
Vážení spoluobčané,

V úvodníku minulého zpravodaje jsme společně vítali přicházející léto a nastávající dobu dovo-
lených. Asi nikdo z nás netušil, že letošní léto bude super po všech stránkách a vzhledem k dosa-
hovaným extrémním teplotám   mnozí z Vás  už pomalu vyzývali počasí, aby postupně nabíralo  
směr podzim.  
Příhodné počasí nám přálo i při výstavbě vodovodu v obci, jehož hlavní řády jsou již hotovy a jsou 
provedeny tlakové zkoušky na všech částech trasy vodovodu. Dokončuje se stavba vodojemu na 
území obce Mořkova a postupně se připravují podklady ke kolaudaci uvedené stavby. Po kolauda-
ci a závěrečném vyúčtování stavby s poskytovatelem dotace Ministerstvem zemědělství ČR bude 
probíhat výběr dodavatele na zhotovení domovních částí vodovodních přípojek občanům, tak jak 
tomu bylo i u kanalizace. Obec v současnosti zpracovává posouzení pro výběr nejvhodnější varian-
ty provozování vybudovaného vodovodu, kterou schválí zastupitelstvo obce do konce tohoto roku. 
Posuzovanými variantami jsou varianta provozování vodovodu obcí nebo jiným provozovatelem 
vybraným na základě koncesního řízení. Cena vodného bude oznámena v měsíci prosinci s tím, 
že její významná část bude tvořena nákupem vody od společnosti SmVak Ostrava a.s.  To, co jsme 
avizovali v minulém zpravodaji, že je potřeba skloubit a realizovat, dostává  konečnou podobu. Po 
uložení vodovodního řádu v chodníkovém tělese byly provedeny opravy obrub a v současnosti 
probíhají opravy hlavní komunikace. Opravy budou provedeny do konce měsíce   října. Po dobu 
oprav bude  doprava řízena semafory, proto počítejte se zdržením.  Jsem rád, že ve spolupráci se 
všemi zainteresovanými firmami se uvedené práce daří realizovat bez problémů ve stanovených
termínech i vzájemnou tolerancí firem na uvedených stavbách.

  
Pavel Hasalík                                                                                                                                                                               

  starosta                                                                                                                                           



Den obce

Vážení spoluobčané,

Tradiční slavnost:,, Den obce“, která proběhla 22. srpna 2015 se nám vydařila, nejen díky počasí, ale hlavně 
díky vystupujícím. Letošní ročník byl stejně jako předešlé plný zábavných programů jak pro děti, tak pro 
dospělé.  Organizátoři pro děti připravili obrovské nafukovací koule na vodě (aquazoorbing), skákací hrad, 
navštívit je přišel také klaun z balónkova. Ti šikovnější si mohli vyrobit obrázek pomocí barevného písku 
(písko hraní). Dospělým přišla zahrát dechová hudba Rozmarýna, všechny nás navštívil král popu Michael 
Jackson revival a hvězdou dne byl bezesporu Marek Ztracený. Taneční zábavu rozproudila úžasná kapela 
z Frenštátu p. R. Astmatic, která hrála jednu pecku za druhou. Vyvrcholením večera byl jako každoročně 
velkolepý ohňostroj.
Jménem obce bych chtěla poděkovat všem, kdo se jakkoli zapojili do přípravy a průběhu této akce. Velké 
díky patří členům kulturní komise, zaměstnancům obce  a členům zastupitelstva za jejich práci.Také vám 
občanům bych chtěla poděkovat za vaši účast na této akci.                                        Mgr. Markéta Mřihladová



