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Vážení spoluobčané, 

Ani se to nezdá ,ale vstoupili jsme společně do třetího měsíce roku 2017 , který 

ohlašuje a vítá příchod jara. 

Zpravodaj obce je vydáván co tři měsíce, proto mi dovolte, abych s drobným 

zpožděním Vám všem popřál jen to nejlepší v právě začínajícím roku , který je ukončen 

věřím, že pro všechny šťastnou sedmičkou. A jelikož se blíží Velikonoce přeji Vám 

všem jejich pohodové prožití a šmigrustníkům, aby nezapomněli na žádné děvče v obci 

s pomlázkou. 

  

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích. 



Usnesení ze zastupitelstva obce 
 

Usnesení č.11. ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 16.1.2017 

_____________________________________________________________________ 

1/11/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání 11. Zasedání zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína doplněný 
o bod – Projednání pracovního řádu se všemi pracovníky obecního úřadu  

2/11/2017     Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise:  p. Mgr. Markétu Mřihladovou  

3/11/2017      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.Olgu Lošákovou a p. Jindřicha Žlebka  

Zapisovatelku z jednání programu ZO:  p. Martinu Černou  

4/11/2017    Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Informaci kontrolního výboru o plnění usnesení ZO konaného dne 24.10.2016  

Informaci starosty o připravovaných projektech a podaných žádostech o dotace na rok 
2017 a další období viz. příloha     

Žádost p. Radka Žerdíka, Životice u Nového Jičína 134  o prodej části pozemku p.č. 
636/1 o výměře cca 1tisíc m2 

Žádost p. Dagmar Segeťové, Životice u Nového Jičína 196 o poskytnutí půjčky ve 
výši 70 tisíc Kč na zprovoznění prodejny potravin a tím i pronájem nebytových 
prostor obecního úřadu k provozování prodejny   

Žádost p. Pítrové Mariánny,  Životice u Nového Jičína 22 o provedení směny 
pozemků 

Požadavek maminek s malými dětmi o možnost využívání prostor farní budovy 
k pobytu s dětmi 

Žádost společnosti Centrum pro zdravotně postižené – Občanské poradny Nový Jičín 
o finanční příspěvek na činnost 

Žádost Hřebčínu HF Životice u Nového Jičína o finanční podporu 

Důvodovou zprávu ve znění přílohy č.1 podkladového materiálu usnesení týkajícího 
se vodného pro rok 2017 

Seznámení s poslední rozpočtovou úpravou za rok 2016, schválenou starostou obce : 
Příjmy 33 600 000,00 Kč,  výdaje 26 100 000,00 Kč a financování 7 500 000,00 Kč 

Seznámení s čerpáním rozpočtu za rok 2016 v příjmech a výdajích 

5/11/2017   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje   : 

Převod dlouhodobého hmotného majetku účtu 022/0000 do ZŠ Životice u Nového 
Jičína  -  inv.č. 30164 – Myčka na nádobí Classe Q poř. cena 55 080,00 Kč,  30165 - 

Convotherm elektro poř. cena 267 899,00 Kč 30166 – Hnětač Varimixer poř. 
cena 115 728,00 Kč  30167 – Multifunkční pánev poř. cena 93 324,00Kč 

 
 



  

 

Pavel Hasalík                                                                  Mgr. Markéta Mřihladová 

      starosta                                                                                 místostarosta                  

                                                     

Provozní řád Farní budovy v Životicích u Nového Jičína , kterou má obec 

v dlouhodobé výpůjčce od Biskupství ostravsko - opavského  

 Vyhlášení prodejního záměru na odprodej části pozemku p.č. 636/1 o výměře cca 1 

tis.m2 z majetku obce.  

Vyhlášení směnného záměru na provedení směny pozemku p.č 1637 o výměře 45 m2 

z vlastnictví obce za pozemky p.č. 14/3 o výměře 16m2 a p.č. 1635 o výměře 57m2      

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.NJ/327/d/2016/Na  

Vzor „Veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace“ z rozpočtu obce Životice 

u Nového Jičína ve znění přílohy č. 1usnesení 

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Životice u Nového Jičína na přepojení 

vnitřních rozvodů na vodovodní přípojky vlastníkům nemovitostí ve znění přílohy č.2 

usnesení. Zkušební provoz vodovodu Životice u Nového Jičína v termínu do 

31.1.2017 Cenu pro vodné ve výši 36,01,- Kč bez DPH, cenu 41,41,-Kč s DPH 

s platností od 1.2.2017, kalkulaci ceny vodného pro rok 2017 ve znění přílohy č.2 

podkladového materiálu usnesení. Vzor „Smlouvy o dodávce vody z vodovodu“ ve 

znění přílohy č.3 podkladového materiálu usnesení. Poskytnutí půjčky ve výši 70 tis. 

