Usídlily se 

na ní pohádkové bytosti, které si pro děti 

připravily zábavné úkoly. Na startu si 

vyzvedly vstupenku – hrací kartu, na 

kterou za splnění úkolů dostávaly razítko.  

Nakonec je neminula odměna a dokonce 

měly možnost nechat si namalovat 

barevný obličej. Úkoly pro děti si 

připravili: Sněhurka, Vodník, Nezbedný 

čertík, Maková panenka, Princezna a 

Šmoulinka. Počasí nám přálo a děti si 

radovánek bohatě užily. Pro děti byl 

připraven na opékání párek, pitíčko, 

oplatek a malý dárek. Pro dospělé tu byla 

smaženice, ale i něco ostřejšího na 

osvěžení. Všem moc děkujeme za účast a 

budeme se těšit opět za rok! 



Střípky z naší školy 

Máme rádi házenou 

       V naší škole se stalo již tradicí, že se každoročně zúčastňujeme turnajů 

v miniházené, které se konají v Novém Jičíně na hale ABC. K této jednoduché hře nás 

přivedl pan Petr Jaroň, který začal tyto turnaje pořádat v rámci projektu v roce 2013. 

Přijel do školy, seznámil nás s pravidly miniházené, dostali jsme několik míčů – a 

začali jsme trénovat. Již první rok jsme měli úspěchy, a to díky žákům Filipovi a 

Petrovi. Z Petra je dnes úspěšný házenkář. 

Během 4 a půl roku jsme se zúčastnili mnoha turnajů – vždy 2 na podzim a 2 na jaře. 

Našimi soupeři jsou vždy děti z málotřídních škol, takže síly jsou celkem vyrovnané. 

V letošním školním roce se nám podařilo dvakrát vyhrát první místo, jednou jsme byli 

druzí. Takže tento rok byl velmi úspěšný. Hlavně díky našim páťákům, kteří byli 

základní oporou týmu. Především Adam v bráně se vypracoval ve skvělého brankáře. 

Také hráči Viktor, Mikuláš a Matěj se zasloužili o skvělé výsledky. V příštím školním 

roce začneme budovat tým znovu, jeho základem se stanou František a Marek. 

Miniházená se stala nedílnou součástí výuky tělesné výchovy v naší škole. Je to hra 

pro malé i velké děti, je svižná a děti ji rády hrají. 



Střípky z naší školy 

Program Hasík ve škole 

     Již několik let spolupracuje naše škole s HZS v Novém Jičíně. 

Hasiči po dvou letech přijeli do školy letos v květnu, aby zde seznámili žáky 

s preventivním programem Hasík. Odborně žáky poučili o nebezpečí požáru a o tom, 

jak se v případě požáru zachovat. Vysvětlovali jim, jak použít hasicí přístroj, jak 

postupovat při ohlašování požáru hasičům. 

Žáci si zopakovali: 

- co dělat, když na nich chytne oblečení 

- jak poznat, že za dveřmi hoří 

- že při požáru v bytě se mají držet při podlaze 

Všechny děti velmi zaujala výstroj hasičů – oblek a přilba. Někteří statnější žáci si 

mohli vyzkoušet, jak je takový speciální oblek těžký. Dvě hodiny, které zástupci 

hasičů strávili mezi našimi žáky, byly velmi užitečné a vhodně doplnily učivo 

probírané v prvouce. Jsme rádi, že se profesionální hasiči preventivně věnují žákům 

základních škol. 



Střípky z naší školky  

VÝLET ZA INDIÁNY 

    Ve čtvrtek 25. 5. 2017 jsme se vypravili na výlet do Liščího mlýna ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. Jeli jsme autobusem ze Životic u Nového Jičína do Frenštátu pod 

Radhoštěm k železniční stanici a po té nás čekala asi jeden kilometr cesta pěšky. Již 

od rána nám pršelo. Byl to asi nejdeštivější den tohoto jara. Ale naše děti jsou moc 

šikovné, nenechaly si deštěm pokazit náladu. Celou cestu zvládly bez obtíží. 

V Liščím mlýně se nás ujala indiánka „ Stará Liška“, seznámila nás s tím, co nás 

čeká. Mrzelo nás, že si neužijeme venkovní prostory, ale počasí změnit nejde, proto 

jsme převážnou část úkolů a her absolvovali v budově. 

Dětem Stará Liška namalovala na obličej válečné indiánské značky, poté si děti 

vyrobily indiánské čelenky, házely proutěné kroužky na žerď, střílely z luku, jezdily 

na koni. Seznámily se také s hudebními indiánskými nástroji, na které si mohly 

zahrát. Také si prohlédly a osahaly indiánské zbraně, jako kopí, tomahavky, palice a 

nože. Oběd nám paní indiánka uvařila výborný, všem nám moc chutnalo. Po obědě si 

děti poslechly pohádku a šly si koupit něco na památku do obchůdku. Při odchodu již 

svítilo sluníčko, proto jsme si ještě prohlédli týpí a hurá zpátky do školky. Do MŠ 

jsme přijeli unavení, ale spokojení. Byl to moc hezký den. 