Střípky z naší školy

Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 pro-
běhlo v úterý 1. září 2015. Tento krásný letní den se 
nesl v duchu radostného setkání usměvavých žáků a 
učitelů po letních prázdninách. Nejvíce se na onen 
den asi těšili naši prvňáčci, kteří přišli se svými ro-
diči. Rozzářené tvářičky těch nejmenších byly plné 
očekávání. Tento slavnostní den jsme letos pojali 
trochu netradičně. Na úvod přivítala všechny pří-

tomné ředitelka školy. Přítomen byl i pan starosta 
Pavel Hasalík, který u prvňáčků na chvíli převzal roli 
učitele a usedl i za katedru. Ve třídách se žáci a jejich 
rodiče seznámili s organizací školního roku, se škol-
ním řádem a s rozvrhem hodin. Rodiče prvňáčků 
zahltila spousta informací. Po těchto organizačních 
věcech žáky ze ZŠ, jejich rodiče a děti z MŠ čekalo 
na školní zahradě překvapení. Bylo to vystoupení 

zpěváka Pavla Vohnouta, bývalého člena skupiny 
Maxim Turbulenc, známého pod přezdívkou Kyk-
lop. Zazpíval dětem spoustu známých dětských hitů 
a samozřejmě i své novinky. Vystoupení se nejvíce 
líbilo těm nejmenším z mateřské školy. Některé děti 
měly velkou radost z písní, které zněly po celé zahra-
dě a jejím okolí, že neustále tančily a skotačily. Do 
her se zapojil i pan starosta.Bylo to příjemně prožité 
dopoledne zakončené hudbou a tancem. Doufejme, 
že se líbilo i našim dětem. Všem žákům naší školy 
přejeme do nového školního roku hodně úspěchů!

Opět začala škola



Topení a komíny

Léto skončilo, brzy již nastane topná sezóna a všichni vlastníci a provozovatelé spotřebičů paliv by se měli 
postarat o to, aby nerozšiřovali smutnou statistiku požárů způsobených komíny.

Platným nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů 
a spotřebičů paliv je stanoveno, že provoz spalinových cest a spotřebičů paliv se považuje za vyhovující z 
hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinových cest, čištění spotřebičů paliv 
a vypalování komínů provádí způsobem a ve lhůtách stanovených uvedeným nařízením vlády.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je 
může provádět? 

Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,

• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,

• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,

• po komínovém požáru,

• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který 
je zároveň:

• revizním technikem komínů
• specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo
• revizním technikem spalinových cest.

Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních konstrukcí, 
materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, 
posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním 
místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými 
a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou. 
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v 
oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce viz níže.

Zprávy od hasičů



Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv 
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin 
ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné 
výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí odborně 
způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty 
sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné 
provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v tabulce viz níže.
  Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:

Výkon 
připojeného 
spotřebiče 

paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné Kapalné Plynné

Celoroční provoz
Sezonní provoz

do 50 kW 
včetně

Čištění spalinové cesty
3x
2x

3x 1x

nad 50 kW

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x

Výběr pevných (tuhých) 
znečisťujících čás� a kondenzátu

1x 1x 1x

Kontrola a čištění spalinové cesty 2x
1x
1x

Výběr pevných (tuhých) 
znečišťujících čás� a kondenzátu

2x 1x 1x

Čištění spotřebiče paliv 2x

nejméně 
podle 

návodu 
výrobce

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v 
kalendářním roce.

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte hasiče na 
tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo 
by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého 
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo 
práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u 
kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však 
provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné 
dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je 
konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím 
nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.

Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou 
vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání 
hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve 
vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11  Nový Jičín



Zprávy ze zastupitelstva obce

Usnesení č. 4. ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 17.8.2015

       1/4/2015   Zastupitelstvo obce schvaluje:

Program jednání  4. zasedání zastupitelstva obce 
Doplnění programu: bod č.4 Majetkoprávní záležitosti   

2/4/2015     Zastupitelstvo obce volí:

      předsedu návrhové komise:                                         p. Pavla Hasalíka 
      členy návrhové komise:                                           p. Mgr. Markétu Mřihladovou
                      

3/4/2015      Zastupitelstvo obce určuje:

V souladu s ust. § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění platných předpisů, 
ověřovatele zápisu: p. Moniku Hajnou, p. Pítra Jaroslava 
Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou
 