Kč p. Segeťové Dagmar, Životice u Nového Jičína 196 na zprovoznění prodejny 

potravin v budově obecního úřadu.  Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Životice u NJ 

ve výši 210 tis. Kč TJ Životice u NJ z.s. na pokrytí nákladů TJ spojených se 

sportovními a rekreačními aktivitami. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Životice u 

NJ ve výši 80 tis. Kč TJ Mořkov z.s. na činnost Oddílu fotbalu B při TJ Mořkov 

v roce 2017, a to na úhradu materiálního a sportovního vybavení, cestovní náhrady, 

poplatky FAČR, správu hřiště a další provozní výdaje.  

6/11/2017   Zastupitelstvo obce  pověřuje :  

starostu obce: 

Ke zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce 

K podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce na 

přepojení vnitřních rozvodů na vodovodní přípojky 

Zveřejnit „Oznámení o stanovení ceny pro vodné na rok 2017“ na úřední desce       

a v místním zpravodaji 

Na základě výběrového řízení přijmout do pracovního poměru na trvalý úvazek 

pracovníka k vedení pracovní čety  

K vyhlášení prodejního a směnného záměru     

K projednání pracovního řádu se všemi pracovníky obecního úřadu za účelem jeho 

řádného dodržování     

              

        Usnesení ZO č. 11 ze dne  16.1.2017  bylo přijato 8  hlasy přítomných členů            

                                  Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  



Myslivecký spolek JEDLE 

Vážení spoluobčané, přátelé přírody. V březnu vstupuje do přírody nový život. Příroda 

se probouzí ze zimního spánku a při procházce honitbou je v ní hned veseleji. Začínají 

kvést jarní byliny, keře a stromy. Můžeme spatřit první mláďata zajíců i jiné zvěře. 

Zvěř přestává být závislá na naší péči a přechází na zelenou potravu.  

Prvním dubnem začíná nový myslivecký rok a naší snahou bude aby byl zase o krůček 

úspěšnější, než ten minulý.  

K svátkům jara patří Velikonoce, ale také Svatodušní neděle a s ní spojená naše již 

tradiční smaženice na kterou jste všichni srdečně zváni. 

Přeji vám všem krásné jarní dny. 

  

Myslivecký spolek Jedle Životice u Nového Jičína - předseda Oskar Kunc 



Dne 19.12. 2016 zemřela učitelka paní Jiřina Machová. V životické škole učila 

v letech 1969-1984. Přeložena pak byla na ZŠ v Žilině, odkud odešla do důchodu. Ve 

zdejší  škole se  během  patnácti  let  setkala  s  mnoha  žáky.  Jistě  na ni vzpomenou.  

 

Čest její památce! 

Foto je z předposledního roku působení ve škole v Životicích u Nového Jičína. 

                                                             Vzpomíná bývalá kolegyně Jiřina Hromádková. 

Mezinárodní soutěž Matematický klokan 

 

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla podle podobné soutěže, která byla 

pořádána v 80. letech 20. století v Austrálii. V minulém roce se této soutěže 

zúčastnilo přes 6 miliónů soutěžících z více než 60 zemí celého světa. Tato soutěž je 

plně hrazena z prostředků MŠMT. Soutěžící jsou rozděleni dle svého věku do 

různých kategorií. Naše škola se již tradičně zúčastňuje kategorie „Cvrček“ (2. a 3. 

ročník) a „Klokánek“ (4. a 5. ročník). Ve všech kategoriích žáci řeší soubor testových 

úloh v určitém čase a vybírají si z 5 řešení. Tyto úlohy jsou řazeny podle obtížnosti za 

3, 4 a 5 bodů. Za špatnou odpověď se strhává 1 bod. Na začátku je soutěžícím 

darováno tolik bodů, kolik je v kategorii úloh. To, aby nedosahovali záporných 

výsledků. Nejúspěšnější řešitelé naší ZŠ: Kategorie „Cvrček“ – Jakub Hlaváček 

Kategorie „Klokánek“ – Anna Nováková 



Obecní ples 

Obecní ples již tradičně otevřel plesovou sezónu v naší obci. Kulturní výbor, společně 

se zástupci obce, letos připravil ples na 21.1.2017.  

Letos k tanci a poslechu opět hrála oblíbená kapela Astmatic. Hlavním bodem plesu 

bylo vystoupení dětí ,  které předvedly ve dvou vstupech bojový tanec Maculele a 

Capoeira. Celým večerem provázel moderátor Mgr. Martin Jakůbek. Občerstvení bylo 

zajištěno paní Alicí Kozelkovou, která měla v nabídce několik druhů teplých jídel. 