                                                                                                          učitelky a děti z MŠ 



Střípky z naší školky  

1. 6. 2017  Den dětí na zahradě MŠ 

   Letošní den dětí jsme oslavili společně s rodiči a dětmi na zahradě mateřské školy. 

Pro děti a rodiče byl připraven ekologický program: „Zahrado, zahrado, kdo v tobě 

bydlí?“ 

Jak nalákat co nejvíce zvířecích kamarádů na naši zahradu, co nám na zahradě zpívá. 

Kdo leze v trávě, je ropucha užitečná, kde bydlí ježek, jak pracovat s lupou? To vše a 

ještě spoustu dalších znalostí si děti osvojily s paní učitelkou Lenkou Bakalovou. 

Po ukončení programu si některé maminky připravily pro děti k svátku dárek. 

Nacvičily pro ně pohádku: „ Budka v poli“ a „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“. 

Maminkám se pohádky opravdu povedly. Byly vtipné, výborně pohádky zahrály a 

dětem tím udělaly obrovskou radost. 

Poté jsme se společně přemístili na farní zahradu, kde tatínkové rozdělali oheň, a 

opekli jsme si špekáčky. Děti ještě dostaly balíček s překvapením a pak už si jen 

hrály. Sluníčko svítilo, byla dobrá nálada a všichni jsme byli spokojení. 

Prostě pohoda, jak má ve sváteční den být! 



Střípky z naší školky a školy 

Životický půlmaratón 2017 

           Také v letošním roce se žáci naší školy zúčastnili 2. Životického půlmaratonu. 

Konal se na místním hřišti v pátek 9. 6. 2017. Zúčastnilo se ho 10 dětí z mateřské 

školy a 22 dětí ze základní školy. Předškoláci uběhli celkem 5, 1 km. Školáci se do 

toho pořádně obuli a uběhli dohromady 162, 3 km. Protože bylo krásné teplé počasí, 

děti se po několika kolech zuly a většinu kilometrů běžely bosy. Všechny děti dostaly 

od místní TJ drobné odměny. Nakonec byli vyhodnoceni nejlepší běžci a běžkyně. 

Všem dětem se běhání zalíbilo a už se těší na příští ročník. 



Děti a léto 

 Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento 

svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích. Měli by svým 

ratolestem určit  pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně 

v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob. 

Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti, které 

jsou platné nejen pro děti, ale i pro dospělé: 

- oheň rozdělávat vždy 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 pohybují v 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 zaklínění 

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

prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto 

místech by měli rodiče své děti důrazně varovat. 

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 nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy.  

Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, 

svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás 

doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní 

a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, 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. 

Myslivecký spolek "Jedle"  

Životice u Nového Jičína 
V červenci začínají letní prázdniny. Je čas dovolených, výletů a také začátku 

houbařské sezony. Tímto se výrazně zvyšuje frekvence návštěv v honitbách. Buďme 

proto na sebe všichni obezřetní. Zejména myslivecký hospodář a myslivecká stráž se 

v nadcházejících týdnech budou v honitbě pohybovat častěji než obvykle. V případě 

zjištění porušování právních předpisů, rušení zvěře či bezohledného chování a 

volného pobíhání psů v honitbě, bude jasnými argumenty vysvětleno co se smí či 

nesmí. Poděkování patří všem kteří se podíleli na přípravě smaženice a Dne dětí na 

chatě. Také všem návštěvníkům za hojnou účast patří dík. Milí spoluobčané, přeji 

vám všem krásné letní a prázdninové dny.                                   předseda, Oskar Kunc 



Životní jubilea 

 

Duben 2017 

jméno č.p. věk 

DOŘIČÁKOVÁ  Anna 48 96 

TRUBAČÍK  Vojtěch 78 75 

ČERNOCH Jiří 38 70 

HASALOVÁ  Ludmila 186 65 

KOZLOVÁ  Miroslava 192 50 

Červen 2017 

jméno č.p. věk 

WILDEROVÁ  Marta 168 87 

VODOLÁN Jaroslav 145 80 

RÝCOVÁ  Anna 34 75 

Květen 207 

jméno č.p. věk 

NEVLUDOVÁ  Ludmila 135 95 

HIKEL Alois 130 84 

KUNCOVÁ Amálie 27 81 

GERYKOVÁ  Jiřina 8 75 

ČÍPOVÁ  Danuše 167 60 

MUCALOVÁ  Růžena 200 55 

PÍTR Tomáš 85 50 

Společenská kronika 



Pozvání, oznámení, informace 

Jsou-li  psí  dny  jasné  a  svítí-li pěkně hvězdy,  nastane  pěkné 

počasí a budou pohodlné žně. 
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