4/4/2015        Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

• Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO konaného dne 25. 5. 2015 bez výhrad (jednání se
             zástupci ŘKF se uskuteční v měsíci září)
• Zápis kontrolního výboru
• Výpověď p. Hajné Moniky. Životice u Nového Jičína 9 z užívání nebytových prostor v budově 
             obecního úřadu 
• Žádost p. Denkové o odkupu části pozemku p.č. 636/1 (dle GP 848 – 72/2015 p.č. 636/56)
             o výměře cca 500m2
• Žádost p. Ilony Novotné, Dílky 369, Mořkov o odkup části pozemku p.č. 1563/3 o výměře cca 10m2 
• Žádost o finanční podporu organizaci Strom života poskytující zdravotně sociální služby
             směrovanou na rok 2016
• Žádost p. Aleny Váňové, Životice u N. Jičína 220 a p. Baldrmanové Miluše Životice u N. Jičína 220
             o prodloužení nájemní smlouvy sociálního bytu
• Informaci starosty obce o postupu prací při výstavbě vodovodu, oprav chodníkových obrub, 
             přípravě oprav komunikace III/ 4832 a úprav budovy č.p. 123
• Žádost neziskové organizace Čmeláček o finanční podporu na vybavení stacionáře  pro
             postižené děti
• Žádost p Drimla, U vody 15 N. Jičín  o zprůchodnění obecní lesní cesty  

5/4/2015   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje  :

• Interní směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu a určuje za členy komise pro výběr dodavatele
             starostu, místostarostu a člena finančního a kontrolního výboru  
• Vyhlášení nájemního záměru na pronájem nebytových prostor budovy obecního úřadu
• Vyhlášení prodejního záměru na prodej části pozemku p. č.1563/3 o výměře cca 10m2 
• Odměny členům ZO s účinností od 1. 9. 2015 takto: Neuvolněný místostarosta 17 222.- Kč, 
             Předseda výboru: 1573.- Kč, Člen výboru: 1 252 .- Kč , Člen ZO: 476 Kč.- Člen výboru,
             nečlen ZO: 776.-Kč
• II.úpravu rozpočtu za rok 2015 takto: Příjmy + 250 000.-Kč, příjmy celkem: 61 867 000.- Kč, 
             Výdaje + 11 250 000.- Kč, výdaje celkem: 75 867 000.- Kč., Financování 14 000 000.- Kč  



• Prodej a směnu pozemku p.č. 1614/43 o výměře 752 m2, 305/17 o výměře 22 m2 
             spol. Art Beton s.r.o, za pozemek p.č. 305/13 o výměře 323 m2, dále prodej pozemku p.č. 1578/2
             o výměře 79 m2, p. Jindřichu Žlebkovi, Životice u N. Jičína 148, prodej pozemku p.č. 636/57
             o výměře 1000m2 p. Josefu Žerdíkovi Životice u Nového Jičína 107,  prodej pozemku p.č. 636/56
             o výměře 500 m2 p.Lucii Denkové, Životice u Nového Jičína 48  za cenu v místě obvyklou

•  Uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení se spol. RWE, Gas Net s.r.o. č. smlouvy 
              9415001047/187486

   6/4/2015   Zastupitelstvo obce  pověřuje:
                 starostu obce:

• Ke zveřejněním přijatého usnesení na úředních deskách obce
• K uzavření smluv a ujednání uvedených v bodě 4/4/2015, 4/5/2015
• K vyhlášení prodejního a nájemního záměru  
• K zajištění výběrového řízení na realizaci vodovodních přípojek, oprav chodníkového tělesa, 
             výměnu oken a rekonstrukce prostor hostince Obecník a uzavření smluv s vybranými dodavateli
             na uvedené zakázky
• K zajištění dodavatele na projekční práce vodovodních a kanalizačních přípojek a jejich realizaci
• K zajištění vytýčení obecních pozemků ( lesní cesty – pozemek p.č. 1563/3)  

       Kontrolní výbor :