Za drobné občerstvení jako chlebíčky, jednohubky a výborné koblížky chceme 

poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli.  Bohatá tombola čítající 114 cen, byla 

završena losováním hlavních cen, mezi které patřil například notebook, robotický 

vysavač, pobyt v krásném prostředí   horského hotelu Excelsior v Horní Lomné. 

Pořadatelé touto cestou děkují všem sponzorům, kteří ochotně přispěli hodnotnými 

dary do tomboly, a také návštěvníkům plesu za jejich přízeň.  Věříme, že se rádi 

přijdete podívat na ples i v příštím roce.  Už nyní přemýšlíme nad tím, jak ten příští 

ples vylepšit ! 



Maškarní ples 

V sobotu 25. 2. 2017se konal tradiční maškarní karneval pro děti, který také ukončil 

plesovou sezónu v naší obci v letošním roce. K vidění bylo mnoho pěkných masek, 

jako například pohádkové bytosti, různá zvířátka a další. Za dětmi do kulturního 

domu zavítala již známa agentura bratrů CHABIČOVSKÝCH s tanečnicemi Kačulí a 

Símou. V minulém roce děti provázel plesem legrační sněhulák Olaf z Ledového 

království. Letos přijel děti pobavit, zatančit si a zasoutěžit Shrek s Mimoněm. 

Všichni měli možnost se s hosty s pohádek  vyfotografovat. Ani letos nechyběl 

oblíbený skákací hrad, malování na obličej, dětské tetování a kousky kouzelníka 

Ťululum. V závěru plesu všechny děti obdržely dárek v podobě parcelovaného hrnku 

s Mimoněm a malou sladkost, které pro ně pořadatelé připravili. Nechybělo 

samozřejmě bohaté občerstvení. Pořadatelé děkují za tak hojnou účast a doufají, že si 

naši malí spoluobčané odnesli nezapomenutelné vzpomínky. Dobrovolné vstupné  ve 

výši 2 066,- Kč bylo věnováno Veronice Fojtíkové (11) z obce Rybí, která je na 

vozíčku. Všem kteří přispěli, velmi děkujeme. 



Vítání občánků 

Vítání občánků 2017 

      V sobotní dopoledne 4. března jsme přivítali nové občánky naší obce. V době od 

10 hodin se v kulturním domě představilo celkem 6 rodin s novými obyvateli obce. 

Mezi sebe jsme přijali čtyři holčičky a dva chlapečky. Slavnostní uvítání do života jim 

přednesl pan starosta Pavel Hasalík. Pro naše miminka a jejich rodiče jsme si se žáky 

připravili vystoupení, v rámci kterého jsme si společně s naší paní ředitelkou Evou 

Zemanovou zahráli na flétnu a recitovali básně. Skladby na flétnu si nacvičujeme 

v kroužku „flétničky“, který působí při základní škole. Zazněly skladby jako 

například Ho ho Watanay či Mozartova ukolébavka. Rovněž jsme vytvořili 

upomínková papírová miminka, která budou rodičům a jejím ratolestem tento 

slavnostní den připomínat. 

                                                                                                          Mgr. Eva Horáková 



Sněhohrátky 

          Ve čtvrtek 2. února nás ihned po probuzení osvítil čerstvě napadený sníh. 

Příroda na nás působila pohádkově a kouzelně a my jsme tento nadílkový den plný 

sněhového pokladu využili velmi aktuálně. Naše školní zahrada se proměnila ve 

staveniště. Děti z mateřské a základní školy se svými učitelkami na ní začaly budovat 

nejrůznější sněhové stavby. Zhotovily například bunkry v nejrůznějších podobách, 

dinosaura, sněhuláka se všemi správnými detaily, roztomilou kočičku, koníka, 

tučňáka a želvičku. Konečná díla pak vyvrcholila předvedením sněhových staveb 

reportérkám z televize Sněženka. V té souvislosti měly děti možnost okomentovat své 

přenádherné výtvory. Takovou vzácnou chvilku, kdy si můžeme postavit ze sněhu 

vlastně cokoliv, jsme všichni v naší krásné obci ve slunečný a jedinečný den využili 

naplno. 

Střípky z naší školky a školy 



Pálení klestí a spalování travního a dřevního odpadu 

O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často přidělává 

starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých 

místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina z nás vyráží buď 

za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen 

pro hasiče nastat perné chvíle. 

Především naši dříve narození spoluobčané, kteří si chtějí usnadnit práci na zahrádce 

nebo při odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí rodinných domů se 

rádi pouštějí do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že 

nejen porušují zákon, ale ohrožují takovýmto jednáním své okolí.  Totéž týká ve velké 

míře i chatařů a chalupářů. Tito aktivní „víkendáři“ neohrožují jen sebe a svůj 

majetek, ale vzhledem k obvyklému umístění  jejich odpočinkových zařízení 

v chatových koloniích, v lesích nebo jejich blízkosti, zde hrozí další rozšíření požáru. 