•           K přípravě Obecně závazné vyhlášky týkající se životního prostředí  
       

   Usnesení ZO č. 4 ze dne  17.8.2015 bylo přijato 9  hlasy přítomných členů   
                              Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

         Pavel Hasalík                                                                                                   Mgr. Markéta Mřihladová
         starosta                                                                                                       místostarosta            

 

                            SPOLEČENSKÁ KRONIKA
                                 ŽIVOTNÍ JUBILEA

            ČERVENEC                                        SRPEN
Kyselá  Stanislava      č.p. 112           Škorňová  Marie            č.p. 170
Dořičák  Jan               č.p. 48             Mička  Pavel                     č.p.  214
Linková  Anna           č.p. 10             Bartoňová  Eva              č.p. 29
Langer  Antonín        č.p. 188           Mičková  Mária             č.p. 156
Mička  Jan                  č.p. 144           Kostolánský  Milan       č.p. 102
Stančík  Jan                č.p. 105 
Geryk  Jaromír          č.p. 80
Melnarová  Hana      č.p. 116

                                                            ZÁŘÍ
                       Macíčková  Anna         č.p.   21
                       Geryková  Božena         č.p.   84 
                       Vosol  Jaroslav             č.p.   209
                       Stančíková Věra           č.p.  105
                       Černoch  Miloslav        č.p.  65



Příspěvky našich občanů

Víte o tom, že vyšla kniha s životním příběhem naší občanky? Napsala ji její vnučka Lenka.
Mgr. Lenka Juráčková je učitelkou na ZŠ v Morkově a se svým manželem a dvěma dětmi žije 
v Novém Jičíně. Její kniha je pokračováním v její literární tvorbě. 
Vydala již sbírky básní Sto nejlepších českých básní, Sukně s hnědavými suky a za poslední sbírku 
Čemeřice byla nominována na Drážďanskou cenu lyriky. Kniha LIZUCHA je o její babičce Lydii 
Novákové poskládaná ze vzpomínek a vyprávění.

Co Vás inspirovalo k napsání knihy?

Dlouho jsem nosila v hlavě babiččiny vzpomínky, které mi jako malé vyprávěla. Až později jsem 
začala chápat souvislosti a uvědomila si, jak byla babička silná a statečná. Pokusila jsem se propojit 
její příběh se současností. Lizucha byla babiččina přezdívka z dětství. Maminka jí tak říkala, proto-
že malá Lída byla mlsná a vybíravá.

Ovlivnila Vás v něčem babička?

Moc se mi líbí místo, kde žila. Její dům je plný vzpomínek, je na nádherném místě. Přáli bychom si 
dům rekonstruovat a bydlet v něm. Obdivuji, jak babička dokázala udržovat domácnost a hospo-
dářství sama, rádi bychom na její snahy navázali a dovedli k lepšímu to, co nebylo v jejích silách.

Čeho si na babičce nejvíce ceníte?

Babička byla a je výbornou společnicí. Obdivuji na ní také to, že si dokázala poradit i ve zlých chví-
lích, ustála mnoho trampot a nesnází, opustila své rodné místo, prožila i rodinné tragédie.

Byla babička se životem v naší obci spokojená?

Babička milovala svůj dům a zahradu, prožila tady většinu svého života. Měla ráda obec Životice a 
její obyvatele. I teď na Životice společně vzpomínáme, přestože už tu nebydlí.

Která část knihy byla pro Vás nejemotivnější?

Krátká kapitola o tom, jak se hrdince Lídě přihodí úraz s nohou, který znamenal konec její samo-
statnosti a soběstačnosti.

Děkuji za milý rozhovor a přeji Vám, atse Vám nadále daří ve Vaší tvůrčí práci. Těšíme se, že po 
rekonstrukci babiččina domku se budeme setkávat v Životicích.

S Mgr. Lenkou Juráčkovou rozprávěla Jiřina Hromádková.





pořádá 

ve dnech 6.11. – 8.11.2015 zájezd 
do termálů Vel’ký Meder 

Ubytování je zajištěno ve 4-lůžkových pokojích s vlastní kuchyňkou, 
sprchou a WC.

  více k ubytování na h�p://www.apartmanytak�k.sk/sk/ubytovanie/ 

Cena: členové      600,-Kč , 800,-Kč s požadavkem max. 2 osob na pokoji

           nečlenové  900,-Kč , 1.100,-Kč s požadavkem max. 2 osob na pokoji

V ceně       : doprava, ubytování, poplatek 0,7euro/den

Cena nezahrnuje : stravu, pojištění do zahraničí, vstupy do termálů

Odjezd   :6.11. v 08,00 hod. od rest. Obecník

Přihlásit se můžete u paní Alice Kozelkové, rest. U Černochů. Do 
25.9.2015 mají přednost k přihlášení členové TJ - senioři. Ostatní členové TJ 
se mohou přihlásit od 26.9.2015. Neobsazená místa nabídneme nečlenům 
TJ od 10.10.2015. Přihlášení = zaplacení zájezdu.

K přihlášení potřebujeme tyto údaje: Jméno, příjmení, datum narození, 
bydliště, číslo dokladu (občanský průkaz či cestovní pas)

http://www.apartmanytaktik.sk/sk/ubytovanie/


DEN ZDRAVÍ S NADACÍ AGEL
Srdečně zveme širokou veřejnost na DEN ZDRAVÍ s NADACÍ AGEL, která se koná v 
Nemocnici Nový Jičín v prostorách suterénu interního pavilonu dne 15. 10. 2015 od 
13.00-16.00 hodin

NABÍZÍME ZDARMA: 

 • měření tlaku, glykemie, tuku • měření kyslíku v těle • prevence rakoviny prsu a prostaty 
• orientační stanovení krevní skupiny • nutricii (rady výživové poradkyně) 

PŘEDSTAVÍME VÁM  PRÁCI NADACE AGEL: Během celého dopoledne se budou moci 
zájemci podrobně seznámit s prací NADACE AGEL 

SEZNÁMÍME VÁS:

• s tabletem pro neslyšící • s prací sociální sestry • s tejpováním • jak si správně mýt ruce 
• jak využíváme pejsky v léčbě (canisterapie), jak správně podat první pomoc

Parkování na centrálním parkoviš� od 13.00 hodin zdarma

Podhorská chalupa v Mořkově pořádá
v sobotu 17. a v neděli 18. října 2015

Z v ě ř i n o v é   h o d y
V sobotu 17.10.

TANEČNÍ VEČER
Hraje OK COUNTRY.

Vstup zdarma
 Rezervace na tel. 732 252 953

Obecní úřad Životice u NJ
 Žádáme občany, 

kteří si odebrali obrubní-
ky 

z opravovaných chodníků, 
aby se dostavili k úhradě

 těchto obrubníků 
na obecní úřad. 

Cena: 10,-  Kč / 1 kus



Zpravodaj obce Životice u Nového Jičína, informační čtvrtletník pro občany obce. Vydává Obecní úřad 
Životice u Nového Jičína. Povolení MK ČR E 21424.

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

DOTAZNÍK
Vážení spoluobčané , prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který jste obdrželi ve zpravodaji.
Vyplněný dotazník prosím vhoďte do krabice umístěné na obecním úřadě (možno i do schránky OÚ) do 
konce roku 2015. Další dotazník lze získat na obecním úřadě, stáhnout si ho ze stránek obce, nebo jej 
vyplnit na internetu, odkaz najdete zde:  http://www.zivoticeunj.cz

Děkujeme !!!

Svoz BIO odpadů
Vážení spoluobčané, poslední svoz BIO odpadů v obci Životice u Nového Jičína

  se uskuteční 23. října 2015.

Vážení spoluobčané, dne 30.9. 2015 byl ukončen nájem se stávajícím nájemcem
 provozovny potravin. V průběhu měsíce října budou potraviny znovu otevřeny novým 

nájemcem, společností Hruška.