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé 

věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. 

Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. 

kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti 

ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a 

lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě 

neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět 

v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že 

ohniště bude pod neustálým dohledem.  

Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například 

zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. 

Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu 

nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 

950 739 844 nebo150, případně  elektronickým formulářem, který občané, právnické 

osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému 

záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení 

klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a 

čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o 

bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající 

fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 

500 000,-  Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo 

vyhrazená tábořiště.  

Pálení klestí 

http://www.hzsmsk.cz/
http://www.hzsmsk.cz/
http://www.hzsmsk.cz/
http://www.hzsmsk.cz/
http://www.hzsmsk.cz/


Rodiče by neměli zapomínat nato, že jsou ze zákona zodpovědni za své děti, a měli 

by je  poučit  o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm 

na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech,  které si  děti vyhledávají ke 

svým hrám.  I na tyto případy vzniku požáru zákon pamatuje a postihuje je  pokutou 

až do výše 25 000,-- Kč. 

I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází ke vzniku 

požárů způsobených vypalování starých porostů, které často končí  tragicky s velkými 

materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto znovu 

upozorňujeme: Vypalování suché trávy je zakázáno! 



Životní jubilea 

 

Leden 2017 

jméno č.p. věk 

NĚMCOVÁ  Lidmila 42 88 

KOSTOLÁNSKÝ  Emil 102 80 

Březen 2017 

jméno č.p. věk 

KARKOŠKA  Lubomír 180 89 

PRAVDOVÁ  Vlasta 65 81 

KITA  Josef 13 60 

Únor 207 

jméno č.p. věk 

INDRÁKOVÁ  Marta 60 70 

GALIOVÁ  Marie 79 65 

KYSELÁ  Alena 168 60 

Společenská kronika 

Fotka z Děkanatního 

ministranského fotbalového 

turnaje, který se konal v hale ABC 

v Novém Jičíně 25.3.2017.  

Jména našich hráčů : Jan Černoch, 

Tomáš Černoch, Rostislav 

Jančálek, Pavel Pítr, Mikuláš Pítr, 

Marek Plešek. Turnaje se účastnilo 

11 družstev mladších žáků.  

Naši ministranti ze Životic u NJ  

obsadili krásné 2. místo. 



Pozvání, oznámení, informace 

Suchý březen, studený duben, mokrá máj - bude ve stodole ráj. 



Pozvání, oznámení, informace 

Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj se květinami směje. 



ZO ČZS Životice u NJ 

Naši zahrádkáři oceněni stříbrem. 

Český  zahrádkářský  svaz  v  letošním  roce oslavuje 60. Výročí svého vzniku. Při této 

příležitosti   ocenila   Republiková  rada  ČZS   v  Praze,  naši  místní  organizaci   ČZS 

Životice  u  Nového  Jičína  stříbrnou  medailí za dlouhodobé úsilí o rekultivaci krajiny 

a  celospolečenský  přínos  v  malopěstitelské činnosti. Historie místní organizace ČZS 

se  datuje  od  období  1978,  kdy  tuto  organizaci  vedli předseda  Zdeněk  Kudělka  a 

tajemník  Antonín  Bradáč. V roce 1980 se díky  aktivitě  přítele  Antonína  Grossmana 

podařilo  získat pro organizaci současný pozemek osady od JZD Mořkov k dočasnému 

užívání. V roce 1995 pozemek odkoupili zahrádkáři od paní Anny Lošákové. I když se 

za  tu  dobu  působení  zahrádkářské osady z velké části vyměnila podstatná část členů, 

do  dnešních  dnů  aktivně  pracují  ve prospěch  osady  její zákládající  členové: přítel 

Josef Gorčík, František Černoch, Josef Hájek, Jaroslav Janíček, ing. Pavel Pustějovský 

a  František   Vrtělka.  V   rámci  budování  zahrádkářské   osady a jejím   zvelebování, 

odpracovali naši členové  tisíce  brigádnických  hodin,  při  kterých  byly vybudovány 

rozvody   vody  a  elektřiny,   postaveny   sběrné  nádrže,  upraveny  společné  cesty   a 

oplocení.  Uvedených  výsledků  a  získání  posledního  ocenění bychom těžko dosáhli 

bez účinné pomoci Obecního úřadu v Životicích u Nového Jičína a nejbližších sousedů 

osady,  kterým  touto  cestou  děkujeme  za  dlouholetou podporu. Věřím, že i v dalším 

období  naší  činnosti  se  členové  zahrádkářského  svazu  přičiní  o pěkný vzhled celé 

osady a tím i obce Životice u Nového Jičína.                                           Ladislav Mlčák 

                                                                                                                     Předseda ZO  
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